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  ٤٩ صفحة - ١ جزء
 

 


 

 :بعد أما ،اصطفى الذين عباده على وسالم ،وكفى هللا احلمد
 ،الرائقة واألحباث ،النافعة التآليف صاحب ،الشهري الدراكة املدرس ،املاجد النحرير العالمة فإن
 الشنقيطي ،نسبا اجلكين مايابا بن اهللا عبد سيدي الشيخ العالمة بن اهللا حبيب حممد الشيخ ،الذائعة
 :املعظمة مكة القرى أم بلد من اهللا حفظه إيلَّ كتب ،ةهجر املكي ،بلدا

  أخرى مرة القرى أم أرى أن إىل == حرى كبد من الصعاد النفس هو 
  يعرى وال جيوع ال بوس غري على == رحله مبكة مطروح عذر وما 

  عذرا ال وربك عذرا ال وربك == ا بدال يبتغي عنها يسافر 
 أن فيه إيل يرغب ،سنته من رمضان أواخر وصلين كتاباً ه ١٣٤٢ سنة من احلرام منتصف بتاريخ

 مشتملة اإلجازة تكون أن علي مقترحا ،وجمموعايت مبسندايت عين التحديث له وأبيح ،مبرويايت أجيزه
 االقتراح هذا مين فصادف ،الرواة على وتسهيال اختصارا ،واالثبات الفهارس من به اتصلت ما على
 شتات ومجع ،منه لدي حتصل ما الءإم يف مين رغبة ،قبوال

------------------------------ 
  ٥٠ صفحة - ١ جزء 

 .به للنعمة شكرا ،والشيوخ والبالد ااميع يف تفرق ما
 اللتقاط حريصا ،ألجلها ما _البضاعة قليل كنت وإن_ الصناعة هلاته تعاطي أول كنت فقد
 ،وتونس ،وشام ،ومصر ،حجاز من ،والسكان فاألطرا وشاسع ،البلدان ألقاصي فرحلت ،دررها

 ،واليمن ،كالعراق ،البعيدة اجلهات أهل وكاتبت ،وبواديه حواضره ،األقصى املغرب وبالد ،واجلزائر
 ال ما ذلك من يل فحصل ،االستكثار يف رغبة ،وغريه ،شنجيطو أفريقية وصحراء ،واصطنبول ،واهلند
 والنازل العايل من وعرفت .وأقراننا جيلنا أهل من حدأ قلب على خطر وال مسعت أذن وال رأت عني
 الوالدة وحفظت االشتباه عند واملغريب املشرقي بني الفرق وميزت مناضل قرين كل على به صلت ما

 الرغبة بعظيم األغمار به يصدق ال ما وأوراقه ذلك كتب من ومجعت انتباه مع والنسبة والوفاة
 ذلك يف والسعد التوفيق وخدمين واالعتبار التبصر قليل ببعضه يضن الذي الوقت وعزيز البذل وواسع
 الشيخ ثاين وال ورحالته الشرق مسند لقيت ملا إين حىت القسمات بوافر احلظ وأنالين اخلدمات أكرب
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 وقال منصفا يدي بني جثا ١٣٢٣ سنة املكرمة مكة يف اهلندي املكي العطار عثمان بن أمحد اخلري أبا
 يف أشاركك ومل وأخبارهم خطوطهم ومعرفة وأسانيدهم بالدي أهل املشارقة اجمتر يف شاركتين يل

 متالطم حبرا واهللا املذكور الرجل وكان وآثارهم ترامجهم على اطالع يل وال بالدك أهل أخبار
 عصرنا يف به مسعت أو رأيت فيمن نظريا له أر مل النظري عزيز الدراية واسع الرجال علم يف األمواج
 األستاذ صديقنا الرواية أدوات من الكثري وضبط العناية يف منه يقرب كان أراه والذي غرباوم مشرقا
 وقيد ومجع أيضا اعتىن فقد اآلستانة دفني التونسي عزور بن مصطفى بن املكي حممد الشيخ الكبري

 يف ظرين أيضا فيه له يكن مل صغره من وتتبعه الشأن ذا لالعتناء وفق كان ولو وأشبع وكتب وكاتب
 واسعة رمحة اهللا رمحهما ونادرا ومجاعها وراويتها تونس مسند كان فقد حال كل وعلى وخربه أثره

 النافعة السابغة والكرامة الرمحة سدال قربيهما على وأسدل
------------------------------ 

  ٥١ صفحة - ١ جزء 
  والسري لكتبا مجال املمات بعد == وهم احلياة يف كانوا األرض ذي مجال 

 جملسه يف أمحد بن اخلليل ذكر وقد األنباري ابن بكر أبو قال
  أحياء الناس يف وهم قوم مات قد == روايته مذكورا كان من مات ما 

  أحياء والقوم ذكرهم فمات == مآثرهم تذكر ومل قوم وعاش 
 أثبات من ثبت ئةما عشر االثين بنحو واتصااليت أسانيدي بذكر العجالة هذه يف عجلت أنا وها

 صاحب البخاري وشيخه اإلسالم بإمام اقتداء املعجم حروف على هلا مرتبا واملغرب املشرق أهل
 الدين ناصر ابن للحافظ كما احلروف على واألعالم الرواة أمساء رتب من أول فإنه الصحيح
 كانت إن مسها من حرف أول حتت املفهرس اسم حرف كل يف فأذكر الوافر الرد كتابه يف الدمشقي
 وإن الفهرس اسم أول حرف يف ذكرته به يعرف خصوصي اسم لثبته كان وإن أكثر بامسه شهرته
 مسلسالت أو معجم أو مشيخة أو كفهرس عمومي بعنوان بل خاص باسم يعرف ال الثبت كان

 نسبته أو لقبه أو جده أو بأبيه عرف الفهرس صاحب كان وإن العام امسه حرف أول حتت ذكرته
 حرف يف جتده الرب عبد كابن به املشهور جده أو أبيه اسم أو نسبته أو امسه أول حرف يف ذكرته مثال
 حجر بن علي بن أمحد امسه كان وإن األلف حرف يف ال احلاء حرف يف جتده حجر وابن مثال العني

 الشني حرف يف جتدمها والشوكاين والشعراين السني حرف يف جتدمها والسخاوي وكالسيوطي
 اسم حرف يف الثبت ذكرت وإن واسناده ثبته عن الكشف ويريد امسه يستحضر ال من على هيالتس

 مفصال لذكره اإلحالة حمل إيضاح مع اسم له كان إن ثبته حرف أول يف ذكره أعدت لقبه أو صاحبه
 ونتفا ووالدم الفهارس أصحاب وفيات غالبا وذكرت املراجع والبحاث للمطالع تسهيال ذلك كل
 حصلت ورمبا غالبا غريها ال ا عليهم الناس وثناء احلديثية الصناعة حيث من وأعماهلم حتليام من
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 روايته مدار
------------------------------ 

  ٥٢ صفحة - ١ جزء 
 غلط من فيه ما على نبهت ورمبا أكثر أو منه غريبة وذكرت وحمله الفهرس جرم وصفت ورمبا
 اإلجادة موقع املطالع من يقع أن عسى وما إلفادةا على حرصا ذلك كل وتصحيف
 مكيني بني واملشارقة املغاربة أعالم لتراجم حاويا عونه وحسن اهللا حبمد املؤلف هذا جاء وقد
 فاسيني ومغاربة وجزائريني وتونسيني وتركيني ومينيني وبغداديني وهنديني وشاميني ومصريني ومدنيني

 وصويريني وتطوانيني ودمناتيني وجبعديني وسوسيني اطينيورب وسلويني ومكناسيني ومراكشيني
 وقد فيه الشايف البيان احلديث يف دونوا وما فيه أعالمهم تراجم بلد كل أهل جيد حبيث ووزانيني
 ترمجت ألين والسيوطي ناصر ابن للحافظني احلفاظ طبقات على واالستدراك التذييل أيضا به قصدت

 والسنة احلديث خدم أو احلافظ اسم عليه يطلق أن يصح ممن سالماإل يف بعدهم جاء من غالب فيه
 واالعتبار التدوين يستحق ما واآلثار التصانيف من فيها له كان وإن سيما تكفر وال تذكر خدمة
 اتصالنا ذكر مع املتأخرين وأسانيد فهارس يف ذكر وله واملسندين الرواة عند الروجان كثري امسه وكان

 به يعرف ثبت له يكن مل ولو صنفاتهمب سلسلتنا وربط به
 واهللا ليستفاد سقته بل به أجنل مل أهلها وفوائد الرواية علوم من شيء ذكر احلال اقتضى وإذا
 يف للناظر ينبغي وال مسلم على شرحه صدر النووي اإلمام كقول هنا وأقول الرشاد طريق إىل اهلادي
 أقصد إمنا فإين واضحا مبسوطا جيده احلديثية الصناعة فوائد ذلك من شيء من يسأم أن الشرح هذا

 وهذا بابه يف غريه مراجعة عن وإغناءه وإعانته ملطالعه والنصيحة والتيسري اإليضاح اهللا شاء إن بذلك
 الشأن هذا يف للفالح مباعد اإلتقان عن بعيد فهو وشبهه هذا من شيئا استطال فمن الشروح مقصود
 واالتقان والتنقيح التحقيق لطالب ينبغي وال فعاله قبيح من ارتكبه اعم ولريجع حاله لسوء نفسه فليعز

 وأصحاب البطالة ذوي سآمة أو كراهة إىل يلتفت أن والتدقيق
------------------------------ 

  ٥٣ صفحة - ١ جزء 
 التواملشك القواعد من يصادفه وما مبسوطا العلم من جيده مبا يفرح بل واملاللة واملهانة الغباوة

 اهللا وفقنا وتقريره وإيضاحه تنقيحه يف الساعي جلامعه ويدعو تيسريه على اهللا وحيمد مضبوطا واضحا
 والسرور احلبور دار يف أحبابنا وبني بيننا ومجع الشرور أنواع مجيع بفضله وجنبنا األمور ملعايل الكرمي

 ميدان يف األولني على ريناآلخ وتعويل باملشارقة املغاربة أسانيد ارتباط من عليه تطلع ومبا
 وافتخارهم املغرب أعالم وتطاول املغرب بأمية روايام عند املشارقة وتصدير واملسابقة املكافحة
 وكبري الروابط ووافر االتصاالت سين من قدميا املسلمني بني كان ما تعلم املشرق فطاحلة عن باألخذ
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 املقاصد أفخر اإلجازة بعز والتعزز الرواية سعبوا والزيارة احلج بعد جيده تقليد لكل وجعل الصالت
 وعظيم عزهم وكبري وارتقائهم تقدمهم مقدار عن لك يربهن مما وأرحبها املتاجر وأوسع وأجها
 جنمهم أفل ودنياهم دينهم تناسوا أو ونسوا جامعتهم وتشتت روابطهم احنلت فلما استغنائهم
 ما حييي أن اهللا ونطلب تبديال اهللا لسنة جتد لنو قبل من خلوا الذين يف اهللا سنة مشسهم وكسفت

 فات ما علينا وخيلف مات
 الكالم وليأيت مطابقا اجلواب ليكون اهللا حبيب حممد الشيخ استدعاء نص لك أسوق وهنا
 متناسقا
 اهللا حبيب حممد اهللا عبد من بالدوام الطيبة التحية وغاية التام السالم إنه الرحيم الرمحن اهللا بسم

 خادم وطنا املكي مهاجرا املدين إقليما الشنكيطي نسبا اجلكين يابا ما بن اهللا عبد سيدي شيخال بن
 ذي الناقد احلجة احلافظ األثري احملدث العالمة العامل إىل أعماله اهللا تقبل احلرام باملسجد العلم تدريس
 واألماين التهاين دار يف وإياه اهللا مجعنا الكتاين احلي عبد الشيخ املفيدة النافعة والتآليف العديدة املآثر
 سيدي بن حممد سيدي السند بالسيد تعارفت وقد رابطة أعظم ذويه بني من العلم كان ملا انه أوجبه
 مجيع حمبة إىل ذلك دعاين عديدة إجازات منه وأخذت به وانتفعت الشهري عمكم ابن الكتاين جعفر
 وسائر السنادا يف عقدها واسطة كنت وملا الكرمية العائلة هذه

------------------------------ 
  ٥٤ صفحة - ١ جزء 

 هلذه طليب صورة وأبني باملراسلة أستجيزكم أن أحببت االعتماد الديانة يف عليها اليت العلوم
 االختصار طريق على الدنيا يف املعروفة االثبات جبميع متصال ثبتا أمجع أن أحب أين فهي اإلجازة
 االثبات من أسانيدكم به اتصلت مما حفظكم يف ملا جامعة منكم يل بإجازة ابكمجن من اإلعانة أحب
 معها ذكر وقد باألمريية املطبوعة البسملة يف رسالتكم رأيت فإين بالفهارس املغاربة عند عنها املعرب
 مرادي من لكثري جامعا يكون أنه شك وال لكم ثبت مجلتها ومن احلسان مصنفاتكم بعض امساء

 فهرستكم اشتملت ما جبميع يل بإجازتكم الشريف خطكم عليها منه نسخة يل ترسلوا أن فأحب
 فالن عن فالن عن أرويه فالن ثبت صورا إجازة يل تكتبوا أن ذلك من وأخصر بالثبت عنها املعرب
 العلماء أثبات من أمكنكم ما يل جتمعوا حىت عليه اشتمل ما جبميع أجزتكم وقد مؤلفه عن فالن عن
 املقصد هذا على اإلعانة به أريد فإين التكرار بذلك ضرر فال تداخلت وإن واملتأخرين ماءالقد

 فكتب جعفر سيدي بن حممد لسيدي مكة من أرسلت وقد معونة فيه لكم تكون أن وأحب الشريف
 زيادة فيه أفادين ما فجميع السبعني حنو قبله أنا مجعت وقد ثبتا ومخسني مخس بنحو اسناده اتصال يل
 وحنو وغريه عندي ما مع املكرر سواء غاية مرادي يف ونفعتين جدا ا فرحت وقد أثبات سبعة حنو
 فيه مبا أجزتكم وقد مؤلفه عن فالن عن فالن عن أرويه فالن ثبت هكذا منكم أرجوه أزيد أو هذا
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 كذاوه كله بذلك أجزتكم وقد فيه ما جبميع مؤلفه فالن عن فالن عن فالن عن أرويه فالن وثبت
 وترسلوا واملغاربة املشارقة ألسانيد جامعون أنكم شك وال االثبات من أمكنكم ما على تأتوا أن إىل
 مل إن وباألسف وغريه املعىن هذا يف بكم ظين حلسن غريكم من أطلبها ومل النافعة اإلجازة هذه يل

 املنورة للمدينة تانتقل ومنه مبراكش أنا كنت بفاس اخلضر حممد الشيخ أخي زمن ألن قط أقابلكم
 القائل قال قد لكن عنها قالئل أشهرا بطنجة وتأخرت

  نلتق مل إن بالذكر لنلتقي == والتفرق التنائي على إنا 
------------------------------ 

  ٥٥ صفحة - ١ جزء 
 ثالث الدباغ القاسم أيب السيد يد على لكم أرسلت وقد حمفوظة عندي وفضائلكم وترمجتكم

 مصنفايت من طبع امم رسائل
 ومساواته صحته فيها بينت مالك موطأ إىل السالك دليل مسيتها األلف تقرب منظومة إحداها

 ترجيح من اعتمده عما الصالح ابن على نكته يف حجر ابن احلافظ ورجوع البخاري لصحيح
 أنه وأظن جدا مهمة أصولية مباحث يف خامتة له وجعلت الباري فتح مقدمة يف عليه البخاري
 شأن هو كما سيآته عندكم حسناته تكفر أن فعسى السدل ترجيح من إليه ملت ما إال كله يناسبكم
 آخره إىل أوله من هذا تأليفكم كل نصه ما فيه جعفر سيدي بن حممد سيدي يل كتب وقد الكرام
 عن يردين ما يل وظهر شرحته إن إين له فقلت السدل ترجيح من رجحتموه ما إال عندي صحيح

 اآلن أنتم أردمت وإن ملتنه شرح خمالفة يف غرابة وال الشرح يف رجعت القبض به وأرجح لكذ
 الواضح احلق ظهور إال يل غرض فال عندكم مبا السدل مبحث وتعقبوا فاشرحوه

 السالم عليهما وعيسى املهدي يف ورد ما أصح يف الثانية الرسالة
 ثاين يف اإلجازة لكم كتبت وقد وسلم عليه هللا صلى بالنيب باملصافحة سندي اتصال يف والثالثة

 حقيقة فتكون باحلرمني اهللا شاء إن جنتمع ولعلنا األصاغر عن األكابر رواية باب من منها ورقة
 يابا ما بن اهللا حبيب حممد الشيخ مكاتبيت أردمت إن وعنواين هذا نصيب أوفر أنواركم من ونقتبس

 يف وإعالمي ذلك تيسر إن احلجاج مع لإلجازة اإلرسال ىلواألو احلرام باملسجد املدرس الشنكيطي
 بن اهللا حبيب حممد ١٣٤٢ سنة احلرام احملرم منتصف كتبه خريا جزيتم منكم لطليب بقبولكم البوسطة
 من بلفظ كالما اه آمني اهللا وفقه احلرام باملسجد العلم نشر خادم يابا ما بن اهللا عبد سيدي الشيخ
 خطه

------------------------------ 
  ٥٦ صفحة - ١ جزء 

 لكن ضرم غري يف ونفخ ورم ذا استسمن اهللا أبقاه بأنه اإلطالة إىل يب حاجة وال
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 ٦

  كرمي الدنيا ويف كرم إىل == املعلى نسب ما أبيك لعمر 
  اهلشيم رعي نبتها وصوح == اقشعرت إذا البالد ولكن 

 باآلثار يعتين من قل السبعمائة رأس على احلفاظ تذكرة يف يقول الذهيب احلافظ كان وإذا
 اخلطاب وانقطع الباب فغلق وأقاليمه املشرق أما ومغارا األرض مشارق يف الوقت هذا يف ومعرفتها

 اه الدراية عن فضال ينبغي كما بالرواية يعتين من فندر األندلس جزيرة من بقي وما املغرب وأما
 منهم شغر الشأن هذا أهل يف اهلداية مسالك أول يقول الذي العياشي سامل أيب حال يكون فكيف
 من العلم وتلقوا استسهاال علم بغري وأفتوا جهاال رؤوسا الناس واختذ األوطان منهم وخلت الزمان
 األئمة من طائفة لكن سامل أبو قال اه بليدا بينهم بالرواية املتثبث وصار تقليدا الصحف بطون

 مهتبلني بذلك متمسكني يزالوا مل وحضر بدو بني ما مذر شذر تفرقوا األمة علماء من قليلة وشرذمة
 أهل من وهو اه املقاربة بعض باألمر هلم كان وإن املغاربة من بذلك اعتناء أشد واملشارقة هنالك مبا

 ومكره فطل وابل يصبها مل إن ولكن عشر الرابع القرن وسط احلال يكون فكيف عشرة احلادية املائة
 بطل ال أخاك

 وهي بعدي املقبلة واألجيال جيلي ألهل عندي مثينة هديه العمر زبدة هي اليت اموعة هذه أقدم
 من سائال التواين على والعوارض الشواغل من مايل وكثرة ومكاين زماين حسب على مقل جهد
 العثرات وإقالة اهلفوات ستر املطالع

  ائحالقب بستر هذي موعيت == ناظرا كان من كل خريا اهللا جزى 
  ناصح كل من أرجوه الذي فهذا == كله العيب من فيها ما وأصلح 

------------------------------ 
  ٥٧ صفحة - ١ جزء 

 حممد الشيخ اهللا يف حميب أجزت قد فأقول املعبود بالرب مستعينا املقصود يف الشروع حني وهذا
 منها املنطوق العلوم مجيع من درايته يل وثبتت روايته يل جتوز ما مجيع وأوالده اجلكين اهللا حبيب

 احلديث أهل عند املعترب بشرطها شاء وأىن شاء كيف عين ا حيدث تامة مطلقة عامة إجازة واملفهوم
 الفاروقي جعفر أيب بقول متمثال واألثر

  املستجيز سأل الذي مجيع == الشافعي عمر هلم أجاز 
  وجيز شرط وذلك عليه == امسه يف ما غري يشترط ومل 

 الصرف من املانعني واملعرفة العدل يعين
------------------------------ 

  ٥٨ صفحة - ١ جزء 
 أو استيفاءهم أقصد ومل واملغرب املشرق أهل من العجالة هذه يف عنه رويت من بعض تسمية
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 ٧

 رجال بني نفس اخلمسمائة حنو البعد على كاتبته أو كتبت أو عنه رويت من عدد فإن حصرهم
 وبريوت وبعلبك وفلسطني ورملة ودمشق واالسكندرية ومصر املقدس وبيت واملدينة مبكة نساءو

 وزرهون ومراكش وفاس واليمن والسند اهلند وبالد وبغداد واصطنبول ونابلس ودمياط وطندتا
 وبالد وشنقيط وسوس ودمنات والقصر اهلبط وجبال وجبعد وطنجة وأسفى والرباط وسال ومكناس

 وبوسعادة واجلزائر واملدية والبليدة ومستغامن ومعسكر ومازونة وتلسمان وتازا جدةوو الصحراء
 وهذه وغربا شرقا اهللا بالد من وغريها وسلمان واملنستري والقريوان وتونس وقسمطينة بوعويرج وبرج

  أيضا املعجم حروف على مرتبة الفهارس فهرس هذا كتايب يف عنه رويت من غالب أمساء
 

  األلف حرف 
 

 املدين الربزجني إمساعيل بن أمحد املنورة باملدينة الشافعية مفيت ١
 التلمساين البشري بن أمحد ٢
 العطاس حسن بن أمحد ٣
 النهطيهي اجلمل أمحد ٤

------------------------------ 
  ٥٩ صفحة - ١ جزء 

 سودة بن الطالب بن أمحد ٥
 املصري الرفاعي أمحد ٦
 اهلندي كايتالرب خان علي رضا أمحد ٧
 الفاسي الزكاري اخلياط بن حممد بن أمحد ٨
 الشافعي املكي احلضراوي حممد بن أمحد ٩

 بناين حممد بن أمحد ١٠
 التناين علي بن أمحد ١١
 البغدادي السويدي صاحل بن أمحد ١٢
 املهدي بن حممد بن أمحد ١٣
 السلماين ماضور حممد بن أمحد ١٤
 الصفصايف السالم عبد بن أمحد ١٥
 الصنهاجي الرمحن عبد بن أمحد ١٦
 اهللا عبد بن اهلادي عبد بن إدريس ١٧
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 ٨

 املكي اجلكين سليمان بن إبراهيم ١٨
 الطندتائي الظواهري إبراهيم بن إبراهيم ١٩
  سليمان بن إبراهيم ٢٠

  الباء حرف 
 

 اهلندي االهلابادي بشر ٢١
 املصري بسيوين ٢٢
  اخلطايب البغدادي ٢٣

  التاء حرف 
 

 احلنفي املدين الياس الدين تاج ٢٤
------------------------------ 

  ٦٠ صفحة - ١ جزء 
 

  اجليم حرف 
 

 احلسين الكتاين إدريس بن جعفر ٢٥
 احلالق سعيد بن قاسم بن الدين مجال ٢٦
  الدغوغي اجليالين ٢٧

  احلاء حرف 
 

 احلنفي املدين اهلندي الرمحن حبيب ٢٨
 اهلندي الشطاري اهللا صبغة بن اهللا حبيب ٢٩
 اهلندي الدكين علي قاسم بن الزمان حسن ٣٠
 السقا حسن ٣١
 الشدادي الرمحن عبد بن احلسن ٣٢
 وبركتها مكة مسند الشافعي املكي الباعلوي احلبشي حسني بن حممد بن حسني ٣٣
 قاضيها الفاسي بناين حممد بن محيد ٣٤
 العصر هذا حمدثي شيخ اهلندي األنصاري السبعي حمسن حممد بن حسني ٣٥
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 ٩

 املصري منقارة حممد بن حسني ٣٦
 املصري النواوي حسونة ٣٧
 العشايب احلسن ب ٣٧
 الرمسوكي احلسن ٣٨
 الصعيد عامل العدوي اهلواري حسن ٣٩
 الدباغ عمر بن حممد بن احلبيب ٤٠
 اللجائي حممد بن محان ٤١

------------------------------ 
  ٦١ صفحة - ١ جزء 

 
  ءاخلا حرف 

 
 اهلندي الرضوي عثمان بن خضر ٤٢
 املدين اخلربطلي خليل ٤٣
  الشافعي اللدي محاد بن خليل ٤٤

  الطاء حرف 
 

 وحمدثها تونس مسند النيفر حممد بن الطيب ٤٥
 احلاحي حم بن الطاهر ٤٦
  املدين سنبل طاهر ٤٧

  الالم حرف 
 

  احلنفي اهلندي احلق ملعان ٤٨
  امليم حرف 

 
 الشافعي السقا ماإلما حممد ٤٩
 املصري الدهشوري أمحد بن حممد ٥٠
 بأمحدي املعروف الشنجيطي بن حممد ٥١
 املدين رضوان بن أمني حممد ٥٢
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 ١٠

 املعمر الدمشقي البيطار الغين عبد بن أمني حممد ٥٣
 وإمامها مصر عامل احلنفي املطيعي خبيت حممد ٥٤
 ةاملكرم مكة دفني النقشبندي السندي زمان سعيد حممد ٥٥
 اليمن مسند الترميي الليل مجل باهارون السري سامل بن حممد ٥٦
 مكة عامل الشافعي اهللا حبسب املعروف سليمان بن حممد ٥٧

------------------------------ 
  ٦٢ صفحة - ١ جزء 

 املكي ابادي االله حممد شاه بن احلق عبد حممد ٥٨
 املالكي املصري الفيومي الرويب بن حممد ٥٩
 وزعيمها مراكش عامل السباعي إبراهيم بن مدحم ٦٠
 احلنفي املكي القزاين مراد حممد ٦١
 احلنفي اهلندي األروي أكرم علي حممد ٦٢
 القادري قاسم بن حممد ٦٣
 الكتاين الكبري عبد بن حممد شقيقنا ٦٤
 الكتاين جعفر بن حممد خالنا ابن ٦٥
 دلالع قاضيه الرباطي الرببريي الرمحن عبد بن حممد ٦٦
 الطندتائي النشايب الرحيم عبد بن حممد ٦٧
 الزرهوين اإلدريسي الواحد عبد بن حممد ٦٨
 املصري البلبيسي أمحد بن حممد ٦٩
 االسكندري احلبشي علي بن حممد ٧٠
 الدمنيت علي بن حممد ٧١
 اجلزائري الديسي الرمحن عبد بن حممد بن حممد ٧٢
 املرغين عثمان بن حممد بن حممد ٧٣
 امللكي املصري الشرباصي طموم سامل بن حممد ٧٤
 الفاسي الشاهدي علي بن حممد ٧٥
 العطار الدين حميي ٧٦
 هين بن أمحد بن حممد ٧٧
 الطرابلسي األمسري علي بن حممد ٧٨
 الشاوي القادر عبد بن حممد ٧٩
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 ١١

 البوسعادي القاسم أيب بن حممد بن حممد ٨٠
 الدمشقي اجلزائري املبارك بن حممد ٨١
 اهلندي اجلعفري الدين حميي حممد ٨٢

------------------------------ 
  ٦٣ صفحة - ١ جزء 

 االسكندري الربيين أمحد بن حممود ٨٣
 مسندها الدمياطي عوض بن الشريف حممد ٨٤
 اللجائي العريب بن حممد ٨٥
 املزكلدي السالم عبد بن حممد ٨٦
 الكداين بوشيت بن حممد ٨٧
 املزميزي علي بن حممد ٨٨
 الشرقاوي املدين بن حممد ٨٩
 املصري املرصفي حممد بن موسى ٩٠
 الشنجيطي مامني بن فاضل حممد بن العينني ماء مصطفى حممد ٩١
 املدين الدهلوي اددي معصوم حممد ٩٢
 وحمدثها مسندها اآلستانة دفني التونسي النفطي عزوز بن مصطفى بن املكي حممد ٩٣
 الوجدي الطيب بن حممد ٩٤
 خده بن الدين يحمي ٩٥
 وقاضيه القريوان عامل األنصاري العالين حممد بن حممد ٩٦
 اجلركسي يوسف بن حممد ٩٧
 بوكندورة أمحد بن حممد ٩٨
 األكحل حممد بن أمحد بن حممد ٩٩

 العمراين علي بن حممد بن املهدي ١٠٠
  الزرهوين العريب بن املهدي ١٠١

  النون حرف 
 

 اهلندي ابادي احليدر صارياألن حممد بن احلسنني نور ١٠٢
------------------------------ 

  ٦٤ صفحة - ١ جزء 
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 ١٢

 
  الصاد حرف 

 
 املكي املدين اجلفري الرمحن عبد بن صايف ١٠٣
  املدين بن صاحل ١٠٤

  العني حرف 
 

 الكتاين حممد بن الكبري عبد الشيخ والدي ١٠٥
 املسندين بقية احلنفي الدمشقي السكري درويش بن اهللا عبد ١٠٦
 االسكندري البنا صاحل بن حممد بن اهللا عبد ١٠٧
 الفاسي االمراين حممد بن الكامل اهللا عبد ١٠٨
 املدين براده السالم عبد بن اجلليل عبد ١٠٩
 وورعها دمشق زاهد احلنفي الدمشقي األفغاين احلكيم عبد ١١٠
 اهلواري الطاهر بن حممد بن السالم عبد ١١١
 السباعي محدأ بن املعطي عبد ١١٢
 الفاسي العلمي امللك عبد ١١٣
 الفاسي العواد الغريب بن اهلادي عبد ١١٤
 املصرية بالديار اإلسالم شيخ الشربيين الرمحن عبد ١١٥
 الشامي الطرابلسي الزعيب الفتاح عبد ١١٦
 األسيوطي الوهاب عبد ١١٧
 األزهري املالكي اهللا منة أمحد بن الرب عبد ١١٨
 الدمشقي البيطار حسن نب الرزاق عبد ١١٩
 باحلجاز احلنابلة شيخ النابلسي القدومي اهللا عبد ١٢٠
 السنوسي أمحد بن حممد بن إدريس بن اهللا عبد ١٢١
 فاس قاضي السلوي خضراء بن اهلامشي بن اهللا عبد ١٢٢
 اهلندي اللكتوي علي بن الباقي عبد ١٢٣

------------------------------ 
  ٦٥ صفحة - ١ جزء 

 املعمر املراكشي املغراوي اهللا عبد ١٢٤
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 ١٣

 اليمين السقاف علوي بن حمسن بن اهللا عبيد ١٢٥
 اجلاوي عقيل بن عثمان ١٢٦
 املدين الداغستاين السالم عبد بن عثمان ١٢٧
 املكي الدمياطي شطا حممد بن عمر ١٢٨
 التونسية بالديار اجلماعة شيخ املالكي الشيخ بن عمر ١٢٩
 الشافعي ديالزبي األهدل علي ١٣٠
 اجلزائري موسى بن أمحد بن علي ١٣١
 مسندها املدين الوتري ظاهر بن علي ١٣٢
 اهلاليل بن حممد بن عاشور ١٣٣
 اجلزائري األمني بن حممد بن القادر عبد ١٣٤
 اليمين الباعلوي احلبشي حسني بن حممد بن علي ١٣٥
 عودة بن القادر عبد ١٣٦
 الشليب القادر عبد ١٣٧
 املكناسي لتوايتا العريب ١٣٨
 الوزاين اجلبار عبد ١٣٩
 الوزاين اهللا عبد بن العريب ١٤٠
  الوزاين الطيب بن السالم عبد ١٤١

  الفاء حرف 
 

 املدينة حمدث األثري املالكي املدين املهنوي الظاهري حممد بن فاحل ١٤٢
 البخاري شارح الزرهوين الشبيهي اإلدريسي الفاطمي بن الفضيل ١٤٣
 االصطنبويل لريزيا فرهاد ١٤٤

------------------------------ 
  ٦٦ صفحة - ١ جزء 

 اهلندي الدهلوي الدين مجال حسن بن الدين فخر ١٤٥
  التركي عارف اإلسالم شيخ زوجة اجلركسية جهان مشس فاطمة ١٤٦

  
  السني حرف

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ١٤

 األزهر باجلامع املالكية شيخ املصري البشري سليم ١٤٧
 التونسية بالديار اجلماعة شيخ بوحاجب سامل ١٤٨
 الدمشقي املسويت سليم ١٤٩
 الباعلوي املكي البار عيدروس بن سامل ١٥٠
 الدمشقي احلبال سعيد ١٥١
 املكرمة مبكة الشافعية شيخ بابصيل سعيد ١٥٢
 الطرابلسي الزقلعي سعيد ١٥٣
 املكي القعقاعي سعيد ١٥٤
  احلمري العريب بن سامل ١٥٥

  الشني حرف 
 

 اهلندي املشهدي مرتضى حممد بن لدينا شرف ١٥٦
  اجلليلي شعيب ١٥٧

  اهلاء حرف 
 

  اهلندي الفارسي اهللا هداية ١٥٨
  الياء حرف 

 
 العصر بوصريي النبهاين إمساعيل بن يوسف ١٥٩
 احلنفي الرملي اخلريي يوسف ١٦٠

------------------------------ 
  ٦٧ صفحة - ١ جزء 

 بالكنية عرف من
 الصادي رشفة صاحب اهلندي الباعلوي العيدروس الرمحن عبد بن بكر أبو ١٦١
 عابدين بن أمحد بن اخلري أبو ١٦٢
 الفاسي الكبري عبد بن جيدة أبو ١٦٣
 اهلندي املكي العطار عثمان بن أمحد اخلري أبو ١٦٤
 األزهر اجلامع شيخ املصري املالكي اجليزاوي الفضل أبو حممد ١٦٥
 فاعيالر حسن بن اهلدى أبو ١٦٦
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 الشافعي الدمشقي اخلطيب النصر أبو ١٦٧
 مقدمات جنواي يدي بني وألقدم
 الذي اجلزء على املشيخة لفظة يطلقون كانوا األوائل أن ظهر والتروي التتبع بعد إنه اعلم األوىل

 صاروا ملا املعجم ذلك بعد عليه يطلقون صاروا مث عنهم ومروياته شيوخه أمساء احملدث فيه جيمع
 املشيخات مع املعاجم وإطالق استعمال فكثر املعجم حروف على ويرتبوم الشيوخ أمساء يفردون
 اآلن إىل يقولون املشرق فأهل األخرية القرون يف أما الربنامج ويطلقون يستعملون األندلس وأهل
 الفهرسة يسمونه اآلن إىل املغرب وأهل الثبت

 معىنو ضبطا األلفاظ ذه يتعلق ما سياق إيل حبب وهنا
 التحتية وفتح الشني وسكون وكسرها امليم بفتح العروس وتاج األمم حاشية يف كما فاملشيخة

 اللحياين الروايتني ذكر وقد التاج يف قال وضمها
------------------------------ 

  ٦٨ صفحة - ١ جزء 
 من لغة وهو حبالفت شيخ مجع الياء وإسكان املعجمة الشني وكسر امليم بفتح وأيضا النوادر يف
 أو مخسني من هو أو معينة بسن حتديد دون اجلماهري قول وهذا الشيب عليه وظهر السن فيه استبانت
 الشيخ ويطلق الفصيح وشراح القاموس يف الفريوزبادي اد حكامها عمره آخر إىل ومخسني إحدى
 التحتية ضم مع كسرهاو املعجمة بضم شيوخ أيضا ومجعه وعظمته لكربه واألستاذ املعلم على جمازا
 جيمع اليت الكراريس على وأطلقوها املشيخة استعملت مث وأبيات كبيت أشياخ وكذا حال كل يف

 أن من البيقونية شرح على األجهوري عطية الشيخ حواشي يف ما الغرائب ومن شيوخه اإلنسان فيها
 وسيأيت أوسع فيها اصطالحهم من نعرفه والذي شيخه شيوخ الشيخ فيه يذكر كتاب اسم املشيخة
 هناك فانظره اهللا شاء إن امليم حرف يف واملعجم املشيخة معىن على الكالم بسط

 كالمه لدى األلفية على شرحه يف السخاوي احلفاظ من عليه تكلم رأيته من فأول الثبت وأما
 بالفتح اوأم واحلجة والكتاب واللسان القلب الثابت املوحدة بسكون والثبت قال التعديل ألفاظ على
 ومساع لسماعه الشخص عند كاحلجة ألنه فيه له املشاركني أمساء مع مسموعه احملدث فيه يثبت فما
 اه غريه

 واحلجة الثبت وبالفتح الثابت باإلسكان الثبت األنصاري زكرياء اإلسالم لشيخ الباقي فتح ويف
 فيه له املشاركني أمساء مع مساعه احملدث فيه يثبت ما

 الشمس وقال النخبة شرح على شرحه يف القاري علي املنال السابق السخاوي كالم نقل وقد
 اليت الفهرسة يف والتحريك بالفتح الثبت استعملوا القاموس على حواشيه يف الشرقي الطيب بن حممد
 مروياته احملدث فيها جيمع
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------------------------------ 
  ٦٩ صفحة - ١ جزء 

 من كثري وذكره ذكره وشاع له حجة وشيوخه أسانيده ألن احلجة من أخذ كأنه وأشياخه
 املصنف له يتعرض ومل وغريهم احملدثني

 فيه ويثبت مشيخته احملدث فيه جيمع الذي الكتاب على الثبت إطالق وأما أيضا فيها وقال
 وميكن للمحدثني حادث اصطالح فهو ذلك وحنو املصنفات أشياخه على وقراءته ومروياته أسانيده

 جدا كثري فيه مفغول أو مفعول مبعىن فعل ألن أيضا ااز على جيهختر
 ثبت مادة انظر العروس تاج يف وحنوه
 الشهري احلليب الكرمي عبد الشيخ شيخه عن نقال الدمشقي العمادي حامد العالمة كناشة ويف

 املوحدة وبفتح عدلال الثقة املوحدة وسكون املثلثة بالثاء الثبت قال املشهور الثبت صاحب بالشرابايت
 الشيخ مرويات جيمع ما هو

 الذي الكتاب االصطالح يف هو املسالك أوضح طالعة يف الرهوين اهللا عبد أبو فقال الفهرس وأما
 بذلك يتعلق وما وأسانيده شيوخه الشيخ فيه جيمع

 أو خارىالب كأجزتك ملعني معينا جييز أن األول اإلجازة أنواع مقسما تقريبه يف النووي قال وملا
 اللسان تثقيف صاحب قال مرويايت مجلة أي التدريب يف عليه السيوطي قال فهرسيت عليه اشتملت ما

 ومعناها قال خطأ وهو باهلاء بعضهم عليها وقف ورمبا وإدماجا وقوفا الفوقية باملثناة أا الصواب
 ١٣٧ ص منه اه فارسية لفظة للكتب العدد مجلة

 مرويه فيه جيمع ما وثالثه أوله بكسر الفهرسة املذكور احملل يف هعلي السخاوي احلافظ شرح ويف
 اه الفوقية باملثناة صواا اللسان تثقيف صاحب قال

 كتابه فهرس وقد فهرسة معرب الكتب فيه جيمع الذي الكتاب بالكسر الفهرس القاموس ويف
------------------------------ 

  ٧٠ صفحة - ١ جزء 
 للتأنيث فيه التاء وجعل السني بفتح فهرسة يقولون الصالح ابن على عليقهت يف الزركشي وقال
 فيه والتاء السني بإسكان فهرست اللسان تثقيف يف مكي ابن قاله كما والصواب باهلاء عليها ويقفون
 يفهرسها الكتب فهرس فيها الناس واستعمل فارسية لفظة للكتب العدد مجلة اللغة يف ومعناها أصلية
 إذا الكتاب فذلكت يقال كالفذلكة املصدر والفهرسة العدد مجلة اسم الفهرسة إمنا دحرج ثلم فهرسة
 مجلته على وقفت

 أمساء فيه يكتب وقد الديوان يف ويكون األعمال فيه تذكر ودفاتر كتاب هو اخلوارزمي وقال
 األشياء
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 مجع العروس تاج ويف املذكور الزركشي كالم من ينتقد ما على للخفاجي الغليل شفاء يف وقف
 فهارس الفهرسة
 الفاء بكسر أنه القاموس اصطالح من علم املسالك أوضح أول يف الرهوين اهللا عبد أبو وقال
 الذي وهو زبرج باب من فيكون مكسورة تكون ال أن فيحتمل عنها فسكت الراء وأما اهلاء وسكون
 درهم باب من فيكون بفتحها يكون أن وحيتمل حنفظه

 الرباعي يف اصطالحه ألن كسرها املقتضي اصطالحه عن غفلة هذا الرمحن لرحيما فتح يف قال
 إضاءة انظر والضم بالفتح عرب إذا كما والثالث األول احلرف كسر فمراده بالكسر فيه عرب إذا أنه

 االدموس
 الفتح صاحب القادري شيخنا فهرسة وانظر فيها الراء بكسر التصريح السخاوي عن سبق قلت
 املذكور

------------------------------ 
  ٧١ صفحة - ١ جزء 

 وقيل املشارق يف عياض به صرح وامليم املوحدة بفتح وشرحه القاموس يف كما فهو الربنامج وأما
 زمام املشارق وعبارة للحساب اجلامعة الورقة املوطأ شروح بعض يف كما بكسرمها وقيل امليم بكسر
 فارسية وأصلها نامه معرب وهو وسلفهم التجار متاع فيه يرسم

 اليت الفارسية األلفاظ من الربنامج القاموس على حواشيه يف الشركي الطيب بن اهللا عبد أبو وقال
 وفيه بالفتح انه فاقتضى املصنف وأطلقه وغريه خليل الشيخ خمتصر غريب يف كما العرب عربتها
 ضبطه وكذا وامليم النون وفتح الراء كونوس املوحدة بفتح أنه والظاهر فيه يفتح ما يدري ال إذ ختليط
 وصوب الكسر لغة وفيه برنامج يف امليم فتح الصواب سامل أيب الشيخ فهرسة ويف الغريب أهل بعض
 الربنامج الفهرسة يرادف اهلوريين وقال باختصار اه الديباج يف قاله اللغة أهل من واحد غري الفتح
 املقدمة يف خلدون ابن واستعمله معرب

 يف كما فهرسته مرزوق ابن احلافظ مسى وبه الفهرسة مبعىن األندلس أهل كثريا يستعمله قلت
 هذا كتابنا من الباء حرف وانظر له اجلنتني جىن

 واملسند واحملدث احلافظ حد يف الثانية املقدمة
 احلديث يروي من وهو النون بكسر املسند التدريب يف كما الثالثة درجات أدىن أن اعلم
 يف توسع من على يطلق اليوم صار وقد الرواية جمرد إال له ليس أو به علم له كان سواء بإسناده
 الشأن هذا أهل من واملغرب املشرق أمية عن ا واتصل والفهارس املسانيد من الكثري وحصل الرواية

 أنه حده بقوله النخبة على حواشيه يف الكردي الياس املنال عرفه وقد منه أرفع فهو احملدث وأما
 ارد السماع على اقتصر من ال واملتون الرجال وأمساء احلديث بطرق العامل
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------------------------------ 
  ٧٢ صفحة - ١ جزء 

 لفظها قرأ يكون بأن احلديث بكتب املشتغل باحملدث نعين الدهلوي اهللا لويل اجلميل القول ويف
 فقيه استنباط أو حافظ باخبار ولو وسقمها صحتها وعرف معناها وفهم

 بأمساء وال بطرقه هلم علم وال احلديث يسمعون الذين يدخل مل للعلماء أوصى إذا الرافعي وقال
 بعلم ليس ارد السماع ألن واملتون الرواة

 احلديث إثبات طرق علم من تناول للمحدث أوصى إذا التعجيز شرح يف يونس ابن التاج وقال
 املنهاج على السبكي التاج قال وكذا بعامل ليس السماع على اقتصر من ألن رجاله وعدالة

 أربعة عن العلم يؤخذ ال قال أنه مالك عن أبان بن عيسى ذكر الوهاب عبد القاضي وقال
 عمن وال بالسفه يعلن سفيه عن وال بدعته إىل يدعو مبتدع عن يؤخذ ال سواهم من عن ويؤخذ
 يعرف ال عمن وال وسلم عليه اهللا صلى النيب أحاديث يف يصدق كان وإن الناس أحاديث يف يكذب

 شيء احلديث يف زيد هل يعرف يكن ومل الرواة من الرجال يعرف ممن يكن مل إذا مراده الشأن هذا
 نقص أو

 وعلم احلديث سند حفظ من على إال يطلق ال عندهم احملدث فاسم الفقهاء أما الزركشي وقال
 ماعالس على املقتصر دون وخربهم رجاله عدالة

 العامل قال الشريازي الوهاب عبد بن حسني نصر أيب عن بسنده تارخيه يف السمعاين ابن وأخرج
 يعرف الذي واحلافظ االسناد يعرف وال املنت عرف الذي والفقيه مجيعا واالسناد املنت يعلم الذي

 االسناد يعرف وال املنت يعرف ال الذي والراوي املنت يعرف وال االسناد
------------------------------ 

  ٧٣ صفحة - ١ جزء 
 ابن على السبكي قدمه حجر ابن للحافظ الغمر انباء من رافع ابن الدين تقي احلافظ ترمجة ويف

 قلت والطلب بالرحلة وعنايته باألجزاء ملعرفته يقدمه كان العراقي شيخنا يل وقال وغريه كثري
 بالعوايل لعنايته كثري ابن من احلديث أهل ريقةط على احلفظ وصف إىل أقرب رافع ابن أن واإلنصاف
 طريقة على باحلفظ الوصف إىل أقرب كثري وابن كثري ابن دون واملسموعات والوفيات واألجزاء
 وقل الكامل احلافظ يكون بينهما جيمع فمن رافع ابن دون والتفسريية الفقهية باملتون ملعرفته الفقهاء

 شيخنا املتأخرين ويف والبيهقي حيان وابن والطحاوي خزمية بنكا األول العصر أهل بعد مجعهما من
 العراقي
 ومن عصره أهل غالب خترج وعليه قال العراقي احلافظ شيخه ترجم ملا أيضا الغمر إنباء ويف
 وصار والتصنيف التخريج كيفية وعلمه دربه الذي وهو اهليثمي الدين نور شيخنا صهره به أخصهم
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 منه أحفظ أنه له خربة ال من يظن حىت شيخه من للمتون استحضارا كثرأ ممارسته لشدة اهليثمي
 املعرفة احلفظ ألن كذلك وليس

 ومعرفة متونه حفظ أشرفها ثالثة اآلن احلديث علوم املقدسي شامة أبو احلافظ اإلمام وقال
 وقد مهما كان وهذا سقيمه من صحيحه ومتييز رجاله ومعرفة أسانيده حفظ والثاين وفقهها غريبها
 وكتابته مجعه والثالث حاصل هو ما حتصيل يف فائدة فال فيه وألف فيه صنف مبا بالعلم املشتغل كفي

 العلوم من األهم هو عما مشتغل ا واملشتغل البلدان إىل والرحلة فيه العلو وطلب وتطريقه ومساعه
 املطلوب هو الذي به العمل عن فضال النافعة

------------------------------ 
  ٧٤ صفحة - ١ جزء 

 قال البشر بأشرف املتصلة االسناد سلسلة بقاء من فيه ملا البطالة ألهل به بأس ال أنه إال األصلي
 حديث األعمش قال وقد والعامل واجلاهل والفاهم والصغري الكبري يتشارك فيه أنه ذلك يف يزهد ومما

 الشيوخ يتداوله حديث من خري الفقهاء يتداوله
 مبا املشتغل كفيه قد وهذا قوله ألن نظر كالمه بعض ويف حجر ابن احلافظ اإلسالم شيخ قال
 يوجب الفن يف التصنيف كان إن عليه ويقال وغريه الزبري ابن جعفر أبو العالمة أنكره قد فيه صنف
 كم حيصر ال وغريبه احلديث فقه فإن األول الفن يف كذلك فالقول به االشتغال وعدم عليه االتكال

 من والصحيح الرجال متييز يف التصانيف من أكثر فيه التصانيف أن مدع ادعى لو بل فيه فصن
 املرقاة ألنه أهم بالثاين فاالشتغال مهما باألول االشتغال كان فإن الواقع هو ذلك بل أبعد ملا السقيم

 منهما كال أن فاحلق قال يشعر ال وهو بارح واملعدل بالصحيح السقيم خلط به أخل فمن األول إىل
 بالثالث أخل إن فيه قصور مع املعلى القدح حاز بينهما مجع من أن شك وال مهم احلديث فن يف

 احملدث اسم يف بعيدا كان بالثاين وأخل األول أحرز ومن احلافظ اسم يف له حظ فال ما أخل ومن
 وبقي لألول بالنسبة نقص فيه ولكن احملدث اسم عنه يبعد مل باألول وأخل الثاين حيرز ومن عرفا

 كان عليه اقتصر ومن سهما أوفر كان األولني من ذلك مجع من أن شك وال الثالث الفن يف الكالم
 دونه كان منهما باثنني انفرد ومن كامال حمدثا فقيها كان الثالثة مجع ومن حفظا وأبعد حظا أحسن

 انفرد من أن كما الفقيه سما يف له الحظ صرف حمدث فهو والثالث الثاين على اقتصر من أن إال
 حبث فيه حمدثا يسمى فهل والثاين باألول انفرد ومن احملدث اسم يف له حظ ال كان باألول
 واحلافظ احملدث باستواء يشعر ما كالمه غضون ويف السيوطي قال

------------------------------ 
  ٧٥ صفحة - ١ جزء 

 احملدث يطلقون السلف كان وقد احملدث يف لهك والكالم احلافظ اسم يف له حظ فال قال حيث
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 مبعىن واحلافظ
 قصارى فكان احلديث ادعت فرقة الناس من النقم ومبيد النعم معيد يف السبكي التاج وقال

 وصلت املقدار ذا أا ظنت البغوي مصابيح إىل ترفعت فإن للصغاين األنوار مشارق يف النظر أمرها
 قلب ظهر عن الكتابني هذين ذكرناه من حفظ فلو باحلديث جبهلها إال ذلك وما احملدثني درجة إىل

 يف الغاية بلوغ رامت فإن اخلياط سم يف اجلمل يلج حىت حمدثا يكن مل مثليهما املتون من إليهما وضم
 البن احلديث علوم كتاب إليه ضمت فإن األثري البن األصول جبامع اشتغلت زعمها على احلديث
 املقام هذا إىل انتهى من ينادى ذلك وحنو للنووي والتيسري بالتقريب سمىامل خمتصره أو الصالح
 القدر ذا حمدثا بعد ال ذكرناه من فإن الكاذبة األلفاظ هذه ناسب وما العصر وخباري احملدثني حمدث
 مستكثرة مجلة ذلك مع وحفظ والنازل والعايل الرجال وأمساء والعلل األسانيد عرف من احملدث وإمنا
 ألف القدر هذا إىل وضم الطرباين ومعجم البيهقي وسنن أمحد ومسند السنة الكتب ومسع املتون من
 الشيوخ على ودار الطباق وطبق ذكرناه ما مسع فإذا درجاته أقل فهذا احلديثية األجزاء من جزء

 اه يشاء من يشاء ما اهللا يزيد مث احملدثني درجات أول يف كان واملسانيد والوفيات العلل يف وتكلم
 من وباخلصوص الشروط هذه مجلة من واحلافظ باحملدث يسمونه من اليوم الناس أراح قد قلت
 ال بل احلديثية األجزاء ومعرفة واألسانيد والوفيات العلل يف والتكلم واملعرفة والضبط الرحلة

 الصياح يكثر من عندهم احملدث صار بل وعلومه احلديث من األمور هذه أن يتصورون
------------------------------ 

  ٧٦ صفحة - ١ جزء 
 اجلزء معىن عرف وال الصناعة هذه أهل من أحدا يلق ومل يرحل مل ولو كالمه يف وخيلط
 ومراتبها أحكامها يف وموه ألفاظها وزخرف أسانيدها قلب متونا هلم ذكر فإن والطبقة واملشيخة
 املسخ يوجب ما لعمري وهذا الزمان ثوحمد العصر خباري دعوه عنده من أسانيد هلا وركب

 كيفية يعرف ال من واحملدث باحلافظ يدعى فكيف الوصف مجيل عن والبعد اهللا عن والطرد واخلسف
 مغبة من خوفه وعدم املتون أسانيد تركيب علمه وغاية موصوف مسند وال معروف راو باسم النطق
 عن النبغة األجوبة كتابنا يف عليه مزيد ال شرحا وشرحناه بسطناه مما ذلك غري إىل املنون يوم ذلك

 األربعة األسئلة
 وقرأ كتب يكون من احملدثني عرف يف احملدث اسم عليه يطلق الذي العراقي احلافظ قال قال وقد
 والعلل املسانيد كتب من فروعا وعلق أصوال وحصل والقرى املدائن إىل ورحل ووعى ومسع

 رأسه على كان إذا أما ذلك له ينكر فال كذلك كان فإذا تصنيف األلف من تقرب اليت والتواريخ
 ذات وبثياب ومرجان بلؤلؤ حتلى من أو الزمان أمراء من أمريا وصحب نعالن رجليه ويف طيلسان
 من عليه يقرأ ما يفهم ال للشيطان ملعبة نفسه وجعل والبهتان باالفك حديث تدريس فحصل ألوان
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 استحله فإن احلرام أكل اجلهالة مع غايته بل إنسان وال حمدث سما عليه يطلق ال فهذا ديوان وال جزء
 اه اإلسالم دين من خرج

 رواية باحلديث اشتغل من فهو عصرنا يف احملدث أما الناس سيد ابن الدين فتح احلافظ وقال
 فيه واشتهر خطه فيه عرف حىت بذلك ومتيز عصره يف والروايات الرواة من كثري على واطلع ودراية
 يعرفه ما يكون حبيث طبقة بعد طبقة شيوخه وشيوخ شيوخه عرف حىت ذلك يف توسع فإن هضبط
 صاحب نعد ال كنا قوهلم من املتقدمني بعض عن حيكى ما وأما احلافظ هو فهذا منها جيهله مما أكثر

 اه أزمنتهم حبسب فذلك اإلمالء يف حديث ألف عشرين يكتب مل من حديث
------------------------------ 

  ٧٧ صفحة - ١ جزء 
 الشهرة هي حافظا مسوه الراوي يف اليوم اجتمعت إذا اليت الشروط حجر ابن احلافظ وقال
 ومراتبهم الرواة لطبقات والتجريح التعديل ومعرفة الصحف من ال الرجال أفواه من األخذ أو بالطلب
 الكثري حفظ مع يستحضره ال مما أكثر ذلك من يستحضره ما يكون حىت السقيم من الصحيح ومتييز
 الشرح يف والرببري األنوار لواقح يف الشعراين نقل عن اه حافظ فهو مجعها من الشروط فهذه املتون من

 وغريمها اجللي
 ه ا وأتقنه احلديث رواية أكثر من لكل وصف احلافظ الشفا شرح يف الشهاب وقال
 وممن الفن ختم ما وأن يوطيوالس السخاوي احلفاظ آخر أن املتأخرين كتب يف اشتهر وقد

 آخر وكان قال عنه سبق مبا احلافظ عرف أن بعد فإنه الشفا على اخلفاجي الشهاب ذلك على نص
 منه اه والسخاوي السيوطي احلفاظ
 الشمائل على حواشيه أول الباجوري إبراهيم الربهان املصريني شيوخنا من كثري شيخ ذكر وملا
 هذا زماننا يف وأما املتقدم الزمان يف ذلك لعل قال سنة أربعني كل يف إال احلافظ يولد ال الزهري قول
 ما روى من اجلزري ابن احلافظ به وصفه كما دام ما احلافظ ألن عجيب وهو اه احلافظ فيه عدم فقد
 وأتقنها احلديث رواية من أكثر من أنه من اخلفاجي به وصفه وكما اه إليه حيتاج ما ووعى إليه يصل
 واملصريني الشاميني تراجم تتبع يف وتوسع طالع فمن والسخاوي بالسيوطي خيتم ومل قعمنط فغري

 يشترط ما بأقل يتصف عمن خال الزمان جيد مل اآلن إىل التاسع القرن من واملغاربة واهلنديني واليمنيني
 األقل لىع يكون أن اآلن عندي فيه يشترط ما وغاية األخرية األعصر يف احلافظ اسم عليه يطلق فيمن
 لقوله إذعانه يعترب من وأذعن عنه وأخذ فيها فأخذ الصناعة هلذه واإلتقان بالتعاطي اشتهر قد

------------------------------ 
  ٧٨ صفحة - ١ جزء 

 الكتب مثل مساع له ومت الغور ويعد يقول أو ينقل فيما والتحري الصدق عليه جتريبه بعد فيها
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 ابن كتب ودرس جيدة معرفة االصطالح وعرف املعتربين الفن أهل لىع األربعة واملسانيد الستة
 فيه عرف أو وعلومها السنة يف معترب تدوين إىل وترقى وحواشيها األلفية وشروح وحواشيه الصالح
 اتساع مع نظره االختالف ميادين يف والترجيح واالختيار مذهبه والتوسعة واالطالع قلمه باإلجادة

 بعد األخر األقاليم يف هم عمن الرواية إىل شره مث عندهم ما إقليمه شيوخ عن ذأخ حبيث الرواية يف
 واملسانيد العتيقة األصول وحصل والوفيات واخلطوب والطبقات والنازل العايل وعرف إليهم الرحلة
 مع عليه حيصل أن ميكن ما أكثر ومتعلقاته الفن أدوات من ومجع املفرقة واملشيخات واألجزاء املعتربة
 األقل على منها له املظان عرف يستحضره ال وما فيها ما ألغلب واستحضاره هلا وصونه ضبطه
 حتقق أو ذكر ما حصل فمن له واالنقطاع واإلدمان التعاطي من احلالة هذه على وهو ويشيخ ويشب
 من إىل أرشدك أن أردت فلذلك ومكانه زمانه حبسب عندي باحلفظ يوصف أن جاز به ونعته وصفه
 احلافظ مع ووجده الزمان حمدثي كبار من وانه واإلتقان باحلفظ املعتربين األئمة من وصفه على توقف
 فهو اجلهات من جهة أو مكان أو بزمان ينحصر ال اهللا فضل أن لتعلم اآلن إىل وبعده حجر ابن

 الزمان أهل من عليه حتجري وال امتنان بال يعطي سبحانه
 التاسع القرن أهل فمن

 قطلوبغا ابن املكي فهد ابن التقي اليمين الوزير إبراهيم ابن اليمين العلوي إبراهيم بن سليمان
 التنسي اجلليل عبد بن حممد اليمين العاملي بكر أيب ابن حيىي اليمين الشرجي أمحد احلنفي املصري

 العاشر القرن أهل ومن
 عثمان الشامي الناجي الربهان املصري السيوطي املصري السخاوي

------------------------------ 
  ٧٩ صفحة - ١ جزء 

 ابن العز املكي فهد ابن النجم املصري شاهني بن يوسف املصري الصغري الدميي املصري الدميي
 اليمين الديبع ابن االسكندري الفتح أبو املصري الداودي املصري القسطالين القلقشندي الربهان فهد
 ابن الدمشقي الصاحلي اهلادي عبد بن يوسف احلليب عالشما ابن املصري الشامي علي بن حممد

 املصري الغيطي الفاسي العاصمي سقني الدمشقي طولون
 عشر احلادي القرن أهل ومن

 عبد الفاسي يوسف بن أمحد الفاسي املقري أمحد املصري الواعظ حجازي حممد املصري املناوي
 ابن املكي الثعاليب عيسى املصري بابليال الدمشقي الغزي النجم السجلماسي طاهر بن علي بن اهللا

 اهلندي شاه فرخ مصر دفني اجلزائري الشاوي حيىي الرداين سليمان
 عشر الثاين القرن أهل ومن

 عمر بن حيىي اهلندي يوسف املكي البصري سامل بن اهللا عبد وهب شارح املصري الزرقاين
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 عبد الفاسي العراقي العالء أبو الصنعاين األمري إمساعيل ابن الشركي الطيب ابن اليمين األهدل مقبول
 السوداين الفالين سنة ابن النابلسي البخاري حممد املدين خليل بن القادر

 عشر الثالث القرن أهل ومن
 عبد ابن املدين الفالين صاحل مصر دفني السباعي اجلالل املصري الزبيدي مرتضى الفيض أبو
 الشيخ املدين السندي عابد اليمين الشوكاين زائرياجل املعسكري أوراس الدرعي الناصري السالم

 جغبوب دفني السنوسي
 حرف أو نسبته أو امسه حرف يف كال فانظر مناسبة واسعة ترمجة هؤالء مجيع هنا ترمجت وقد

 به تعرف اسم هلا كان إن فهرسته اسم أول
------------------------------ 

  ٨٠ صفحة - ١ جزء 
 الثالثة املقدمة
 هذه أكرم اهللا إن يقول املظفر بن حامت بن حممد مسعت قال الدغويل العباس أيب طريق من اروين

 يف صحف هي إمنا موصول إسناد وحديثها قدميها األمم من ألحد وليس باألسناد وشرفها األمة
 أحلقوه ما وبني واإلجنيل التوراة من نزل ما متييز عندهم فليس أخبارهم بكتبهم خلطوا وقد أيديهم
 الثقات غري عن اختذوها اليت األخبار من بكتبهم
 به خص شيء وسلم عليه اهللا صلى النيب به يبلغ حىت الثقة عن الثقة نقل حزم ابن احلافظ قال
 من به يقربون ال لكن اليهود يف فيوجد واإلعضال اإلرسال مع أما والنحل امللل مجيع دون املسلمون
 نوح إىل يبلغون وإمنا نفسا ثالثني من أكثر وبينه بينهم كوني حيث يقفون بل نبينا من قربنا موسى
 زادها الشريفة األمة وهذه الطالق حترمي إال النقل هذا صفة من عندهم فليس النصارى وأما ومشعون

 تتناهى حىت مثله عن واألمانة بالصدق زمانه يف املعروف الثقة عن احلديث تنقل إمنا بنبيها شرفا اهللا
 فوقه ملن جمالسة فاألطول واألطول فاألحفظ األحفظ يعرفوا حىت البحث أشد ثونيبح مث أخبارهم

 والزلل الغلط من يهذبوه حىت وأكثر وجها عشرين من احلديث يكتبون مث جمالسة أقصر كان فمن
 اخل عدا ويعدوه حروفه ويضبطوا
 نصه ما املعافري العريب بن بكر أيب للقاضي املريدين سراج من ومائة عشر الثاين االسم شرح ويف

 والنصارى اليهود مسلك تسكلوا أن فاحذروا غريها أحد يعطه مل باالسناد األمة هذه أكرم واهللا
 املرتلتكم وخافضني إليكم للتهمة مطرقني أنفسكم عن اهللا نعمة سالبني فتكونوا إسناد بغري فتحدثوا

 نقلت خطه عليها نسخة ومن اه لسنتهم وراكبني عليهم وغضب اهللا لعنهم قوم مع ومشتركني
------------------------------ 

  ٨١ صفحة - ١ جزء 
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 كرامة تضمنت قصة املريدين سراج من واملائة والعشرين احلادي االسم شرح يف أيضا وأورد
 نفسه يعين فرجل سندها غرابة أما فقال العراق أهل طريق من به اتصل خملد بن بقي اإلسالم حلافظ
 كان رجل عن أخربه تيناعورا أهل من رجل عن حدثه رجال السالم مبدينة لقيف إشبيلية من رحل

 اه الشيطان وسواس ذلك سوى وما وأخربنا حدثنا فالعلم األمة هذه مفاخر من وهذا باألندلس
 وجاللة وفضال شرفا السلسلة هذه يف املنتظم الراوي وكفى له ثبت صدر يف األعالم بعض قال

 وبقاء املعاند احلاسد أنف رغم على واحد طرس يف املصطفى اسم مع ظمامنت امسه يكون أن ونبال
 الربية بني هلا خصوصية بنبيها واتصاهلا احملمدية األمة هذه شرف من االسناد سلسلة

 مع تعاطيه يف وتبذل اآلمال لذوي به تتعلق شرفا ا وحسبك لب ابن سعيد أبو األستاذ وقال
 أنشد مث اإلسالم نور وهي الرواية ينكر مسلم بن والعجب قال مث األموال

  والظلم األنوار عنده استوت إذا == بناظره الدنيا أخي انتفاع وما 
 اه كثري أو كبري مال رأس العلم يف اإلجازة الرب عبد بن عمر أبو احلافظ وقال
 فروض من معرفته كانت غريه من املوضوع به يعلم االسناد لكون اهليثمي حجر ابن وقال

 اه ايةالكف
 واحلديث القدمي يف اإلجازة طلب احلديث علماء سنة من كان والعقيان الدر يف رمحون ابن وقال

 ذه مغربنا يف نسيت اليت وهي التناد يوم إىل الغراء الشريعة على وحمافظة اإلسناد بقاء على حرصا
 األعصر

------------------------------ 
  ٨٢ صفحة - ١ جزء 

 التدريس مبجرد العلم أن وحسبوا واإلجازة السند وأمهلوا باحلصر البسط عن أهله واكتفى
 ه ا واحليازة
 به لديه ليس ما اإلنسان نقل قال العراقي احلافظ عن احلديثية فتاويه يف اهليثمي حجر ابن ونقل

 الدراية أهل بإمجاع سائغ غري رواية
 صلى النيب قال يقول أن ملسلم يصح ال أنه على العلماء أمجع قال اإلشبيلي خري ابن احلافظ وعن

 للجمع وتعرض الرواية وجوه أقل على ولو مرويا القول ذلك عنده يكون حىت كذا وسلم عليه اهللا
 اه القائل عن للرواية كان إذا ما على وعدمه ااالستنباط رد كان إذا ما على اجلواز حبمل األقوال بني

 وعليه ماله بسط فيها انظر خري ابن احلافظ إمجاع عن ضريال رفع امسها رسالة املعىن يف ولنا قلت
 الكتب أنساب األسانيد احلافظ مشايخ بعض عن الباري فتح مقدمة ويف
 ال أنه الفن هذا أهل عند ثبت قسمطينة ألهل إجازته يف الزبيدي مرتضى الفضل أبو احلافظ وقال
 عن الكتب تلك أسانيد أخذ من إال ايةورو تربك أو دراية قراءة واحلديث السنة كتب القراء يتصدى
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 فأحاط األقران وباحث املرويات بعوايل فظفر البلدان إىل ورحل وروايتها درايتها أتقن ممن أهلها
 وهذا واألدب باخلضوع املشايخ إىل وتردد الركب على اإلمالءات جمالس يف وجلس الدرايات مبدارك
 من ١٣٨ صحيفة انظر النحلة بذل لصاحب وحنوه اه الوكيل ونعم اهللا فحسبنا قليل من أقل اآلن
 بالردع املسماة ورسالتنا اإلجازة أحكام معرفة إىل االجازة كتابنا وانظر اجلوهرية اليواقيت عقد

 ترعجبا جييز أن أىب ملن الوجيز
------------------------------ 

  ٨٣ صفحة - ١ جزء 
 الرابعة املقدمة
 عظم مما الرواة وتاريخ الوفيات معرفة إن احلديث ألفية على غيثامل فتح يف السخاوي احلافظ قال

 األعظم القصد هو ما خصوصا منه بأهم يعتىن وال عنه يستغىن ال حبيث للمسلمني به النفع وقدم وقعه
 به فالتعريف آت هو وما واحلال املاضي من الثالثة أحواهلم عن والفحص الرواة عن البحث وهو منه
 ورجوم اهلدى جنوم واحلديث القدمي يف به قام ولذا املهمات آكد من أحواله رفوتع الواجبات من

 على ذلك مع واشتملت احلاالت من هلم للمترجم ما كشفت تواريخ فوضعوا احلديث أئمة العدى
 اه املهمات من ذلك وغري الرواة رسالة حق يف البالد ودخول املرويات مساع أوقات تعيني

 معلومة سكة كتاريخ إليه حيتاج ما كل فهرسته يف اليوسي علي أبو املغرب صاعقة وقال
 املتقدمني من فالن كون أو التقائه مكان أو بفالن الرواة من فالن التقاء أو عتيق مسجد أو أومكيال

 القانون يف متامه انظر الشرعية العلوم يف داخل فهو ذلك غري أو ال أو الصحابة من أو املتاخرين أو
 املثاين ونشر والفهرسة
 خاصة علم من وفيام على والوقوف العلماء أعمار معرفة الرب عبد بن عمر أبو احلافظ وقال

 والقيام به العناية العلم من يلزمه مما وانه ذلك جهل بالعلم نفسه وسم ملن ينبغي ال وأنه العلم أهل
 للمواق املهتدين سنن أو له االستذكار انظر حبفظه

 القسمطيين قنفذ بابن املعروف اخلطيب بن أمحد سالعبا أبو اإلمام وقال
------------------------------ 

  ٨٤ صفحة - ١ جزء 
 أفاضل معرفة وكذلك العلم أهل شأن من والرواية اإلجازة طلب إن الطالب شرف كتابه يف
 ولقد يلحق ملن سبق من ليتبني ووالدم موم تاريخ الكمال ومن وفقيه وتابعي صحايب من األئمة
 بن ومسلم مالك يف وآخر الدرس صاحب فيه اختلف عظيم جملس عن الطلبة من طالب أخربنا
 معه والصواب سبق مالك اآلخر وقال سبق مسلم الدرس صاحب فقال بالوفاة سبق أيهما احلجاج
 عنه يرو مل شيخ عنه روى من معرفة وكذلك اجلهل ظلمة من الطالب خترج األمور هذه ومعرفة
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 وأمساء الكتب معرفة أن واعلم والعكس مسلم عنه خيرج ومل البخاري عنه أخرج من ددوع اآلخر
 عصر يف ألف من وكذلك الطالب مهمات من وأزمام الفقهاء طبقات ومعرفة الكمال من املؤلفني
 منه اه السائل

 على كريان بن الطيب شرح من نسخة كتبه خبزانة بان جملس يف افتخر انه كبري عن يل قيل ولقد
 ١٢٢٧ عام مات الذي املذكور الشارح فأين كبرية غفلة عن ينبئ وهذا أندلسي خبط املرشد مقدمة

 النقلة تراجم عن الغفلة شأن وهذا ٨٩٩ عام أخذت اليت األندلس من
------------------------------ 

  ٨٥ صفحة - ١ جزء 
 ما إال لنا علم ال سبحانك قائال وقوته سبحانه حوله على متكال املقصود يف الشروع أردت وهنا
 سبحانه وبه فأقول باألولية املسلسل الرمحة حبديث املناسبات مبتدئا احلكيم العليم أنت إنك علمتنا

  أصول
  باألولية املسلسل احلديث 

 
 حدثنا فنقول وأغرا أعالها على الطرق من هنا لنقتصر ولكن املشايخ من السعبني حنو عن أرويه

 أول وهو اإلدريسي احلسين الكتاين حممد بن الكبري عبد املكارم أبو الشيخ الوالد ستاذاأل شيخنا به
 الوتري ظاهر بن علي احلسن أبو املنورة املدينة ومسند ١٣١٧ عام إضافية أولية منه مسعته حديث
 نرضوا أمني حممد اهللا عبد أبو الصاحل والشيخ ١٣٢٠ سنة منها إيل به كتب حديث أول وهو املدين
 ١٣٢٤ عام النبوي املسجد من واملقام الروضة بني عاشوراء يوم منه مسعته حديث أول وهو املدين
 مسعناه حديث أول وهو املدين الدهلوي سعيد أيب بن الغين عبد الشيخ املدينة حمدث به حدثنا قالوا
 خمتلفة سنني يف منه

 الرمحن عبد بن صايف لربكاتا أيب الناسك املعمر الرئيس عن له رواييت بدرجة منه وأعلى ح
 حمدث به حدثنا الغين عبد والشيخ هو قال املكرمة مبكة منه مسعته حديث أول وهو املدين اجلفري
 كان من آخر املذكور اجلفري والسيد املدين األنصاري السندي عابد حممد الشيخ وحافظه احلجاز

 عنه رواه ممن الدنيا يف بقي
------------------------------ 

  ٨٦ صفحة - ١ جزء 
 األنصااري حمسن بن حسني الرجال أبو القاضي العصر حمدثي شيخ عاليا به وأخربين ح

 أيب القاضي شيخه عن مطلقا لنا رواه حديث أول وهو ١٣٢٥ سنة اهلند من كتابة احليدرابادي
 عنهما رواه حديث أول وهو احلازمي ناصر بن حممد واحملدث اليمين الشوكاين حممد بن أمحد العباس
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 بن الرمحن عبد الوجيه ومسنده اليمن حمدث به حدثنا واحلازمي والشوكاين السندي الثالثة قال
 الصويف احملدث عن أول وهو املزجاجي اخلالق عبد بن اهللا أمر الشيخ عن أول وهو األهدل سليمان
 أول وهو املكي عقيلة بن حممد بن أمحد بن حممد الشمس
 أول وهو اهلندي الربيلوي خان علي رضا أمحد الشهاب الصويف ملسندا الفقيه به وحدثنا ح
 أول وهو اهلندي األمحدي الرسول آل الشيخ عن مبكة منه مسعته حديث
 حديث أول وهو اهلند من كتابة احلنفي األروي الصديقي أكرم علي حممد الشيخ به وأخربنا ح
 هو قال أول وهو املرادبادي اهللا أهل بن نالرمح فضل املعمر شيخنا به حدثين قال منه إيل به كتب
 أمحد اهلند كوكب أبيه عن أول وهو الدهلوي اهللا ويل بن العزيز عبد الشيخ به أخربنا الرسول وآل
 أول وهو عقيلة ابن عن أول الدهلوي اهللا ويل

 وهو مةاملكر مبكة املكي مرداد اخلري أبو أمحد الشهاب املعمر الناسك املقري العامل به وحدثين ح
 الشهاب عن كالمها أول وهو منها كتابة املدين ظاهر بن علي احلسن وأبو ا منه مسعته حديث أول
 أول وهو األزهري املالكي اهللا منة أمحد

 ظاهر وابن منها كتابة املدين اهلندي احلسيين الرمحن حبيب باهللا املعارف الشيخ وأخربين ح
 أول وهو دمشقيال امليداين الغين عبد الشيخ عن كالمها
 حممد بن أمحد الشهاب املكرمة مكة مؤرخ أول وهو به وحدثين ح

------------------------------ 
  ٨٧ صفحة - ١ جزء 

 الرافعي القادر عبد بن أمحد بن الغين عبد القاضي به حدثين قال ا املكي الشافعي احلضرواي
 مبكة منه مسعته حديث أول وهو الطرابلسي

 حديث أول وهو الدمشقي احلنفي السكري درويش بن اهللا عبد الشام مسند عاليا به وحدثين ح
 عبد الوجيه ومسنده الشام حمدث به حدثنا والرافعي وامليداين اهللا ومنة هو قال بدمشق منه مسعته

 أبو حدثنا قال أول وهو املقدسي بدير بن حممد الدين مشس عن أول وهو الكزبري حممد بن الرمحن
 املسند املقري اإلمام به حدثنا قال عقيلة ابن الشمس به حدثنا أول وهو الدمياطي طفىمص النصر
 منه مسعته حديث أول وهو الدمياطي البنا بابن املعروف الغين عبد بن أمحد الشهاب املعمر
 اهللا فتح بن محزة ابن اللطيف عبد عن أول وهو السكري اهللا عبد البدر عاليا به وأخربين ح
 إمساعيل الفداء أبو به حدثنا قال أول وهو الطرابلسي املنجي اهللا عبد أيب الشيخ عن أول وهو البريويت
 العجلوين
 عن أول وهو بدمشق اخلطيب اهللا نصر النصر أبو املعمر اخلطيب املسند القاضي به وحدثين ح
 الفداء أبو ناأ أول وهو الكاملي خليل حممد عن أول وهو اخلشة خليل عن أول وهو القادر عبد والده
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 أول وهو املذكور البنا ابن عن أول وهو مبكة الوليدي حممد الشمس عن أول وهو العجلوين إمساعيل
 عموس ابن اخلري أبو به حدثنا قال أول وهو الزيادي العزيز عبد بن حممد املعمر به حدثنا قال

 أبو احلفاظ صدر به احدثن قال أول وهو األنصاري زكرياء القاضي به ثنا قال أول وهو الرشيدي
 أول وهو العراقي احلسني بن الرحيم عبد الفضل أبو احلافظ به حدثنا قال أول وهو حجر ابن الفضل
 منه مسعته حديث
 اهلندي الفارسي اهللا عبد بن اهللا هداية الصويف الشيخ به وحدثين ح

------------------------------ 
  ٨٨ صفحة - ١ جزء 

 وهو الصديقي اهلندي القيوم عبد الشيخ عن املعظمة الكعبة جتاه مبكة نهم مسعته حديث أول وهو
 منه أول

 عن مبكة منه مسعته حديث أول وهو ابادي اإلله احلق عبد الشيخ احملدث املفسر به وحدثين ح
 أول وهو اهلندي علي بن جعفر الشيخ
 املدين براده السالم عبد بن اجلليل عبد الشيخ املعمر املفلق الشاعر احلجاز أديب به وحدثين ح
 الثالثة قال أول وهو اهلندي علي سخاوة شيخه عن أول وهو ١٣٢٣ عام املكرمة مبكة منه مساعا
 إسحاق حممد الشيخ اهلند حمدث به حدثنا اهلنديون علي وسخاوة علي بن وجعفر القيوم عبد

 مكة دفني الدهلوي
 حديث أول وهو االسكندري احلبشي يعل بن حممد اهللا عبد أبو العارف الشيخ به وحدثين ح
 أول وهو الفاسي السلوي إبراهيم بن حممد اهللا عبد أبو به حدثين قال ١٣٢٣ سنة ا منه مسعته
 وهو البخاري الرضوي صاحل حممد اهللا عبد أبو العارف احملدث به حدثين قال بفاس منه مسعته حديث
 بفاس منه مسعته حديث أول

 وهو احلنفي الطرابلسي حسني املعمر الفقيه الدنيا يف الرضوي حابأص آخر عاليا به وحدثين ح
 أول وهو ١٢٦١ سنة مبصر الذكور الرضوي به حدثين قال ١٣٢٣ سنة مبصر منه مسعته حديث أول

 بن عمر حفص أبو ومسندها مكة عامل به حدثنا اهلندي إسحاق وحممد هو قال ا منه مسعته حديث
 منصور بن حممد والشمس املكي الونائي الرب عبد بن علي النور عن أول وهو املكي الرسول عبد

 وهو الزبيدي مرتضى الفيض أبو احلفاظ خامتة به حدثنا قاال منهما مسعته حديث أول وهو الشنواين
 أمحد بن اللطيف عبد عن أول وهو املكي اجلريري موسى بن اهللا عبد عن منه مسعته حديث أول

 الثعليب ادرالق عبد عن أول وهو البقاعي
------------------------------ 

  ٨٩ صفحة - ١ جزء 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٢٩

 عن أول وهو احلنبلي البهويت الرمحن عبد املعمر عن أول وهو احلنبلي الباقي عبد عن أول وهو
 به حدثين قال أول وهو زكرياء ااإلسالم شيخ أبيه عن أول وهو زكرياء القاضي بن يوسف اجلمال
 أول وهو رحج ابن الفضل أبو احلافظ
 وهو املصري النهطيهي اجلمل أمحد الشهاب املعمر الصويف العالمة بدرجتتني عاليا به وحدثنا ح
 عن أول وهو الطندتائي البهي علي حممد الشمس شيخنا به حدثين قال مبصر منه مسعته حديث أول

 البنا ابن نع منه مسعته حديث أول وهو املكي الباعلوي عقيل بن عمر عن أول وهو مرتضى السيد
 السابق بسنده ألمه جده بعناية عاليا منه مسعته حديث أول وهو الدمياطي
 ا منه مسعته حديث أول وهو املدين الظاهري حممد بن فاحل اليسر أبو املدينة حمدث به وحدثنا ح

 املكي الرسول عبد بن عمر به حدثين قال أول وهو املكي السنوسي علي بن حممد احملدثني ختم عن
 عن أول وهو اجلنيين إبراهيم بن صاحل عن أول وهو الدمشقي العطار عبيد بن أمحد به حدثنا قال
 عمر قال ح به البهويت عن أول وهو احلنبلي الباقي عبد عن أول وهو الربزجني الرسول عبد بن حممد
 بن إبراهيم نالربها به حدثنا قال الونائي احلسن أبو الصويف املسند به حدثنا أيضا الرسول عبد بن

 الدردير أمحد الشهاب به وحدثنا الونائي قال ح أول وهو النمرسي عيد عن أول وهو النمرسي حممد
 به حدثنا عقيل وابن والدفري النمرسي قال أول وهو الدفري حممد الشمس عن أول وهو املصري
 السابق بسنده البصري سامل بن اهللا عبد اجلمال
 الشمس عن منه مسعته حديث أول وهو بدمشق البيطار أمني حممد الشمس عاليا به وحدثنا ح
 األمري حممد الشمس عن أول وهو التميمي حممد

------------------------------ 
  ٩٠ صفحة - ١ جزء 

 بسنده أول وهو البصري به حدثنا قال أول وهو اجلوهري أمحد الشهاب عن أول وهو الكبري
 اهلند من كتابة احليدرابادي األنصاري حيدر حممد بن سننياحل نور املعمر املسند به وأخربنا ح
 أول وهو قال األهدل بطاح حممد بن يوسف السيد من بسماعه أبيه عن عنه أرويه حديث أول وهو

 به حدثين قال أول وهو اهلتار الغزال علي بن بكر أبو به حدثين قال احلرام باملسجد منه مسعته حديث
 قال أول وهو املكي البصري سامل بن اهللا عبد به حدثين قال أول وهو األهدل مقبول عمر بن حيىي

 إبراهيم ابن سعيد عثمان أيب عن منه مسعته حديث أول وهو الرداين سليمان بن حممد املسند به حدثين
 بن أمحد العباس أيب الكامل الويل عن أول وهو املقري سعيد به حدثين قال أول وهو باجلزائر قدوره
 على قرأت قال أول وهو التازي إبراهيم إسحاق أيب اإلسالم شيخ عن أول وهو اينالوهر حجي
 شيخنا لفظ من مسعته قال عليه قرأته حديث أول وهو املراغي بكر أيب بن حممد الفتح أيب اإلمام
 بن حممد الصدر به حدثنا قال اهللا شاء إن مطلقا منه مسعته حديث أول وهو العراقي الدين زين احلافظ
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 منه مسعته حديث أول وهو امليدومي راهيمإب
 كما النبوي باملسجد مسعته حديث أول وهو املدين رضوان بن أمني حممد الشمس به وحدثين ح
 عن أول وهو املدين اددي سعيد أمحد بن مظهر حممد الشيخ العارف به حدثين قال أيضا مين مسعه
 سعيد أمحد أبيه

 عبد بن باملعصوم املعروف ايد عبد حممد الشيخ املرشد احملدث املاجد الصويف به وحدثين ح
 عن ا منه مسعته حديث أول وهو مبكة الدهلوي سعيد أيب الشيخ بن سعيد أمحد الشيخ بن الرشيد
 عن األول مظهر حممد الشيخ وعمه الرشيد عبد الشيخ ووالده الغين عبد الشيخ والدة عم

------------------------------ 
  ٩١ صفحة - ١ جزء 

 الشيخ خاله عن سعيد أبو ووالده وهو سعيد أمحد والدمها عن والثالث والثاين سعيد أيب أبيه
 املعروف حممد أبيه عن اددي أرشد حممد أبيه عن اددي مرشد حممد أبيه عن اددي أمحد سراج
 السهرندي األحد عبد بن محدأ الرباين اإلمام والده عن اددي سعيد حممد أبيه عن اددي شاه فرخ

 أبيه عن الرشيد عبد أبيه عن املذكور باملعصوم املعروف ايد عبد حممد الشيخ به وحدثين ح
 أفضل حممد احلاج عن الدهلوي اهللا ويل أبيه عن الدهلوي العزيز عبد الشيخ عن سعيد أمحد

 بن أمحد الرباين اإلمام والده عن املعصوم حممد أبيه عن اددي نقشبند حممد اهللا حجة عن السيلكويت
 والده عن فهد بن الرمحن عبد احملدث الشيخ عن البدخشي لول القاضي عن السهرندي األحد عبد
 عن فهد بن العزيز عبد احلافظ والدمها عن كالمها فهد بن اهللا جار وعمه العزيز عبد بن القادر عبد
 وقاضي األبناسي الربهان أعالهم املشايخ من مجع عن املكي فهد بن حممد الدين تقي احلافظ جده

 وهو امليدومي إبراهيم بن حممد الفتح أيب الدين صدر اخلطيب عن كالمها املطري حامد أبو القضاة
 أول

 حديث أول وهو الزينيب اجلعفري الدين حميي حممد الشيخ اهلند من كتابة عاليا به وأخربين ح
 أول وهو العثماين املناوي احلق عبد الفضل أيب األثري احملدث نم احلقيقية باألولية مسعه كما أجازنيه

 ابن حممد الشمس عن الكوكباين القادر عبد عن أول وهو الشوكاين علي ابن حممد القاضي عن
 العابدين زين عن أول وهو العجيمي علي بن حسن األسرار أيب عن أول وهو املدين الشركي الطيب

 حجر ابن احلافظ عن الغمري حممد املعمر املسند عن احلصاري عن أول وهو الطربي القادر عبد بن
 أول وهو

 قال أول وهو الداغستاين السالم عبد بن عثمان مفتيها املنورة املدينة من مكاتبة به وأخربين ح
 الدوماين الدمشقي عثمان بن حممد به حدثين

------------------------------ 
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  ٩٢ صفحة - ١ جزء 
 الشطي عمر بن حسن شيخنا به حدثين قال منه مسعته حديث أول وهو دوما بخبطي الشهري
 البخاري حممد الشمس عن حقيقة بأولية يرويه وهو اتهد عمر به حدثين قال أول وهو الدمشقي

 منه مسعته حديث أول وهو الزبيدي الواسطي حممد بن حممد الدين مجال به حدثين قال نابلس نزيل
 الذهيب حممد بن الرمحن عبد الوجيه به حدثين قال أول وهو باعلوي بن الشيخ مةالعال به حدثين قال
 قال ١٠٧٢ سنة املدينة ظاهر مبرتله منه مسعته حديث أول وهو الكوراين إبراهيم املنال عن أول وهو

 زالعزي عبد الدين عز العالمة به حدثين قال أول وهو اليمين حممد بن اهللا عبد الدين عفيف به حدثين
 حسن بن الطاهر اليمن حمدث الرحالة احلافظ به حدثين قال أول وهو اليمين احلبيشي الدين تقي بن

 املعروف علي ابن الرمحن عبد الوجيه اليمنية الديار حمدث به حدثين قال أول وهو احلسىن األهدل
 أول وهو السخاوي الرمحن عبد بن حممد الدين مشس احلافظ أنبأنا أول وهو الزبيدي الشيباين بالديبع
 منه مسعته حديث
 به حدثين قال منه مسعته حديث أول وهو النهطيهي اجلمل أمحد الشهاب عن عاليا وأرويه ح
 داوود املعمر به حدثين قال أول وهو الزبيدي مرتضى احلافظ عن أول وهو الطندتائي البهي شيخنا

 جالل احلافظ عن االرميوين فيوس السيد عن الفيومي الشمس املعمر عن اخلربتاوي سليمان بن
 األنصاري املقلن بن علي بن عمر السراج جده عن امللقن بن الرمحن عبد اجلالل عن السيوطي الدين
 امليدومي وبني وبيين وسائط ستة فيه السيوطي وبني بيين إذ لنا وقع ما أعلى وهذا امليدومي الصدر عن
 يكون ما أعلى وهذا تسعة فيه

 عن احلبشي حممد بن حسني علي أبو النور وزاهدها مكة بركة بشرطه ليةاألو حبديث وحدثين ح
 املنعم عبد بن امللك عبد به حدثين قال أول وهو الكزبري الوجيه عن أول وهو البار اهللا عبد بن أمحد

------------------------------ 
  ٩٣ صفحة - ١ جزء 

 اخلليفي حممد بن أمحد الشهاب حدثنا لأو وهو املصري الشرباوي اهللا عبد عن أول وهو القلعي
 اهللا عبد اجلمال عن أول وهو احلليب علي النور عن أول وهو العناين داوود بن حممد عن أول وهو

 أبو احلافظ حدثنا وزكرياء والسخاوي الدميي قال الدميي عثمان عن الدين اء والده عن الشنشوري
 منه مسعناه حديث أول وهو حجر ابن الفضل
 منهم املشايخ من مجع عن السنباطي احلق عبد املعمر املسند عن الشنشوري اجلمال إىل هوب ح

 حممد أم واملسندة العسقالين الكناين شعبان الطيب وأبو الدمشقي القابوين سلمة بن خليل الصفا أبو
 رحلةوال العسقالين حجر ابن احلافظ زوجة أنس املكارم أم والرئيسة العراقي الدين زين بنت زينب
 من واخلمسة حجر ابن قال احلنفي اجلزري الدين صالح بن حممد الفتح وأبو الباقوسي الدين زين
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 به حدثنا قال أول وهو العراقي احلسني بن الرحيم عبد الفضل أبو احلافظ حدثنا السنباطي أشياخ
 قال أول ووه احلراين املنعم عبد بن اللطيف عبد عن أول وهو امليدومي إبراهني بن حممد الصدر
 املؤذن صاحل أيب ابن إمساعيل سعيد أبو به حدثنا أول وهو احلافظ اجلوزي ابن الفرج أبو به حدثين
 حدثين قال أول وهو البزاز حامد أيب عن أول وهو الزيادي حممش بن حممد طاهر أيب عن أول وهو
 وفيه أول وهو عيينة بن سفيان به حدثين قال أول وهو النيسابوري احلكم بن بشر ابن الرمحن عبد به

 عن العاص بن عمرو بن اهللا عبد موىل قابوس أيب عن دينار بن عمرو عن يرويه فإنه التسلسل انقطع
 من ارمحوا الرمحن يرمحهم الرامحون قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عمرو بن اهللا عبد مواله
 يف والبخاري مسنده يف أمحد أخرجه + صحيح حسن حديث + السماء يف من يرمحكم األرض يف

 فقدموه الصناعة أهل به واعتىن األمة وتداولته ماجة وابن والنسائي والترمذي داوود وأبو املفرد األدب
 العلم مبىن أن فيعلم العلم طالب به وليقتدي فعلنا كما التسلسل بذلك هلم ليتم غريه على الرواية يف

 شب فإذا والتقاطع دابرالت على ال والتواصل والتوادد التراحم على
------------------------------ 

  ٩٤ صفحة - ١ جزء 
 وقد إال يشيب فال بذلك ساعده فيشتد والتراحم التعارف نعرة معه شبت ذلك على الطالب

 اإلخالص يف اهللا وعلى األول بأدب الثاين فيتأدب ونتائجها بفوائدها غريه وعرف بالرمحة ختلق
 املعول والقبول
 حنو يف عندي وهو الصالح كابن احملدثني من مجاعة ألمهيته بالتأليف احلديث هذا أفرد وقد
 والذهيب السلفي واحلافظ السمرقندي أمحد بن إمساعيل القاسم وأيب الرازي سليم بن ومنصور كراسني

 امللقن ابن والسراج الدمشقي ناصر وابن السبكي والتقي املسلسل احلديث يف السلسل العذب له
 واحلافظ املسلسل احلديث يف املفصل العقد له اللخمي الفتح وأيب زرعة أيب وولده العراقي حلافظوا
 تاج صاحب البلوي خالد البقاء وأيب املسلسل الرمحة حديث يف السلسل املورد له التونسي األبار ابن

 املصري جلوهريا والشمس مؤلفات أربعة فيه له الزبيدي مرتضى واحلافظ كبري جمموع فيه له املفرق
 ورواياته طرقه يف القول فيها بسطنا رسائل عدة فيه ولنا وغريهم املكي عطا والشيخ عندي وهو

 األوائل يف كتبناها ولطائفه ومعناه
  املعبود بالرب مستعينا املقصود يف الشروع حني وهذا

  األوائل كتب 
 

 الرحلة الناس على وثقل تكاد أو احلديث مصنفات وعدمت اهلمم كسلت ملا األخري الزمن يف
 أكثر أو كراسة يف املصنفات أوائل مجيع إىل عدلوا املشايخ على ليسمعوها البالد إىل الضخمة باسفار
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 عن الفالين املصنف أروي يقول وهو وجهته أو رحلته من فريجع مشاخيه على فيقرأها الطالب حيملها
 احلافظ بالتأليف وأفردها احلديثية الكتب ائلأو مجع علمته من وأول لباقية وإجازة ألوله مساعا شخي
 الوجيه ذكر الزبيدي الشيباين الديبع ابن

------------------------------ 
  ٩٥ صفحة - ١ جزء 

 الديبع ابن احلافظ رسالة يف مجع مما غريها وأوائل السنة أوائل مسع أنه اليماين النفس يف األهدل
 زياجلره سليمان بن اهللا عبد شيخه على

 الديبع ابن أوائل
 حممد بن علي احلسن أيب عن وأئمتها زبيد سادات األهدل ببين مسلسال له ما وكل نرويها

 جده عن أبيه عن األهدل الرمحن عبد ابن حممد بن القادر عبد عن مبكة لقيته الزبيدي األهدل البطاح
 عن األهدل البطاح حممد بن يوسف عن األهدل علي بن بكر أيب عن حيىي أبيه عن سليمان أبيه عن

 السند وذا شفاها عنه اآلخذين خامتة وهو الديبع ابن احلافظ عن األهدل حسني بن طاهر السيد
 عجيب إسناد وهو ومروي مؤلف من له ما كل نروي
 الرداين سليمان ابن أوائل ٢
 دفني كيامل الرداين سليمان بن حممد الشمس احلكيم العالمة عشر احلادي القرن مسندي أحد هو
 يف املذكورة إليه بأسانيدنا أرويها السلف مبوصول اخللف صلة صاحب ١٠٩٤ سنة ا املتويف دمشق
 سنبل أوائل على الكالم لدى األوائل هذه عن سيأيت ما وانظر الرداين انظر الراء حرف
 البصري تلميذه أوائل ٣
 البصري سامل بن اهللا عبد احلجاز مسند هو

------------------------------ 
  ٩٦ صفحة - ١ جزء 

 ومسند الدارقطين وسنن مالك وموطأ الدارمي ومسند السنة أوائل فيها مجع كراسة له املكي
 السنة وشرح شيبة أيب ابن ومسند منصور بن وسعيد الكشي مسلم أيب وسنن أمحد ومسند الشافعي
 األصول ونوادر املبارك وابن يعلى وأيب والبزاز أسامة أيب بن واحلارث الطيالسي ومسند للبغوي
 معني ابن وتاريخ البغدادي للخطيب العمل العلم اقتضاء وكتاب الطرباين ومعجم الترمذي للحكيم

 وألهل ٢٨ احلديثية الكتب من أوائله يف ذكر ما فمجموع البيهقي وسنن الرزاق عبد ومصنفات
 على وقفت وقد اجلوهري شهابوال امللوي الشهاب مصنفها عن ملصر جلبها والذي اعتناء ا مصر
 وهو املالكي البشري سليم املعمر العالمة األزهر اجلامع شيخ على مبصر مسعتها ا هلما البصري إجازة
 أوائله ومسعت البصري عن وامللوي اجلوهري عن الكبري األمري عن املالكي الصفيت الشمس املعمر عن
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 على مسعها كما األزهري الشافعي املوجي علي ابن سعيد الشيخ الصويف العالمة صديقنا على أيضا
 قال القويسين درويش بن حسن عن األول الشافعي االنبايب حممد والشيخ السقا إبراهيم الربهان شيخه
 قلت ا البصري سامل ابن اهللا عبد جامعها أنبأنا قال البجريمي مجعة أمحد أنبأنا القلعي داوود أخربنا
 مصطفى بن أمحد الشهاب عن يروي البجريمي أمحد أن والصواب اهللا رمحه عنه وكتبت حدثين هكذا
 البصري عن الصباغ
 أيضا القويسين عن الذهيب مصطفى عن األنبايب ويرويها ح
 والذهيب السقا عن بباقيها وأجازين الشربيين الوجيه املصرية الديار عامل على بعضها ومسعت ح

 إمساعيل بن أمحد الشهاب عاملها على املنورة املدينة يف ومسعتها به القويسين عن ثالثتهم والباجوري
 اهللا عبد بن حممد عن الفالين صاحل الشيخ عن إمساعيل السيد والده عن هلا روايته حسب الربزجني
 شيخ الكوراين للربهان األمم من مقتبسة البصرية األوائل أن يل ويظهر قلت عاليا البصري عن املغريب

 اسنادها مع فيها يذكر اليت احلديثية املصنفات أوائل ربذك اعتىن فإنه البصري
------------------------------ 

  ٩٧ صفحة - ١ جزء 
 القلعي أوائل ٤
 الكاتب لقيه الطائي املكي احلنفي القلعي احملسن عبد القاضي بن الدين تاج حممد مكة قاضي هو
 األعالم علم اإلمام الشيخ ب له حمليا يةاحلجاز رحلته يف وترمجه اإلسحاقي اجليالين السيد األديب
 النبوية األحاديث من وبلغ وسناه سنه عال شيخ احلرام اهللا ببلد احلديثية الستة الكتب بوظيفة القائم

 اه مدافع وال منازع فيه يوجد وال باألصابع املعىن هذا يف إليه يشار وممن مناه السنية واملعارف
 حنو ذكره كتاب كل من فيها ذكر مبصر األزهر باجلامع ربةاملغا برواق هذه أوائله على وقفت

 عيسى عن يروي أنه وحاصلها أسانيده بذكر وعقبها االسناد عن عارية أقل أو أحاديث عشرة
 الباقي عبد بن وحممد البصري اهللا وعبد العجيمي وحسن املكي الرداين سليمان بن وحممد الثعاليب
 عام مبصر لقيه الشافعي املرحومي اخلري أيب حممد بن أمحد عن لستةل روايته له وقع ما وأعلى الزرقاين
 عامة وغريه الصغري اجلامع وروى بأسانيده الغيطي النجم عن السنهوري سامل الشيخ عن وهو ١١٠١

 ويروي الزمزمي العزيز وعبد البابلي عن عامة يروي وهو القلعي سامل بن حممد بن أمحد عمه ابن عن
 سأل أنه السنهوري وذكر قال السيوطي عن العلقمي عن السنهوري عن صغريال اجلامع البابلي

 إىل األرميوين يوسف الشريف السيد مع نذهب كنا قال مؤلفه من اجلامع أخذمت كيف العلقمي
 يوسف والسيد فال وإال الباب فتح معنا يوسف السيد كان فإن السيوطي احلافظ باب فنطرق الروضة

 اه نسمع وحنن يقرأ
 معهم النبوية البضعة بوجود علم فإذا الواجبات من هلم خروجه يرى ال كان السيوطي كأن قلت
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 حقه يف واجبة يراها كان اليت الغزلة من عليه هو مما أوىل وصار تأكد هلم اخلروج رأى
 الدهلوي اهللا ويل إىل اإلرشاد يف املذكورة بأسانيدنا ملؤلفها ما وكل هذه القلعية األوائل نروي

 عنه
------------------------------ 

  ٩٨ صفحة - ١ جزء 
 عنه كلهم سفر سعيد وحممد السقاف وعمر واملغرياين والصباغ الورزازي إىل وبأسانيدنا ح

 بن وإبراهيم املكي احلسيين أسلم بن الرمحن عبد عن الزبيدي مرتضى احلافظ إىل اآلتية وبأسانيدنا
 القلعي دينال تاج عن وغريمها املكي املنويف سعيد

 جده عن املنعم عبد أبيه عن القلعي امللك عبد عن الكزبري عن السكري الوجيه ا وأخربنا ح
 بالعادلة ترى كما مسلسل وهو التاج

 أنه له إجازته يف وذكر عنه الرباطي الغريب اهللا عبد بن أمحد الشهاب إىل اآلتية وبأسانيدنا ح
 وأمحد الزجناين وصاحل النخلي والشهاب الكوراين انوالربه الرداين سليمان ابن عن عامة يروي

 هلم ما عامة الرؤوف عبد أخيه وابن البشبيشي
 العلجوين أوائل ٥
 اجلراحي اهلادي عبد بن حممد بن إمساعيل الفدا أبو العابد الورع الزاهد وعاملها الشام حمدث هو
 احلنبلي املواهب أيب عن وأخذ ١١٦٢ سنة وتويف ١٠٨٧ سنة بعجلون ولد الدمشقي العلجوين
 وحممد النابلسي العارف عامة أجازه وممن وغريهم الرملي الدين وجنم الكردي والياس الكاملي وحممد

 الضرير وحممد املكي الوليدي وحممد عقيلة وابن القلعي والتاج والبصري الربزجني الرسول عبد بن
 النخلي والشهاب السندي احلسن أبوو الكوراين طاهر وأبو املصري الدمرداشي ويونس االسكندراين

 أهل حبلية املسمى ثبته حواه ممن وغريهم أياصوفيا جامع واعظ الرومي أمحد بن وسليمان املكي
 يف العطار أمحد الشهاب تلميذه عنه قال الصحيح على شرح له حرفه يف املذكور والكمال الفضل

 واألحكام والنكات الفوائد من فيه طالوأ السابقة الشروح خالصة جعله إليه يرحل شرحا شرحه ثبته
------------------------------ 

  ٩٩ صفحة - ١ جزء 
 اه كماله قبل املنية واخترمته التفسري كتاب إىل فيه وصل اجلاري الفيض مساه
 من اشتهر عما وااللتباس اخلفا كشف أيضا وله بالدمشقيني املسلسل احلديث شرح أيضا وله

 مؤلفها مساها مرارا وطبعت والشام واهلند باحلجاز اشتهرت أوائل وله الناس ألسنة على األحاديث
 حترير مع البصري ذكره ما فيها مجع املرسلني سيد أحاديث من حديثا أربعني يف الثمني اجلوهر عقد
 عساكر البن الشام وتاريخ والشفا الشأن هذا أهل من بأنه تنويها قال حنيفة أيب مسند عليه وزاد
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 للدواليب الطاهرة والدربة للسيوطي املسلسالت وجياد الدنيا أيب البن الشدة بعد الفرج وكتاب
 بذكره البصري أوائل على وزاد كتابا أربعني من حديثا أربعني احملصل فصار للحامتي األنوار ومشكاة

 الغزي النجم عن النابلسي الغين عبد الشيخ عن للصحيح روايته أوال فذكر باهلامش كتاب كل إسناد
 وقد الكتب بقية يف عليه حييل صار مث حجر ابن احلافظ عن زكرياء القاضي عن الغزي البدر أبيه عن

 مبيضته يف الدمشقي احلالق قاسم بن الدين مجال الشيخ احملدث العالمة صديقنا هلا شرحه على أوقفين
 ال أم أخرجه هل أدري وال

 على مسعها كما بعدها فما ١٣١٨ سنة مرارا الوالد على مساعا هذه العجلونية األوائل أروي
 املنورة باملدينة الوتري ظاهر بن علي احلسن أيب املدينة مسند
 دحالن أمحد والشهاب الدمشقي امليداين الغين عبد الشيخ عن وهو مكاتبة عنه عاليا وأرويها ح
 على دمشق يف اومسعته العجلوين عن العطار عبيد بن أمحد عن الكزبري الوجيه عن كالمها املكي
 كما الدمشقي اخلطيب الرحيم عبد بن القادر عبد والده على مسعها كما اخلطيب النصر أيب مسنده

------------------------------ 
  ١٠٠ صفحة - ١ جزء 

 عبد بن حممد الشمس من مسعها كما محزة بن علي بن اللطيف عبد بريوت مفيت من مسعها
 مؤلفها عن الثاين رواها حسبما كامليال خليل وحممد الكزبري الرمحن
 العجلوين عن الكاملي عن امليداين أمحد بن القادر عبد عن اخلطيب القادر عبد ويرويها ح
 حممد والشمس الرمحيت مصطفى بن حممد الشمس عن اخلطيب القادر عبد السيد ويرويها ح
 مؤلفها عن العطار الشهاب عن ثالثتهم الكزبري والوجيه العاين

 سعيد وحممد العطار الشهاب عن عليه مساعا الغزي عمر حممد عن النصر أبو شيخنا رويهاوي ح
 حرف يف ذكره اآليت الرضوي صاحل حممد الشيخ طريق من وأرويها مؤلفها العجلوين عن السويدي

 عزيز سياق وهو العجلوين عن مبكة الرومي زاهد عن األيويب الرمحيت مصطفى بن حممد عن الراء
 الوجود
 الشركي الطيب ابن أوائل ٦
 حرف انظر إليه بسندنا نرويها أوائل له املدين الشركي الطيب بن حممد املسند احملدث االمام هو
 الشني
 سنبل أوائل ٧
 سنة بالطائف املتويف الشافعي املكي سنبل حممد بن سعيد حممد الشيخ ومفتيها مكة عالمة هو
 أول فيها ذكر مما يلخص أن فأراد فيها طول عالماأل لبعض أوائل رأى أنه أوهلا يف ذكر ١١٧٥
 عن عامة يروي أنه ذكر مث لالختصار روما لباقيه تاركا كتاب كل أول من حديث
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------------------------------ 
  ١٠١ صفحة - ١ جزء 

 بن أمحد ابن وعمر املكي النخلي أمحد والشهاب األزهري علي بن وعيد الكوراين طاهر أيب
 الشمس أوائل من اختصرها أنه بعضهم وزعم القلعي التاج أوائل غالبا ساقه فيما وتبع قلد وقد عقيل
 ومل ذلك يف مستنده يذكر ومل العطار عثمان بن أمحد الشيخ صاحبنا قال الرداين سليمان بن حممد
 على تعليقاته من اه ا نسمع ومل بل سليمان ابن أوائل على نقف مل اآلن إىل لكنا أمحد عن يأثره

 السنبلية األوائل
 ترجم حني خبطه عندي وهو اليانع بالثمار املسمى الكبري الفالين صاحل الشيخ ثبت يف قلت
 للشيخ الكتب أوائل عليه قرأت نصه ما مبكة ١١٩٩ عام به واجتماعه الدردير أمحد الشهاب لشيخه
 الكتب أوائل عليه قرأت سودة ابن التاودي الشيخ ترمجة يف قال وكذا منه اه الرداين سليمان بن حممد
 اهللا عبد السيد ترمجة يف الذكور الثبت يف الفالين وقال خطه من اه الرداين سليمان بن حممد للشيخ
 له الكتب أوائل ومن الرداين سليمان بن حممد للشيخ الفوائد مجع من شيئا عليه قرأت الطائفي املرغين

 أن عنده كانت اليت املدين الوتري ظاهر بن سناحل أيب مكتبة فهرس يف ورأيت نقلت خطه ومن اه
 للمنيين خبطه النابلسي العارف إجازة آخرها ويف للرداين األوائل رسالة منها

 غفل كان الثالثني تقارب أخر كتب عدة من أحاديث مؤلفها هذه السنبلية األوائل على ذيل وقد
 املدين الكردي سليمان بن حممد والشمس النقشبندي إمساعيل الشيخ تلميذه عنه رواها األصل يف عنها

 مجل زين السيد إىل بأسانيدنا وأرويها غالبا واحلجاز اهلند بديار املستعملة هي األوائل وهذه وغريمها
 العجيمي احلفيظ عبد والقاضي السندي عابد حممد والشيخ الكزبري الرمحن عبد والوجيه املدين الليل
 الفالين إىل بأسانيدنا وأرويها مؤلفها والده عن سنبل طاهر حممد عن وغريهم الرسول عبد بن وعمر
 مؤلفها عن سفر سعيد حممد عن

------------------------------ 
  ١٠٢ صفحة - ١ جزء 

 سليمان بن حممد عن كالمها األهدل والوجيه الزبيدي مرتضى السيد إىل بأسانيدنا وأرويها ح
 مؤلفها عن الكردي
 احملسن عبد بن عمر ابن طاهر حممد الشيخ املعمر الرحلة احلكيم عن باءباآل مسلسلة وأوريها ح

 حممد الشيخ والده عن احملسن عبد جده عن عمر أبيه عن ا املدين سنبل سعيد الشيخ بن طاهر بن
 األوائل صاحب سعيد حممد أبيه عن طاهر

 أدرك سنبل سعيد حممد أن النقشبندي إمساعيل الشيخ املؤلف تلميذه ذكره ما الغرائب من تنبيه
 غري وهو عنده ما أعلى هو قال اهليثمي حجر ابن والده عن وهو والده عن اآلخذ الدين رضي الشيخ
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 أعلم واهللا املذكور يدركه فكيف للمحيب كما ١٠٤١ سنة مات الدين رضي ألن ممكن
 الشامي عثمان الشيخ أوائل ٨
 يروي املنورة املدينة نزيل احلنفي بالشامي الشهري األزهري حممد بن عثمان الشيخ الفتح أبو هو

 املنصوري سليمان والشيخ الرباوي وعيسى احلنفي الطائي يونس بن وحممد الصعيدي احلسن أيب عن
 قوصون جامع يف لقيته قال العالمة الفقيه باإلمام وحاله معجمه يف مرتضى احلافظ ترمجه وغريهم

 ميسك وال الفروع يف واستحضار جيدة حافظة وله لعقولا مايبهر تقريره يف فيلقي امللتقى يقرأ وهو
 مع ١٢١٠ سنة مات ممن املذكور أرخ اجلربيت أن العجب ومن وفاته يذكر ومل اه إقرائه عند كراسا
 الشيخ عليه مسعها أوائل له ١٢١٣ سنة مؤرخة املدين الشعاب حملمد كتبها إجازة على له وقفت أين
 أول من وذكر الستة الصحاح إىل أسانيده فيها ذكر اليت أوائله عليه قرأت قال القندهاري الدين رفيع
 اه حديثا كتاب كل

------------------------------ 
  ١٠٣ صفحة - ١ جزء 

 الدين شهاب عن اهلند بن كتابة اهلندي الرضوي عثمان بن خضر حممد الشيخ املسند عن نرويها
 عنه الدين رفيع عن القندهاري العمري
 عبد بن عمر عن أبيه عن املكي الباعلوي احلبشي حسني بن حممد بن حسني علي يبأ وعن ح
 أبيه عن احلبشي عيدروس بن عمر بن عيدروس السيد عن املذكور احلبشي وعن عنه املكي الرسول

 عنه املكي املرغين اهللا عبد بن يس السيد عن
 املترجم عن الريسوين إىل وبأسانيدنا ح
 السنوسي أوائل ٩
 سنة املتويف اجلغبويب مث املكي السنوسي علي بن حممد احملدثني ختم باهللا العارف ماماإل هو
 كتب بعض أوائل على منه باب أول اشتمل األثرية الكتب أوائل يف الدرية الكواكب له ١٢٧٦
 بعض أوائل على منه باب وثاين الستة والكتب الثالثة األئمة ومسانيد مالك موطأ العشرة األئمة

 على باب ورابع عشرة وهي املسانيد مشاهري بعض على منه باب وثالث عشرة وهي السنن مشاهري
 وهي املعاجم مشاهري بعض على باب وخامس عشرة وهي الستة على الزائدة الصحاح مشاهري بعض
 مشاهري بعض على باب وسابع عشرة وهي اجلوامع مشاهري بعض على باب وسادس عشرة

 وتاسع عشرة وهي اجلامعة األحكام كتب مشاهري بعض على باب وثامن عشرة وهي املختصرات
 مشاهري بعض على وعاشرباب عشرة وهي والشمائل السري كتب مشاهري بعض على باب

 مائة على يزيد ما على مشتملة أنواع مخسة على عشر وحادي واملصنفات واألجزاء األربعينيات
 السلف تفاسري يف األول قسمني على وهي اتفسري أربعني من حنو على منها باب عشر وثاين كتاب
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 الصوفية طرق من طريقا أربعني يف واخلامتة اخللف تفاسري يف والثاين
------------------------------ 

  ١٠٤ صفحة - ١ جزء 
 أوائل يف التحفة أيضا وله واالثبات األوائل كتب بني غريب وأسلوب عجيب ترتيب وهذا

 ثبته يف الشريف أمحد السيد الشيخ يدهحف له نسبها الشريفة الكتب
 أيب والقاضي املدين املهنوي الظاهري فاحل البشر أيب عن منها طرق من له ما وكل نرويهما

 ومنها عاليا عنه ثالثتهم املفاسي العواد العريب بن اهلادي عبد واملعمر سودة ابن طالب بن أمحد العباس
 بن وأمحد املكي احلنبلي الشركي محيد بن حممد عن ياملك اخلنكي سليمان بن إبراهيم الربهان عن

 عنه كالمها التونسي شعاعة بن مهدي
 املكي األزهري إبراهيم بن حسني الشيخ عن املكي اهللا حسب سليمان بن حممد الشيخ وعن ح

 عنه
 عنه املكي العودي اهللا عبد بن صاحل عن املكي العطار عثمان بن أمحد اخلري أيب الشيخ وعن ح
 عنه عزوز بن املدين الشيخ عن القسمطيين اخلنكي عاشور املعمر الشيخ اجلزائر شاعر نوع ح
 املكي اهلندي صديق الشيخ عن الدهلوي اددي الرشيد عبد بن معصوم حممد الشيخ وعن ح

 عنه
 عنه املكي املفيت عمر ابن مجال الشيخ عن املكي القعقاعي األديب سعيد حممد الشيخ وعن ح
 غريهم طريق من به واتصلنا تالميذه كبار من عشرة طريق من إليه دناأساني فهذه

 قبله الذي تلميذ القاوقجي أوائل ١٠
 الصويف احملدث العالمة هو

------------------------------ 
  ١٠٥ صفحة - ١ جزء 

 سنة وداملول احلنفي الشامي الطرابلسي القاوقجي خليل بن حممد احملاسن أبو املعمر املسند الفقيه
 الشام بالد مسند هو الرجل هذا ٨١ عن ١٣٠٥ سنة حجة ذي ٧ األربعاء ليلة مبكة واملتوىف ١٢٢٤

 كثريين عن أخذ واحلجاز والشام مصر بالد غالب يف املدار اليوم أسانيده وعلى القرن هذا أول يف
 محد بن مدحم والشمس إسنادا شيوخه أعلى وهو البهي حممد والشمس الكوهن القادر عبد كالشيخ
 املرغين يس والسيد السنوسي والشيخ الباجوري والربهان السباعي صاحل بن وحممد اخلليلي التميمي

 بن وعلي التطواين العجيمي حممد والشمس التفاسري تاج صاحب حممد عثمان الشمس أخيه وابن
 اهللا عبد بن نيحس بن حممد بن اهللا وعبد النجاري وعلي املصري الدمرداشي األمحدي البيومي سلطان

 احلق وعبد الشام طرابلس دفني الفاسي الودي أمحد بن وحممد مصر أرض دفني الدرعي الناصري
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 بن عيدروس والسيد املدين احلبشي شيخ بن هاشم والسيد علوي بن فضل والسيد الفاسي احلريشي
 عمر الشيخ ابن مسين علي والشيخ الدجاين حسني يافا ومفيت العطاس أمحد والسيد السقاف اهللا عبد

 بن وحممد املدين السندي عابد والشيخ بالشام طرابلس دفني الدسوقي حممود والشيخ الطرابلسي
 ما تصنيف مائة حنو وألف وغريهم املالكي الصعيدي وأمحد احلنبلي حسن بن وأمحد اجلزائري حممود
 املوطأ الصحاح ثةالثال للكتب الفياح اجلامع باخلصوص السنة علوم يف ومنها وخمتصر مطول بني

 يف مطبوع وهو املرغين اهللا عبد السيد لألستاذ الوجيز املعجم شرح اإلبريز والذهب ومسلم والبخاري
 ألحدمها وشرح ومعراجان وسلم عليه اهللا صلى للنيب موالد وأربع احلديث يف األبصار وتنوير سفر

 غرامي وشرح احلديث مصطلح يف ورسالة النبوية األنساب يف القدسية والبهجة األربعني وكتاب
 مائيت على تشتمل ورسالة اجلزري البن احلصني احلصن شرح املبني والفتح املوطأ وخمتصر صحيح
 من لكل اخلمس اإلسالم قواعد على جعلها حديث

------------------------------ 
  ١٠٦ صفحة - ١ جزء 

 واللؤلؤ النووية األربعني على شيةوحا حديثا أربعني واحلج والصوم والزكاة والصالة الشهادة
 من للحنفية فيما الترصيف وكواكب مطبوع وهو موضوع أصله أو له أصل ال فيما املرصوع
 شوارق انظر حروفها يف ستأيت مصنفات عدة الشريفة الصناعة هذه يف وله ذلك وغري التصنيف
 كتابا بأربعني املتصلة العلية األسانيد وله املسدلة األستار ورفع العالية والغرر االنذار وبوارق األنوار

 يأيت مث صاحبه ترمجة من طرفا يذكر مث فيه سنده يذكر مث الكتاب يذكر احلديثية الكتب أشهر من
 من القاوقجي احملاسن أليب ما وسائر أرويها العجلونية األوائل من ذكر اليت الكتب وغالب بأوائله
 ومسند املدين الوتري ظاهر بن علي احلسن أبو نةاملدي مسند وهم أصحابه كبار من عشرة طريق
 وخطيب الدمياطي عوض بن الشريف حممد دمياط ومسند الدمشقي اخلطيب النصر أبو دمشق
 بن وسليم الطرابلسي الزعيب الفتاح وعبد املصري الفرغلي السقا حممد بن حسن علي أبو األزهر
 املصري القرنشاوي عسل بن بسيوين والشيخ املكي سليمان بن وحممد الدمشقي املسويت خليل

 ألحد يصح ال تنبيه عنه عشرم العطار عثمان بن أمحد واملسند احلضراوي حسن بن أمحد والشهاب
 حتمل إمنا ألنه القاوقجي عنه يروي أن ظاهر بن احلسن أيب عن املاضي القرن يف املغرب من روى ممن
 وما صح ما لفالن أجزت إجازة يف له وجد لوف ١٢٩٨ سنة جدة يف لقيه املغرب من رجوعه بعد عنه

 عنه يروي أن ا للمجاز ساغ سيصح
 ظاهر ابن تلميذه أوائل ١١
 الوتري ظاهر بن علي احلسن أبو املنورة املدينة مسند الرحال الصويف األديب احملدث العالمة هو
 مث باملدينة العلم طلب بالبقيع ودفن فجأة ١٣٢٢ سنة ا واملتوىف ١٢٦١ سنة املولود احلنفي املدين
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------------------------------ 
  ١٠٧ صفحة - ١ جزء 

 مصر إىل رحل مث سنة ١٧ ابن وهو بالتدريس شيوخه وأجازه جماورا ا فأخذ مكة إىل رحل
 أيضا املغرب إىل رحل مث ١٢٨٧ سنة األقصى واملغرب واجلزائر تونس وإىل ١٢٨٥ عام واآلستانة

 ١٣١٣ عام وذلك البخاري قرب وزار ومسرقند خبارى إىل ورحل ١٢٩٧ عام
 خضري وأيب الغزي ويوسف الدهلوي الغين عبد كالشيخ احلجازيني أعالم عن املذكور يروي
 وعبد الرهبيين وعلي املكي الدهان وأمحد اجلمال والشيخ كمال وصديق احلبشي وهاشم الدمياطي
 وجددها ١٢٧٧ عام أجازه دحالن أمحد شهابوال الكتيب وحممد النحراوي وأمحد النابلسي الرمحن

 بن حممد واملفيت املدين الدمياطي خضري أيب حممد والشمس الدمياطي املوايف وحممد ١٢٩٦ عام له
 املصريني أعالم وعن وغريهم اهلندي الرمحن حبيب والشيخ برادة اجلليل عبد وشيوخنا املدين بايل عمر

 وحممد الدمنهوري حممد والشمس العدوي وحسن وعليش السقا والربهان اهللا منة أمحد كاملسند
 ١٢٩٨ سنة الطرابلسي القاوقجي احملاسن وأيب امليداين الغين كعبد والشاميني وغريهم التميمي

 عامة إجازة احلبشي عمر بن عيدروس كالسيد واليمنيني البغدادي سليمان بن كداوود والعراقيني
 الضحوي املعايف حممد بن وأمحد ١٣١١ عام وذلك السري سامل بن حممد الشمس بواسطة مكاتبة
 كقاضي واملغاربة ١٢٨٧ عام ا لقيه التونسي صاحل بن الشاذيل كالشيخ والتونسيني ١٢٨٩ سنة
 جعفر وخالنا الفاسي سودة ابن الطالب بن املهدي مكناس وقاضي العلوي الرمحن عبد بن حممد فاس
 الشرقاوي بنداوود بن العريب حممد وأيب ١٢٩٧ عام ا معه تدبج الفاسي الكتاين إدريس بن

 والطريقة بالقصر بوفنار الطيب عن باملغرب القراءات وأخذ ١٢٨٧ سنة مبراكش لقيه البجعدي
 علي السالم عبد عن والبقالية الفاسي فنجريو حممد املعمر عن والشاذلية الصروخ حممد عن الناصرية
 املدين الغين عبد الشيخ عن والنقشبندية ا املدين الباعلوي احلبشي هاشم السيد عن والباعلوية البقايل

 واخللوتية ا
------------------------------ 

  ١٠٨ صفحة - ١ جزء 
 الدباغ عمر ابن حممد بن علي احلسن أيب عن إجازة واألحزاب األذكار وسائر اهللا منة عن
 العراقي القاسم أيب بن القادر عبد احملدث عن اخلاصة األذكار وبعض ١٢٨٧ سنة الفاسي احلسين
 فاس باشا عن املختارية للطريقة روايته أغرم ومن كثريون فشيوخه وباجلملة ١٢٨٧ سنة به الفاسي

 عام إىل ١٢٧٧ عام من يستجيز وبقي املدينة دفني دح ابن عن البخاري موسى بن أمحد بن اهللا عبد
 أوائل يف الزمان من برهة وفق ممن اهللا حبمد كنت نفسه عن قال املتأخرين عن نادر وهذا ١٣١١
 تيسر ما وقراءة املسندين من احلديث لسماع األعيان وأعيان األحوال أرباب مشاخيي بإشارة العمر
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 وقفت حىت فقهه عن والبحث ونصه روايته إتقان يف الشباب فأفنيت املعتربين على الفن هذا كتب من
 بإقراء املطهرة السنة خدمة إىل فهمي حد وأرهفت ميعز صارم جردت مث نصه على منه الغرض من

 شرف إىل هلموا اهللا عباد وعداد ومسر وناد جممع كل يف صارخا املستكثرة رسومها وإفادة علومها
 وباألحرى املثلى والطريقة واألخرى الدنيا

  وحاضر باد كل يف وأنشرها == أبثها علوم الدنيا من مناي 
  احملاضر يف ذكرها رجال تناسى == ليتا والسنة القرآن إىل دعاء 

 خلصها كتابا أربعني من أوائل فيها مجع كراسني يف وأوائل مسلسالت الفن هذا يف اهللا رمحه له
 من املنيفة األصول جامع كتاب من حديث أول بسياق فيها وتفرد األمري وثبت العجلوين أوائل من

 ولكن الدار اجلزائري األصل األندلسي ميمون بن حممد بن حسن بن أمحد بن حملمد حنيفة أيب مسند
 كراسة حنو مطبوعة إجازة وله منها حديثا أو أوائلها ساق اليت الكتب أصحاب إىل إسناده يذكر مل

 أخريا ا جييز كان اليت وهي
 محيد فاس وقاضي الوالد وشيخنا الكتاين جعفر املواهب أيب خالنا شيوخنا عن له ما كل أروي

 وحمدث العلمي امللك عبد حممد وأيب بناين حممد بن
------------------------------ 

  ١٠٩ صفحة - ١ جزء 
 أيب اجلزائر ومسند اهلادي عبد بن العالء وأيب اإلدريسي الفاطمي ابن الفضيل حممد زرهون

 يبأ اليمن ومسند اجلزائري اهلاملي القاسم أيب بن حممد بن حممد اهللا عبد وأيب موسى بن علي احلسن
 التونسي عزوز بن املكي حممد اهللا عبد وأيب العطار عثمان بن وأمحد الترميي سامل بن حممد اهللا عبد

 عنه وغريهم القزاين مراد حممد والشيخ عزوز بن املدين بن األمني وأمحد
 التاديل املعطي بن صاحل عن الوزير اخلياط بن حممد بن أمحد العباس أيب املعمر األستاذ وعن ح
 عنه يالفاس

 عن بزرهون الشبيهي اإلدريسي الواحد عبد بن حممد اهللا عبد أيب الصاحل العالمة وعن ح
 علي احلسن أيب عن كالمها جعفر املواهب أيب الشيخ وخالنا الكبري عبد املكارم أيب والدنا الشيخني

 الوتري ظاهر بن
 اهللا عبد أيب النادرة العالمة نع املهدي بن حممد بن أمحد العباس أيب الفقيه املعتين اجلماع وعن ح
 عنه الفاسي جلون ابن علي بن املدين حممد

 املنورة املدينة من مكاتبة يل خاصة عامة إجازة املذكور ظاهر بن احلسن أيب عن عاليا وأروي ح
 مشاركتهم وهو هلم التليد الفخر هو وهذا وأحفادي أوالدي معي فيها وأشرك ١٣٢٠ عام فاس إىل
 من ظاهر بن احلسن أيب عن رووا الذين نعم اإلجازة فوائد أعظم من وهذه لسابقنيا لشيوخنا فيه
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 احلبشي عيدروس للسيد يصح ما عنه يرووا أن هلم يصح ال املنصرم القرن قبل املغاربة شيوخنا
 املترجم مشيخة يف أسهبت وإمنا سبق كما املغرب من رجوعه بعد عنهما روي إمنا ألنه والقاوقجي

 اآلخذين لكثرة حىت باملشرق وأنعشها بل باملغرب الرواية موات أحيا أنه حيث بقدره ويهاتن وترمجته
 ومصر بلد كل أهل على اشتمل عنه أخذهم سين على رتبهم نسخة عنه عندي بديوان أفردهم عنه

 عليه مكتوبا ووجدت الشريف بالبقيع قربه زرت وقد دون فما أشياخه طبقة يف ممن واملغرب باملشرق
 بلفظه وأنشدنيه اجلزائري العمري حممد اهللا عبد أيب األديب العامل صاحبنا إنشاء من

------------------------------ 
  ١١٠ صفحة - ١ جزء 

  باهر واألسى نعشه سرى == ونقاده احلديث إمام 
  طاهر حسب يزينه == الرضى الغين عبد خليفة 

  هرظا إمسه على فأرخ == امسه شاع اخللد جنة ويف 
 ١٣٢٢ سنة األوىل مجادي ٢٩
 الكتانية األوائل ١٢
 حنو فيها الكتب من سقته فيما وافقت احلسين الكتاين احلي عبد حممد جامعه مجعها أوائل هي
 اإلسعاد سالسل مسيتها كتابا عشرين من حديثا العشرين حنو عليهم وزدت سبق ملن مما العشرين
 أذكر وقد لصاحبه وقع إعالما الكتاب أول بدل ذكرت رمباو بإسناد كتابا أربعني من حديثا بأربعني
 كراسني حنو يف وهي أوله بدل وقع كبري له الذي احلديث

 األربعون
 حديثا أربعون ١٣
 من أربعني عن مسندا أربعني من العلم أبواب من بابا أربعني يف قبيلة أربعني من شيخا أربعني عن
 ختريج قبيلة أربعني من امسا بأربعني الصحابة من أربعني عن قبيلة أربعني من امسا بأربعني التابعني
 عن مؤلفاته وسائر أرويه املالحي الغافقي إبراهيم بن الواحد عبد بن حممد القاسم أيب احلافظ اإلمام
 بن الغين عبد الشيخ شيخه عن احلسين الكتاين حممد بن الكبري عبد املكارم أيب الوالد األستاذ شيخنا
 أيب الشيخ عن أبيه عن الدهلوي اهللا ويل ابن العزيز عبد الشيخ عن أبيه عن املدين هلويالد سعيد أيب

 أبيه عن الغزي الدين بدر بن الدين جنم عن أبيه عن الكوراين إبراهيم ابن طاهر
------------------------------ 

  ١١١ صفحة - ١ جزء 
 إبراهيم بن حممد احملاسن أيب الدين لمجا عن املكي فهد بن عمر احلافظ عن زكرياء القاضي عن

 بن علي عن الغزي مبارك بن أمحد بن الرمحن عبد الفرج أيب عن املكي املرشدي بكر أيب بن أمحد بن
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 أبو أنبأنا طلحة بن موسى بن اهللا عبد بن الرمحن عبد بكر أيب بن اهللا عبد أنبأنا قريش بن إمساعيل
 اهللا رمحه الغافقي القاسم

 البلدانية األربعون ١٤
 حديثا أربعني عن عبارة وهي ٥٧١ عام املتوىف عساكر بن علي القاسم أيب احلافظ الشام حملدث

 القاضي إىل بأسانيدنا نرويها بابا أربعني يف الصحابة من ألربعني بلدا أربعني من شيخا أربعني عن
 حممد أيب ابن عن يبالذه ابن هريرة وأيب اد أيب بن احلسن أيب عن حجر بن احلافظ عن زكرياء
 عنه محوية بن عمر ابن اهللا عبد حممد أيب عن عساكر بن املظفر بن القاسم

 البلدانية األربعون ١٥
 حنو يف وهي ٥٧٦ عام املتويف السلفي طاهر أيب احلافظ الصناعة هذه يف املقدم اجلماعة لشيخ
 وتكاثر سبعني على ينيف ما نهام له حصل حىت األربعينيات جبمع اعتنوا األئمة أن أوهلا يف كراسني
 مبتدئا مدينة بأربعني شيخا أربعني عن األربعينية هذه هلم فخرج أربعني مجع يف له أصحابه طلب

 وجه على يقتضيه نسق على بغريمها مث الزينة أوىف ذكرمها يف إذ قال واملدينة مكة الشريفني باحلرمني
 فيه ما بتعيني املستغين األربعني كتاب ومساها عالية ةرتب فيها وأظهر واسعة رحلة عن فيها أبان أرتضيه

 عرف من إال أحد عليه يقدر ال إذ مثله إىل أظن فيما مؤلف يسبقين مل ما هو عنها هو قال املعني عن
 بلد من الواسعة الرحلة

------------------------------ 
  ١١٢ صفحة - ١ جزء 

 وال غريبا مبوته يبال ومل قريبا أو املقصد كان بائنا يثللحد طلبه وابتداء شبابه عنوان يف بلد إىل
 يبلغه مل أحدمها فلعل واحد عصر يف عساكر وابن هو كان قد قلت ماله من خلفه قد وما ومآله بأهله
 اآلخر كتاب

 عتيق أصل من بلفظي عنه اهللا رضي الوالد األستاذ شيخنا على هذا األربعني كتاب مسعت وقد
 باإلجازة يرويها وهو ١٣٢٥ سنة وذلك واملواهب اإلرشاد صاحب قسطالينال الشهاب خبط عندي
 أيب بن أمحد عن التنوخي إسحاق أيب عن حجر ابن احلافظ عن زكرياء القاضي إىل السابق بسنده
 اهللا رمحه السلفي طاهر أيب احلافظ مؤلفها عن اهلمداين علي بن جعفر الفضل أيب عن احلجار طالب

 عن خرجتها بلدانية بأربعني ١٣٢٤ سنة مصر بالد من حبلوان إقاميت امأي عارضتها كنت وقد
 فهرسة طاهر وأليب منها يل كتب أو دخلتها اليت اإلسالم بالد من بلدا بلد أربعني من شيخا أربعني
 السني حرف انظر إليه السند ذا أرويهما وصغرى كربى

 أمحد امسه من
 األزدي أمحد ١
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 احلافظ إىل بالسند فهرسته أروي اإلمام الشيخ األزدي عمر أيب بن احلص بن اهللا عبد بن أمحد هو
 الزبري بن احلسن أيب عن حيان أيب الدين أثري جده عن حيان أيب بن حيان ابن حممد عن حجر ابن

 عن خري بن بكر أيب بن أمحد اإلمام خاله عن السراج بن حممد بن أمحد احلسني أيب عن الغرناطي
 عليه منه قراءة مؤلفها

------------------------------ 
  ١١٣ صفحة - ١ جزء 

 طريف بن أمحد
 فهرسته أروي طريف بن اهللا عبد بن أمحد ابن اهللا عبد بن أمحد الوليد أبو الفقيه الشيخ هو
 مكاتبة إجازة عنه خري بن بكر أيب احلافظ إىل املذكور بالسند
 الباجي أمحد ٣
 أروي الباجي علي بن حممد بن اهللا عبد حممد أيب الراوية هالفقي بن أمحد عمر أبو الفقيه هو
 عن وعمه أبيه عن الباجي العزيز عبد بن امللك عبد مروان أيب القاضي عن خري ابن إىل بالسند فهرسته
 املذكور اهللا عبد بن أمحد عمر أيب عن اهللا عبد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أيب الفقيه
 التنبكيت بابا أمحد ٤
 واملتوىف ٩٦٣ سنة ولد ببابا يعرف السوداين أقيت حممد بن عمر بن أمحد بن أمحد بن دأمح هو
 عن حممود الثناء أيب عمه عن يروي املؤرخ احملدث املسند النظار املتبحر العالمة ١٠٣٢ عام ببالده
 بأسانيده املكي النهروايل الدين قطب عن والده عن أيضا ويروي السيوطي عن العباس أيب جده

 اهليثمي حجر وابن احلطاب وبركات األرميوين يوسف السيد عن أيضا والده عن ويروي ملعروفةا
 بابا أمحد ويروي بأسانيده غازي ابن عن الواحد عبد بن عثمان عمه عن اآلخر اللمطي العزيز وعبد
 وغريه املكي احلطاب حيىي زكرياء أيب عن أيضا

 احلافظ العالمة صحةاملنا بذل يف عنه البوسعيدي العباس أبو قال
------------------------------ 

  ١١٤ صفحة - ١ جزء 
 وليس تنبكت بلدة من ببابا املعروف شورى أهل ثالثة أمحد بن أمحد بن أمحد العباس أبو احملدث

 وأخربت سنة اخلمسمائة حنو فيه العلم توارث وصالح علم بيت بيته صنهاجة من بل السودان من هو
 فهرسة وينسخ التوقيت علم يقرأ مبصر رآه أنه األصحاب بعض يل وذكر بعده أجنب ولده أن

 اه جنيب أنه على ذلك فدل السيوطي
 املقري العباس وأيب الفاسي القادر عبد السعود أيب إىل بأسانيدنا ومنها طرق من له ما نروي

 إىل وبالسند عنه مباشرة املقري وأخذ عامة عنه الفاسي الغساين النعيم أيب بن القاسم أيب عن كالمها
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 عنه املراكشي الكتاين يوسف بن بكر أيب املعمر عن العياشي سامل أيب
 القاضي بن أمحد ٥
 بن علي بن أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد العباس أبو ومؤرخها فاس مسند العالمة اإلمام هو

 الزناتيني القاضي ابن الدأو من القاضي بابن املعروف الدار الفاسي النجاري املكناسي العافية أيب
 سنة ولد اه ثقة أخباريا مؤرخا ضابطا حافظا كان الضاوية البدور يف قال بفاس الذين املكناسيني

 الترغي يوسف بن وحممد القصار عامة له أجاز ١٠٢٦ سنة وقيل بفاس ١٠٢٥ سنة ومات ٩٦٠
 وعبد املالكي اخلصييب علي بن وحيىي التوايت بكر أيب بن حممد بن وحممد اليدري حيىي بن ويعقوب
 احلطاب حيىي فأجازه وحج وغريهم ايل الوزرو احلضري أمحد بن وحممد املراكشي الشريف الواحد
 ومسند البهنسي الرمحن عبد بن وحممد السنباطي احلق عبد بن أمحد بن وأمحد الغيطي والنجم املكي
 أصحاب من كالمها القرايف محدأ بن علي الدين ونور العلقمي فهد ابن الرمحن عبد الوجيه مكة

------------------------------ 
  ١١٥ صفحة - ١ جزء 

 أبيه عن اهللا جار حممد عمه عن املذكور فهد بن الرمحن عبد عن روايته عواليه ومن السيوطي
 الرواية أطواد من القاضي ابن وكان فهد ابن الدين تقي جده عن فهد بن حممد بن عمر بن العزيز عبد
 جملس كل آخر احلاضرين جييز الصحيح قرأ إذا كان إنه حىت الباب هذا يف حريصا واملغرب سبفا

 الرجال يف ومصنفات الصالح رائد امسها كربى فهرسة له واحدا حديثا مسع ملن ولو الرواية لتحصل
 اسبف األعالم من حل فيمن االقتباس وجذوة األلف إىل خلكان ابن تاريخ على ذيل احلجال درة منها
 األستاذ شيخنا عن منها طرق من له ما وسائر نرويها ذلك وغري الفرائد ولقط بفاس طبعت جملد يف

 عن الدمشقي احلنبلي الباقي عبد الشيخ عن املدين الكوراين إبراهيم املنال إىل السابق باسناده الوالد
 سامل أيب إىل سانيدهوبأ ح القاضي ابن العباس أيب عن الفاسي مث التلمساين املقري أمحد الشهاب
 عنه األبار موسى بن أمحد العباس أيب عن العياشي
 العجمي أمحد الشهاب ٦
 الشافعي العجمي حممد بن علي بن حممد بن إبراهيم ابن حممد بن أمحد بن أمحد مصر مسند هو
 مشاخيه فيها عدد كراستني حنو يف مشيخة له ١٠٨٦ سنة ومات ١٠١٤ سنة ولد املصري األزهري

 املزاحي وسلطان الشويري حممد والشمس السرية صاحب احلليب علي النور منهم أجازه وممن
 الشمس أعالمهم ومن وغريهم املدين اخلياري والوجيه الدواخلي والشهاب احلموي حممد والشمس

 وغريهم املقري أمحد والشهاب األجهوري علي والنور الصغري اجلامع شارح الواعظ حجازي حممد
 شرح املترجم عن يروي أنه األمم يف الكوراين إبراهيم املنال وذكر

------------------------------ 
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  ١١٦ صفحة - ١ جزء 
 حلوة هذه ومشيخته عنهما اجلامع على العزيزي علي النور وتلميذه الواعظ حجازي حممد

 فحديثة وايةالر أما حصاة ظل من أقلص فيها وظلي مزجاة بضاعيت فإن وباجلملة آخرها يف قال لطيفة
 عين الفاحص صدقت وقد شفاها يبل ال وشيء أفواها يبلغ ال فثمد الدراية وأما االسناد قريبة امليالد
 إليه وألقيت أمري طلع على وأطلعته وعالنييت سري قصارى له وأظهرت ودراييت رواييت كنه وعن

 وله سطورام الكتاب يف ذلك كان ولكن مذكورا شيئا يك مل ذلك أن ووددت وجبري عجري
 ب صلته يف الرداين سليمان ابن حاله وقد باشا إبراهيم وقته يف مصر وايل باسم كتبها أخرى فهرسة
 وهديا ومستا وعمال علما طبقته لعلو آثره أنه ذكر مث والدراية الرواية شهاب بالقاهرة املسندين بقية

 وبأسانيدنا عنه كالمها واهلشتوكي الكوراين إبراهيم املنال إىل السابقة بأسانيدنا له ما مجيع أروي
 الرداين إىل وبأسانيدنا ح أمحد أبيه عن العجمي العز أيب عن اخلليفي عن كالمها الشرباوي احلفين إىل
 عنه

 تونس مفيت التونسي الشريف أمحد ٧
 سالعبا أبو وفضال علما الزيتونة جامع وشيخ األفريقية الديار مفيت العامل املعمر احملدث اإلمام هو

 األشراف نقابة اآلن إىل ذريته ويف تونس يف الباشا دار جامع بإمام الشهري الشريف حسن بن أمحد
 جبامع العلوم وسائر الستة الكتب على قائما كان ١٠٩٢ عام رجب ١٨ تويف الزيتونة جامع وخطابة
 عن الشمائل يهف له روى املدين املكي الرفاعي القادر عبد بن أمحد السيد به أجاز ثبت له الزيتونة
 األنصاري نونية بن ساسي حممد أيب األفريقية بالبالد وضبطه احلديث بعلم املنفرد العالمة شيخه

 عامر الشيخ عن الصحيح له وروى اخل األندلسي
------------------------------ 

  ١١٧ صفحة - ١ جزء 
 األندلسي األنصاري يةنون حممد بن ساسي حممد أيب الشيخ وعن السنهوري سامل عن الشرباوي

 بأسانيدهم احلمصي ويس والشرباملسي االجهوري وعلي القريواين الدين مجال حممد الشيخ وعن
 أيب بن حممد الدين جنم املكارم أيب العارف عن القشاشي الغيث أيب باهللا العارف عن ساسي ويرويه
 ويل الشيخ إىل السابق السندب نرويه األنصاري زكرياء القاضي عن أبيه عن الشافعي البكري احلسن

 الرفاعي القادر عبد بن أمحد عن أبيه عن املكي النخلي الشهاب بن الرمحن عبد عن الدهلوي اهللا
 عنه املذكور
 واحلال مباشرة القريواين اجلمال عن يروي الرفاعي شيخه فجعل النخلي للشهاب غلط وقع وقد

 الثبت صاحب املذكور الشريف أمحد بواسطة أنه
 املشرقي القادر عبد ابن عمر حفص أيب عن العياشي سامل أيب الشيخ طريق من أيضا له ما يونرو
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 فقط الصحيح يف ولكن املذكور الشريف بأمحد متصل تونسي سند ولنا املترجم عن الشامي الغزي
 ا يالتونس املالكي النيفر أمحد بن حممد بن الطيب حممد الشيخ التونسية الديار مسند عن روايتنا وهو
 والده عن الشريف حسن سيدي الشيخ املفيت عن التونسي احلنفي اخلوجة بن حممد اإلسالم شيخ عن
 سعيد سيدي الشيخ عن الكفيف الرمحن عبد عن الشريف أمحد والده عن الشريف الكبري عبد

 ةإجاز عليه عندي املذكور والثبت بأسانيده هذا الشريف أمحد سيدي الشيخ عن الطرابلسي الشريف
 خبط أخرى إجازة وعندي ١٠٩٤ بتاريخ اهلندي البكفالوي حممد لصاحبه الرفاعي املؤلف تلميذ خبط

 ١١٠٣ بتاريخ الدمشقي العمري الدين تقي بن حملمد الرفاعي
 الفاسي احلاج ابن العريب بن أمحد ٨
 سنة ومات ١٠٧٨ سنة وحج ١٠٤٠ سنة ولد اجلديد فاس قاضي الصاحل العالمة اإلمام هو
١١٠٩ 

------------------------------ 
  ١١٨ صفحة - ١ جزء 

 السعود أيب من العامة إجازته تتضمن بناين السالم عبد بن حممد الشيخ تلميذه له مجعها فهرسة له
 الثعاليب مهدي وأيب الشرباملسي احلسن وأيب املغاربة من سودة بن اهللا عبد أيب والقاضي الفاسي

 وعبد اخلليلي ويس واخلياري الطربي والزين والبابلي اللقاين السالم وعبد ينامليمو والربهان والكوراين
 من اخلليلي اجلنيدي ويوسف القسمطيين وعاشور الدمياطي الديري اهللا وعبد الغزي الغصني بن القادر

 سامل أيب صاحبه بواسطة باملكاتبة وباقيهم ١٠٧٨ عام حجه سنة شفاها أجازه من منهم املشارقة
 لنفسه حج ملا هو واستجاز رفقائه من كغريه لقيه ممن اإلجازة له استدعى حج ملا فإنه العياشي
 والشرباملسي اللقاين السالم وعبد الطربي الزين من بردلة أمحد ابن العريب حامد أيب القاضي ولرفيقه

 احلضيكي طبقات يف كما الكوراين والربهان واخلرشي
 األمري حممد بن حممد عن السقا إبراهيم الربهان عن دالوال شيخنا عن املذكورة فهرسته أروي

 أيب عن املذكور بناين السالم عبد ابن عن السقاط العريب بن علي عن الكبري األمري أبيه عن الصغري
 فيما غلط بعاشوراء املسلسل احلديث يف رسالته يف الصغري األمري للشيخ وقع وقد احلاج ابن العباس
 ابن األستاذ عن فاحل الشيخ عن أيضا وأرويها ذكرناه ما وصوابه ملذكورا احلاج وابن السقاط بني

 حممد بن صاحل حممد أيب األستاذ املعمر عن احلضيكي عن الناصري السالم عبد ابن عن السنوسي
 احلاج ابن عن املالحفي الرمحن عبد ابن إبراهيم إسحاق أيب عن السجلماسي احلبيب

 جاللته على يدل املدخل وتأليفه قوله املترجم ترمجة يف احملسنني تذكرة صاحب ذكر غلط كشف
 مولد قبل وقضى مضى الدار مصري الوفاة قدمي املدخل صاحب أن مع ه ا العلوم يف مقامه وعلو
 على األمري رسالة حاشية ويف اثنان فيه خيتلف ال مما وهذا ٧٣٧ سنة وفاته كانت بقرون املترجم
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 صاحب احلاج ابن غري وهو املترجم مجةتر لدى بعاشوراء املسلسل احلديث
------------------------------ 

  ١١٩ صفحة - ١ جزء 
 مشايخ ومن املتقدمني من وهو ٧٣٧ سنة املتويف العبدري حممد بن حممد اهللا عبد أبو فإنه املدخل

 ه ا املختصر صاحب خليل الشيخ
 الرباطي الغريب اهللا عبد بن أمحد ٩

 ومدرسيه املغرب علماء خامتة ب فهرسته يف احلضيكي حاله عصره يف باملغر بل الرباط مسند
 احلسن أيب عن املغرب يف روي احلافظ ب فهرسته يف الرباطي عمرو بن التهامي ابن وحاله ونساكه

 الواليل يعقوب بن وأمحد ناصر ابن العباس أيب والشيخ النطاوين بركة علي احلسن وأيب العكاري علي
 البصري اهللا عبد بن وسامل الكوراين طاهر كأيب باملشرق أعالما ولقي ١١٤٦ عام وحج وغريهم
 املكي العجيمي حسن الشيخ بن وحممد اجلوهري أمحد والشهاب القلعي الدين وتاج العماوي وأمحد

 عامة فأجازوه وغريهم املدين املغريب السجلماسي اهللا عبد بن وحممد احلصيين سلهام أيب بن وسليمان
 ابن التاودي للشيخ إجازته يف ذلك من عليه حصل عما قال ذلك ومع الوطاب مملوء عورج هلم ما

 لكن به يعبأ شيئا عده من نستحي األمة لسلف ثبت ملا بالنسبة جدا يسريا نزرا كان وإن وهو سودة
 اه منه الرتر اليسري على احلمد لذلك فيجب سلف من أثر اقتفاء عن اهلمم وتقاصر الزمان لتقاعس

 غالبا يفارقه ال كثريا املوطأ حيب وكان األسانيد أعلى اليوم سنده طبقاته يف احلضيكي عنه قال وقد
 ه ا وسفرا حضرا

 إدريس العالء أيب املغرب وحافظ الرباط قاضي حممد الشمس كولده لكثريين وأجاز أسند قلت
 أيب والقاضي أمحد العباس أيب القاضي وولده سودة ابن التاودي والشيخ الفاسي العراقي حممد بن

 سوس وحمدث الفاسي احلريشي علي احلسن أيب ابن يعزى وأيب املكناسي العمريي سعيد بن القاسم
 علي بن حممد ابن وعمر املراكشي املطاعي محزة بن العزيز وعبد احلضيكي اهللا عبد أيب وراويته
 من وغريهم السوسي رارياجل وحيىي العمل شارح الرباطي القاسم أيب بن وحممد الطرابلسي احلساين
 ١١٧٨ سنة بالرباط مات األعالم

------------------------------ 
  ١٢٠ صفحة - ١ جزء 

 من وذلك عامة عنه كلهم واحلساين والرباطي واحلضيكي والعراقي تو طريق من له ما أروي
 عن أبيه عن الصغري األمري عن عليش والشمس السقا الربهان شيخه عن الوالد شيخنا عن منها طرق
 احلافظ عن السنوسي عن املدين املهنوي الظاهري فاحل السري أيب عن ومنها ماله جلميع التاودي الشيخ
 األستاذ ويروى عنه ثالثتهم واحلضيكي والتاودي العراقي احلافظ عن الناصري السالم عبد ابن
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 بن حسني شيخنا عن هاومن عنه الطرابلسي احلساين عمر عن الطرابلسي الطبويل أمحد عن السنوسي
 محزة بن العزيز عبد عن املكي العطار الرسول عبد بن عمر عن أبيه عن الباعلوي احلبشي حممد

 الفالين صاحل عن السندي عابد عن املدين الدهلوي الغين عبد الشيخ عن الوالد عن ومنها عنه املطاعي
 بن حممد اهللا عبد أيب مبراكش اجلماعة شيخ عن الصحيح يف عاليا به وأتصل املذكور املطاعي عن

 احلافظ عن التاودي بن أمحد القاضي عن املرنيسي حممد ابن أمحد العباس أيب عن السباعي إبراهيم
 لكله بالسماع متصل وهو أنقى وال السياق هذا من املغاربة أسانيد يف أعلى وال اهللا رمحهم الغريب

 اهلاليل العزيز عبد بن أمحد
 اهلاء حرف انظر
 حجر ابن علي بن أمحد
 احلاء حرف انظر احلافظ هو

 أيضا احلاء حرف انظر اهليثمي حجر بن أمحد
 علوي بن أمحد ١٠
 السيد ب ثبته يف الكزبري الوجيه حاله وبركتها حمدثها املدين احلسيين باعلوي الليل مجل
 لبقاعا تلك وحمدث املنورة املدينة مسند احلسب وكرمي النسب صحيح الغطريف والسند الشريف
 املطهرة

------------------------------ 
  ١٢١ صفحة - ١ جزء 

 وممن ١٢١٦ سنة وفاته وأرخ الليل جبمل الشهري باحسن علوي بن أمحد الدين شهاب السيد
 عنه الكزبري الوجيه طريق من نرويه ثبت وله الناصري السالم عبد ابن املغاربة من املترجم عنه أخذ
 ذخرية صاحب هو واملترجم عنه أبيه عن احلبشي عمر بن حممد ابن عيدروس السيد طريق ومن

 باقيس وحممد باجبري عمر عنه سأل فيما الكيس
 عمار بن الرمحن عبد بن عمار سيدي بن أمحد ١١

 باجلزائر أوهلا طبع اليت احلجازية الرحلة وصاحب ومسندها وحمدثها اجلزائر عالمة اجلزائري
 قالئد كتاب ج على العصر علماء يف النصر لواء كتاب أمهها منو اجلليلة التآليف من وغريها
 عمر حفص أيب عن عامة يروي ١١٧٢ عام احلجاز إىل رحل تقريبا سنة مائيت ألهل فيه ترجم العقيان

 حممد بن وحسن املدين الشركي الطيب بن حممد والشمس السندي احلسن وأيب الباعلوي عقيل بن
 احلسن وأيب األزهري وعطاء الربزجني جعفر والسيد احلفين الشمسو الكوراين إبراهيم بن سعيد

 املعمر عن القوم طريق املترجم ويروي وغريهم بأسانيدهم التوين حممد بن خليل والشيخ الصعيدي
 املنور حممد اهللا عبد أيب عن وأحزاا الشاذلية الطريقة وأخذ مبصر العفيكي الوهاب عبد السيد الصاحل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٥١

 اهللا عبد أيب الشيخ عن عزي ابن مبارك عن القندوسي زيان أيب بن حممد اهللا عبد يبأ عن التلمساين
 الشهري السيد بن حممد أمه شقيق خاله عن البخاري صحيح ويروي بسنده الدرعي ناصر بن حممد

 عبد بن عمار سيدي املترجم والد عن كالمها اهلادي بن حممد اهللا عبد وأيب املالكي هدي بسيدي
 املقري سعيد عثمان أيب عمه عن التلمساين املقري حممد اهللا عبد أيب عن عمار ناب الرمحن

 وهو واملسانيد واألجزاء املصنفات وصل يف األسانيد منتخب يسمى ثبت له بأسانيدمها واألجهوري
 السيالة إبراهيم الشيخ تلميذه مجع من

------------------------------ 
  ١٢٢ صفحة - ١ جزء 

 سنة بتاريخ املذكور السيالة البراهيم ا جميزا املترجم خط عليها منه نسخة نديع التونسي
 ذكرته مما فيتبني اه ١١٧٢ سنة مبكة جماورا كان لكن وفاته أستحضر ال االثبات عمدة ويف ١٢٠٤

 طريقهم من به وأتصل اجلزائريني عند املدار املذكور عمار ابن أسانيد وعلى ١٢٠٤ سنة إىل عاش أنه
 حمدث عن بوكندوره حممد بن أمحد العباس أيب الناسك املعمر اجلزائر مفيت فعن املكيني طريق نوم

 شيخنا وعن عنه جده عن أبيه عن احلفاف بن الرمحن عبد بن علي احلسن أيب املفيت ومسندها اجلزائر
 املرغين يس والسيد املكي الرسول عبد بن عمر عن أبيه عن املكي الباعلوي احلبشي حممد بن حسني
 عاليا عنه كالمها

 العني حرف انظر العطار عبيد بن أمحد
 الوزاين حسون بن أمحد ١٢
 ااوي اهللا عبد كأيب فاس أهل من ملشيخته فيها ترجم تارخيا مساها من الناس ومن فهرسة له
 خبط الوزاين املهدي حممد عيسى أيب عند كانت وغريهم احلاج ابن الطالب والشيخ التلمساين اجلليلي
 اتصاال بصاحبها يل اآلن أستحضر وال عليها أقف مل فلذلك ا يضن وكان بلديه مؤلفها

 األزدي الطاهر بن حممد بن أمحد ١٣
 الراوية املسند الرحلة الناسك املشارك العالمة ١٢٨٧ سنة ا املتوىف املنورة املدينة دفني املراكشي

 بدر عن عامة يروي احلجاز إىل هاجر مث مراكش بلده إىل رجع مث مديدة مدة به وجلس بفاس قرأ
 بن وأمحد احلمومي الشاذيل بن الدين

------------------------------ 
  ١٢٣ صفحة - ١ جزء 

 بن حممد بن والعباس الكوهن أمحد بن القادر وعبد احلجريت الرمحن عبد بن وحممد نافع بو
 املرنيسي وأمحد احلاج ابن محدون بن حممدو سودة ابن التاودي بن أمحد بن الواحد وعبد كريان
 بن وحممد الدمنيت حممد بن والعريب التلمساين سعد بن وحممد الزرهوين اهلامشي بن العريب وحممد
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 املشريف سقط اهللا عبد بن األوسط املغرب وراوية األندلسي عاشور بن العريب وحممد قصارة العريب
 البوالقي ومصطفى السقا والربهان املصري لسمديسيا اهللا وفتح املغاربة من وغريهم املعسكري

 أيب املفيت وأخيه املالكي املكي املرزوقي أمحد الفوز وأيب الشافعي البجريمي وفتوح القويسين وحسن
 وغريهم املرزوقي حممد اهللا عبد

 من املنورة باملدينة عليها وقفت خبطوطهم هؤالء مشاخيه وإجازات أسانيده يف نفيسة جمموعة له
 بن علي احلسن أيب عن املرويات من وماله إجازاته جمموع نروي ظاهر ابن احلسن أيب شيخنا أحباس
 رشيد بن حممد اهللا عبد أيب الصاحل املعمر عن اخلريات دالئل وأروي اهللا رمحه عنه املدين الوتري ظاهر

 صحيح يقرأ كان أنه جمباملتر تتعلق اليت اللطائف ومن واسعة وهي بأسانيده عنه ا املدين اإلمغاري
 فرأى ملثلها امللوك جيده ما نفسه يف فوجد القضية له وعظم األمري إىل ساع به فسعى البخاري
 آذيته فإن حديثي عظم الرجل إن له يقول وهو منامه يف السالم عليه املصطفى املذكور السلطان
 السنة مع أدبه له شاكرا له مستعطفا للشيخ وأرسل هلا مفجوعا السلطان فقام له انتقمت

------------------------------ 
  ١٢٤ صفحة - ١ جزء 

 بونافع أمحد ١٤
 ببونافع نافع بن البدوي أمحد بن صاحل بن علي بن أمحد بن القادر عبد بن حممد بن أمحد هو
 يف اسف أعالم أحد النسابة الناظم النحرير احملقق املشارك العالمة دفن وبه اجلديد فاس أهل من الفاسي
 يقول كان أنه ويذكر قال مشاركا نزيها ضابطا حافظا كان األنفاس سلوة يف قال املاضي القرن
 بالعلم له فاس أعالم اعتراف على يدل ما حكى مث أحد عنها يسألين مل علما وعشرون أربعة عندي

 ماك ١٢٦٠ سنة القعدة ذي ٢٤ اخلميس يوم زوال بعد فجأة القرويني بغريفة تويف والتحصيل
 سودة ابن التاودي الشيخ أكربهم ومن واملشارقة املغاربة عن أخذ رمحون ابن تلميذه خبط وجدته
 القصار للشيخ أنشدا وفيها إجازة له وكتبا التاودي بن أمحد القاضي وولده

  والنقط بالضبط ترووه أن شرط على == وباخلط عين باللفظ لكم أجزت 
 أيضا فيها له وأنشدا

  له أجزت قد املعروف وإمنا == نقله قد سفار ابن أجزته 
 الذين شيوخه ضمنها بقوله األنفاس سلوة يف وصفها وقد جملد يف أا مسعت كربى فهرسة وله

 الطاهر بن أمحد عن ظاهر بن احلسن أيب عن له ما وكل نرويها له إجازام مع م وانتفع عنهم أخذ
 إجازته على وقفت كما باملدينة إجازاته جمموعة يف خبطه العامة له إجازته على وقفت عنه املراكشي

 روايته سودة بن الطالب بن أمحد شيخنا خبط ووجدت الفاسي رمحون ابن التهامي حممد أليب العامة
 من رويناه فإذا عنه رواه صفة أي على أدري وال بسنده التاودي الشيخ عن املترجم عن للصحيح
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 عال فهو عنه طريقه
------------------------------ 

  ١٢٥ صفحة - ١ جزء 
 الطرابلسي األروادي سليمان بن أمحد ١٥

 خلفاء أكرب من وهو ا النقشبندية الطريقة وشيخ املنصرم القرن أواخر يف الشام طرابلس مسند
 الباجوري والربهان الكزبري والوجيه عابدين ابن عن يروي دمشق دفني النقشبندي خالد موالنا

 كتاريخ املائة جتاوزت اليت التصانيف وله الطبقة وتلك التميمي وأمحد الدجاين وحسني والبوالقي
 أرويه ثبت وله احلامتية الطريقة يف ورسالة السلوك اية يف املسبوك والترب األدب علوم يف وألفية كبري
 الياع عنه كالمها الدمشقي املسويت سليم وحممد الدمشقي اخلطيب النصر أيب الشيخ عن له ما وكل

 بن أمحد عن املنويف طموم سامل ابن وحممد الطندتائي النشايب الرحيم عبد بن حممد عن وأروي
 أجاز وقد وطريقة رواية شيخه فإنه املذكور األروادي عن اآلستانة نزيل الكمشخانوي مصطفى
 يف الشام طربلس يف وفاته وكانت ١٢٧٢ سنة صفر ٩ وذلك عامة عصره ألهل املذكور األروادي

 وألف املائتني بعد ٧٥ سنة دودح
 عيسى بن إبراهيم بن أمحد ١٦

 يروي مسعت فيما القيم ابن نونية شارح وهو املسند السلفي العامل النجدي السديري الشركي
 عبد وعن وغريهم األنصاري السبعي حمسن بن حسني والقاضي املكي اهللا حسب شيوخنا عن

 وأمحد النجدي الوهاب عبد بن حممد بن اهللا وعبد يهأب عن الراوي النجدي الرمحن عبد بن اللطيف
 حممد عن الصحيح املذكور اللطيف عبد شيخه ويروي عامة اهللا عبد بن الرمحن وعبد احلنبلي رشيد

 عبد عن أيضا املذكور إبراهيم بن أمحد يروي كما باإلسكندرية ١٢٤٧ سنة اجلزائري حممود بن
 وعن بأسانيده اآلثار عجائب صاحب اجلربيت حسن بن الرمحن عبد عن النجدي حسن بن الرمحن
 مفيت بن نعمان مع املترجم وتدبج وغريهم الباجوري وإبراهيم سويدان اهللا وعبد القويسين حسن
 اآللوسي حممود بغداد

------------------------------ 
  ١٢٦ صفحة - ١ جزء 

 السنونسي إدريس بن اهللا عبد عن أيضا ويروي ١٢٩٥ سنة املذكور اآللوسي حج ملا احلنفي
 أمحد الشيخ عن وأرويه عنه عزوز بن املكي حممد الشيخ عن أرويه ثبت له اآلن طنجة نزيل الفاسي

 وفاته أحتقق وال عنه اآللوسي نعمان عن املكي العطار اخلري أيب
 النون حرف من املسكي النفح انظر اخلري أبو أمحد
 عزوز بن األمني أمحد ١٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٥٤

 العامل املدين التونسي النفطي عزوز بن إبراهيم بن أمحد ابن املربوك بن املدين بن األمني أمحد هو
 حسب والشيخ برادة اجلليل عبد كالشيخ املدنيني شيوخنا عن روى اد سليل اجلوال املسند الصاحل

 التونسيني شيوخنا وعن وغريهم الداغستاين عثمان والشيخ ظاهر بن علي احلسن وأيب املكي اهللا
 بن املكي الشيخ خاله وابن بوحاجب سامل والشيخ النيفر الطيب والشيخ الشيخ بن عمر لشيخكا

 بتونس اإلسالم وشيخ اجلزائري اهلاملي القاسم بن حممد الشيخ عن بالرواية وزاد وغريهم عزوز
 ياحلنف الصديق ابن املكي والشيخ الشابيم أمحد احلاج بن إبراهيم والشيخ اخلوجة بن محيدة الشيخ
 والشيخ الرمحن عبد بن عيسى سيدي ذرية من اخلليفة بن املختار والشيخ بوخريص أمحد والشيخ
 على عليها أوقفين وغريهم ذكر ممن إجازاته يف جمموعة له التوايت البشري حممد والشيخ النجار حممد
 ذهايب نيح البحر يف ورافقته أيضا أجزته وقد له ما كل عن أروي ذكر ما نقلت ومنها البحر ظهر
 يسكن اآلن حي وهو بعد به االجتماع يل يقدر ومل وارتباط ود بيننا وحصل ١٣٢٣ عام للحج
 اجلزائر إىل ويتردد تونس

 إبراهيم امسه من
 العلوي بكر أيب بن إبراهيم ١٨
 عمر بن إبراهيم إسحاق أبو هو

------------------------------ 
  ١٢٧ صفحة - ١ جزء 

 قبائل من مشهورة قبيلة بوالن بن راشد بن علي إىل نسبة العلوي بكر أيب بن حممد بن علي ابن
 طبقات يف الشرجي قال املسند احملدث الكبري العامل اإلمام وبركتها اليمن بالد حمدث عدنان بن عدي

 خبطه وجد وما االشكال ملواضع الضبط حبه مع زمانه يف باليمن احلديث معرفة إليه انتهت اخلواص
 باملدرسة احلديث تدريس وتوىل وغريها احلديث كتب على مفيدة تعاليق وله عليه تمداع مضبوطا
 اهللا هبة اإلسالم وشيخ الطربي الدين رضي اإلمام عن مبكة أخذه ٧٥٢ تويف أن إىل بزبيد الصالحية
 له وأجاز وغريهم فرحون وابن األنصاري املصري خلف بن أمحد بن حممد عن وباملدينة البارزي
 ؤالء وناهيك وغريهم مجاعة ابن والبدر والذهيب واملزي تيمية وابن واحلجار حيان أبو منهم مجاعة
 الشماخي منصور بن اخلري أيب بن أمحد املسند احلافظ عن زبيد مبدينة وأخذ اإلسالم حفاظ األعالم
 مدوحم الواسطي علي بن احلسن احلرمني كطاووس الكبار من مجاعة من التصوف خرقة ولبس كثريا
 اخلرقة كتاب يف الرداد أمحد الشهاب ذكرها متنوعة طرق اخلرقة لبس يف وله اليمين األسدي أمحد بن

 منهم وذكر كراسة قدر يف وهو القاسم أبو الفقيه حفيده مبدون وأسانيده املترجم شيوخ أفرد كما
 الكتب من عنهم أخذ ما وذكر شيخا سبعني من حنوا

 علي احلسن أيب عن األهدليني باليمنيني مسلسل وهو منها طرق من وغريه مروي من له ما أروي
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 عن حممد أبيه عن األهدل الرمحن عبد بن حممد ابن القادر عبد عن الزبيدي األهدل البطاح حممد بن
 األهدل مقبول عمر بن حيىي عن األهدل شريف حممد بن أمحد عن سليمان أبيه عن الرمحن عبد أبيه
 طاهر اليمن حمدث عن األهدل البطاح حممد بن يوسف عمه عن األهدل حالبطا علي بن بكر أيب عن
 علي بن الرمحن عبد اليمن حافظ عن األهدل حسني بن

------------------------------ 
  ١٢٨ صفحة - ١ جزء 

 الشرجي اللطيف عبد الدين زين بن أمحد بن أمحد احلافظ عن الزبيدي الشيباين الدبيع ابن
 إبراهيم أبيه عن العلوي إبراهيم بن سليمان املعمر عن اخلواص وطبقات تجريدال صاحب الزبيدي
 من حيان وأيب واحلجار تيمية وابن واملزي الذهيب عن وهو املترجم إىل االسناد وهذا عامة املذكور
 ترجع اليمن أهل أسانيد مدار أن أيضا املذكورة طبقاته يف الشرجي وذكر النحور به تقلد ما أحسن

 فريوي عليه فيها أسانيده مدار األهدل حيىي السيد فهرسة فإن كذلك وهو قلت املذكور براهيمإ إىل
 بن أمحد احلافظ عن املترجم إىل املذكور بسنده للحميدي الصحيحني بني اجلمع كتاب حيىي السيد
 إىل بالسند للمنذري مسلم وخمتصر احلميدي عن النظر أيب بن حممد عن أبيه عن الشماخي اخلري أيب

 أبيه عن الشماخي إىل به البغوي ومصابيح املنذري عن األندلسي هشام بن أمحد عن الشماخي
 أيب عن اليمين الصيف أيب ابن عن احلضرمي حممد بن إمساعيل ابن حممد عن كالمها الطربي والرضى
 يبالن كالم من املستخرج والنجم الكوكب وكتاب البغوي عن األصبهاين بكر أيب بن حممد موسى
 عن مسدي بن حممد عن أبيه عن الشماخي إىل بالسند األقليشي العباس أليب وسلم عليه اهللا صلى
 بن حملمد املصطفى حديث من املستصفى وكتاب األقليشي عن املغريب احلق عبد بن علي بن حممد
 اقإسح أيب القاضي عن احلضرمي حممد بن إمساعيل عن الشماخي إيل بالسند القريضي معن بن سعيد
 سيد بن الزبري احلافظ عن املترجم إبراهيم يرويه الشفا وكتاب مؤلفه عن القريضي أمحد بن إبراهيم
 عن الصائغ بابن عرف حممد بن حيىي الدين تقي عن تامتيت بن احلسن أيب عن االسواين املهليب الكل
 مؤلفها عن ريالبخا ابن عن املزي عن املترجم يرويها املقدسي الغين عبد احلافظ وعمدة عياض
 النووي عن املزي عن املذكور إبراهيم إىل بالسند للنووي القرآن محلة آداب يف التبيان وكتاب
 اهللا هبة بن علي احلسن أيب عن أبيه عن الشماخي عن يرويه الغساين علي أليب املهمل تقييد وكتاب

 غري إىل مؤلفها عن خيالشما إىل به السهروردي وعوارف الغساين عن الباهلي حممد عن السلفي عن
 ذلك

------------------------------ 
  ١٢٩ صفحة - ١ جزء 

 احلاج ابن إسحق أبو ١٩
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 ويعرف إسحاق أبا يكىن غرناطة أهل من النمري موسى بن إبراهيم بن اهللا عبد بن إبراهيم هو
 للمشرق هرحلت يف وأخذ واستكثر وقيد بلده مشيخة عن وروى ٧١٣ سنة بغرناطة ولد احلاج بابن
 اليت البالد من عليها واملستدرك البلدانية حديثا األربعني كتاب له إحصاؤهم يعسر شىت أناس عن

 رووا الذين والشيوخ األمراء عن رواها اليت حديثا واألربعون األربعني على زيادة فيها وروي دخلها
 فيها ذكر خبامتة ووصلها همعهد القريب واخللفاء امللوك عن رووا الذي والشيوخ واألمراء امللوك عن

 اللباس وكتاب واألمراء امللوك عن رووا الذين الشيوخ وعن واألمراء امللوك عن رواه مما فوائد
 العباب فيض املسماة ورحلته مثله جيمع مل انه املدعي املتصوفة طرق فيه مجع الذي وهو والصحبة
 أكثره املعجم حروف على التورية يف وكتاب والزاب قسنطينة إىل احلركة يف اآلداب قدح وإجالة
 احلاج ابن الربكات أيب طريق من به نتصل ذلك وغري كثري خلق عن باألسانيد مروي

 الشامي الربهان انظر التنوخي إبراهيم
 الباء حرف يف احلليب الربهان انظر احلليب إبراهيم

 اليمين املؤيد بن القاسم بن إبراهيم ٢٠
 عن احلازمي ناصر بن حممد عن اهلندي األنصاري حمسن نب حسني القاضي عن فهرسته أروي

 بن حممد
------------------------------ 

  ١٣٠ صفحة - ١ جزء 
 بن احلسن ابن احلسني بن يوسف بن أمحد عن عامر بن إبراهيم بن علي عن الشوكاين علي
 املذكور القاسم بن إبراهيم عن القاسم

 اهلاء حرف انظر هالل بن إبراهيم
 اللقاين إبراهيم ٢١
 مصر عامل إسحاق أبو ١٠٤١ سنة املتوىف املصري املالكي اللقاين علي بن احلسن بن إبراهيم هو
 مؤلفاته ومن العلوم بقية يف والتبحر احلديث علم يف االطالع بسعة هلم املشار األعالم أحد وإمامها
 برواة التعريف يف احملافل وجة الرسائل وإمجال حجر ابن للحافظ الفكر خنبة توضيح يف الوطر قضاء

 فيه ذكر العاشر القرن أهل من أدرك فيمن املآثر نشر مساه مشيخته يف اجزء ومجع عندي هو الشمائل
 املقدسي غامن بن وعلي والعبادي الرملي والشمس البكري الدين مشس كالشيخ مشاخيه من كثريا
 أيب عن أكثر ما مثل منهم أحد عن يكثر مل أنه وذكر وغريهم الربموين الكرمي وعبد جنيح بن وعمر
 من كتابا سنني ثالث كل يف خيتم كان ألنه البهنسي حممد الشمس ويليه السنهوري سامل النجا
 احلديث يف الناس امام القرايف حيىي الشيخ ويليه وارا ليال ورمضان وشعبان رجب يف احلديث أمهات
 التاء حرف انظر الول علي ذرية حتفة ضاأي الباب يف املذكور وللقايف وإتقانا حتريرا
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 وعبد الشرباملسي علي احلسن أيب عن العياشي سامل أيب طريق من له مما وغريها هذه كتبه أروي
 عنه كالمها الطريفي اجلواد

------------------------------ 
  ١٣١ صفحة - ١ جزء 

 الالم بضم اجلين اليانع صاحب بطهض وملا املعروف هو هذا والتشديد بالفتح اللقاين الم تنبيه
 خالصة صاحب فتحها أثبت فقد نظر فيه موسى بن علي احلسن أبو اجلزائر مسند جميزنا عليه كتب
 من التقطها واألنساب األسانيد بأن هذا اجلين اليانع ثبته آخر الترهيت حمسن املؤلف اعتذر وقد األثر
 خطه من اه قراءا حيسن مل نسخ

 انظر الرداين سليمان ابن ا عنه وروى املغرب قطر أهل جلميع اللقاين الربهان أجاز آخر تنبيه
 واالمداد الصلة

 جعمان إبراهيم ٢٢
 يروي األعالم سليل املسند احملدث العالمة اليمين الزبيدي جعمان الرمحن عبد بن إبراهيم هو
 إىل بالسند نرويها ثبته يف يالدرع الربهان له نسبها فهرسة له اليمنيني آبائه عن مسلسال الصحيح
 الدرعي علي بن إبراهيم املعمر املسند عن الشرقي الطيب بن حممد عن الدمشقي العطار أمحد الشهاب

 اليمن من مكاتبة جعمان إبراهيم عن
 الشني حرف من الشارقة الشموس انظر الدرعي إبراهيم

 األمري عن يروي ديهاومسن مصر أعالم أحد املصري األزهري السقا حسن بن إبراهيم ٢٣
 شيوخه أعلى وهو الضرير وثعيلب الصغري

------------------------------ 
  ١٣٢ صفحة - ١ جزء 

 والشمس الرياحي وإبراهيم البخاري الرضوي صاحل وحممد اجلزائري حممود بن وحممد إسنادا
 هلم ما وغريهم دياألز املراكشي الطاهر بن وأمحد العطار وحسن الدمهوجي وأمحد الفضايل حممد

 وعبد اهلادي عبد بن إدريس العالء وأيب خضراء ابن اهلامشي بن اهللا وعبد الوالد عن له ما أروي
 وسبطه اإلمام حممد وابنه املغاربة من وغريهم السنوسي إدريس بن اهللا وعبد العلمي الكبري بن امللك
 والشيخ البشري سليم والشيخ يينالشرب الرمحن عبد والشيخ الرفاعي والشهاب الفرغلي السقا حسن
 حممد بن حممد والشمس املوجي علي بن وسعيد اهللا منة أمحد بن الرب عبد والشيخ الطرابلسي حسن
 ونصر احلجازيني من وغريهم اهللا حسب والشيخ ظاهر بن احلسن وأيب املصريني من وغريهم املرغين

 عنه كلهم الشاميني من وغريهم هاينالنب ويوسف السكري اهللا وعبد اهلندي وخليل اخلطيب اهللا
 املدين رضوان أمني ٢٤
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 باملدينة ولد املسند الصاحل الفقيه النبوية بالروضة الدالئل شيخ رضوان أمحد بن أمني حممد هو
 والشيخ الدغستاين الشرواين احلميد عبد والشيخ الدهلوي الغين عبد الشيخ عن يروي ١٢٥٢ سنة

 الدمياطي خضري أبو أمحد بن حممد والشمس الدمنهوري لزواويا سرور والشيخ اخلربويت عثمان
 املدين الكبري العزب والشمس الضحوي املعاىف حممد بن وأمحد الدمياطي القماش وعطية املدين

 ثبت وله األخري مع وتدبج هلم ما عامة وغريهم املكي اخلري أبو وأمحد الدمشقي اخلاين حممد والشمس
 الغين عبد الشيخ طريق من الستة الكتب بأسانيد وختمه املذكورين بغال عن روايته ضمنه مطبوع
 ما أروي الدالئل يف سنده تضمنت مطبوعة أخرى إجازة وله وحنوه اخلريات ودالئل األعظم واحلزب

 وفاته أستحضر وال أيضا عين وأخذ املنورة باملدينة مشافهة مث مكاتبة عنه له
------------------------------ 

  ١٣٣ صفحة - ١ جزء 
 الفهري اهللا عبد بن أيوب ٢٥
 ابن طريق من أرويه نفيس برنامج له اجلليل الشيخ الفهري اهللا عبد بن أيوب الصرب أبو اإلمام هو
 اهللا حوط

 اخللويت أيوب ٢٦
 هو ونشأ البقاع من آبائه أصل اخللويت احلنفي الكبري األستاذ أيوب بن أمحد بن أيوب هو
 اهليثمي حجر ابن عن الراوي األحدب بن إبراهيم املعمر احملدث عن احلديث أخذ دمشق بصاحلية
 سنة والدته وكانت وغريهم الدمشقي احملدث طولون بن حممد والشمس الغزي الدين رضي والشيخ
 عاصره من كل وأمجع احلديث يف ملشاخيه اجزء مجع ترمجته يف احمليب قال ١٠٧١ سنة ووفاته ٩٩٤
 الشهاب إىل اآليت بالسند فهرسته نروي اه واحلقيقة الشريعة علم بني مجع ثلهم أحد ير مل أنه على
 عنه احلنبلي املواهب أيب عن املنيين علي بن أمحد الشهاب عن العطار عبيد بن أمحد

 الرمحن عبد الوجيه عن العقاد شاكر حممد عن احلليب سعيد عن السكري شيخنا وعن ح
 أيضا له ما ونروي بالدمشقيني مسلسلة األسانيد وهذه عنه نبلياحل املواهب أيب عن الكبري الكزبري

 مسافر بن عدي الشيخ ذرية بن حممد صاحل الشيخ عن كالمها والعجيمي العياشي سامل أيب طريق من
 له ما عامة املترجم عن وهو الشامي
 األمري ٢٧
 األمري القادر عبد بن دأمح بن حممد ابن حممد اهللا عبد أبو املصرية الديار عالمة الشيوخ شيخ هو
 الدار املصري األصل املغريب املالكي

------------------------------ 
  ١٣٤ صفحة - ١ جزء 
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 اجلربيت نفسه عنه تلقاه كما ١١٥٤ سنة واملولود ١٢٣٢ سنة القعدة ذي عاشر املتوىف األزهري
 يف ما وكذا سنة وثالثني ائةم عن ١٢٢٨ سنة مات أنه من احملسنني تذكرة يف فما تارخيه يف وذكره
 املصريني رواية مدار وثبته الشيخ هذا على أيضا غلط ٣٨ سنة مات أنه الدمنيت حامد أيب فهرسة
 احلديثية للمصنفات جامع مفيد كراريس أربع حنو يف هذا وفهرسه واملغاربة احلجازيني ومعظم
 حسن النور الشرقاوي رفيقه ثبت وعن عنه قال والطرق واملسلسالت الفنون على رتبها والكتب
 اإلسناد طريق يف االعتماد اآلن عليه ثبت أجل ومن للدمنيت إجازته يف األزهر اجلامع شيخ العطار
 مشهور وثبتهما وراوي آخذ عنهما املصريني األشياخ بقية وغالب والشرقاوي األمري شيخنا ثبت

 اه حيايت يف اكتسبته ما وأفضل مرويايت غرر من الثبتان فهذان منكور غري الفضل يف وأمرمها
 شيوخه أعلى وهو البليدي حممد وشيخه الصعيدي احلسن أبو عامة لصاحبه أجازوا والذين

 احلفين ويوسف احلفين وحممد اجلربيت وحسن السقاط العريب بن وعلي سودة ابن والتاودي إسنادا
 الدرعي الناصري لسالما عبد وابن العيدروس الرمحن وعبد األجهوري وعطية وامللوي واجلوهري
 األثبات أحسن من وهو سنة اخلمسني حنو به االجازة وابتداء تصنيفه بعد عاش أنه وأظن وغريهم
 يف لنفسه طلحة بن حممد بن إدريس العالء أبو الناسك الفقيه صهرنا أنشدين وقد وأخصرها وأمجعها

 الكثرية ومصنفاته املترجم حق
  يالم ما وال فيه حشو فال == الكالم أمري األمري كالم 

  والسالم تآليفه فالزم == مسألة حتقيق رمت إذا 
 مؤلفاته أمساء تالميذه بعض مجع وقد واحلجازيني واملغاربة واملصريني الشاميني طريق من به نتصل

 ألمساء العرفان آمل إرشاد مساه لطيف جزء يف
------------------------------ 

  ١٣٥ صفحة - ١ جزء 
 وذلك به االتصاالت من لنا حصل ما أعلى بذكر هنا ولنصدر وغريهم احلسان األمري مؤلفات

 الذين تالميذه من رجال عشر اثين طريق من بواسطتني يرويه أن له يصح ما مجيع يف به نتصل أننا
 معني يف ملعني معني إجازة وفام تأخرت

 الدمشقي السكري اهللا عبد خناشي عنه أجازنا املصري مث التونسي التميمي حممد الشمس األول
 الكبري األمري عن وهو البيطار أمني وحممد

 سعيد وحممد السكري عنه أجازنا الدمشقي الكزبري الرمحن عبد الوجيه الشام حمدث الثاين
 لدمشق مصر من مكاتبة األمري عن وهو احلبال

 األزهري املالكي الصفيت حممد الشمس املعمر وهو الكبري األمري الشيخ درس مقرىء الثالث
 األمري عن وهو باألزهر املالكية شيخ البشري سليم الشيخ عنه أجازين
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 اخلطيب اهللا نصر عنه أجازين مبكة اإلسالم شيخ املكي احلنفي الكبري الكتيب حممد الشيخ الرابع
 األمري الشيخ عن وهو عنه ثالثتهم الطرابلسي منقارة حسني والشيخ النيفر الطيب والشيخ الدمشقي

 أمحد والشهاب الرب عبد الشيخ ولده عنه أجازين األزهري املالكي اهللا منة أمحد الشهاب اخلامس
 الطيب والشيخ املدين الوتري ظاهر بن علي والنور املدين برادة اجلليل عبد والشيخ الفيومي الرفاعي
 ظاهر بنا لشيخنا كتبه فيما العامة له بإجازته صرح كما األمري عن وهو التونسي النيفر

 بن اهللا عبد والشيخ الطرابلسي حسني شيخنا عنه أجازين املصري املبلط مصطفى الشيخ السادس
 األمري عن وهو املكي سليمان بن وحممد االسكندري البنا حممد

------------------------------ 
  ١٣٦ صفحة - ١ جزء 

 الشيخ عن وهو اهللا عبد البدر ولده عنه أجازين االسكندري البنا صاحل بن حممد السيد السابع
 ألبيه العامة األمري إجازة وعلى العامة له والده إجازة على املذكور اهللا عبد شيخنا وأوقفين األمري

 خطهما عن صورما وأخذت
 اهللا وعبد املكي سليمان بن حممد الشمس عنه أجازين املكي الدمياطي الغين عبد الشيخ الثامن
 األمري عن وهو السكري
 وهو الدمياطي الشريف حممد الشمس عنه أجازين الكبري الدمياطي اخلضري حممد الشمس تاسعال
 األمري عن

 املدين برادة اجلليل وعبد السكري البدر عنه أجازين املدين الضرير الصاوي يوسف الشيخ العاشر
 األمري عن وهو

 اجلمل أمحد الشهاب عنه أجازين املصري السباعي صاحل بن حممد الشمس عشر احلادي
 األمري عن وهو املصري النهطيهي
 األرض وجه على بقي من آخر وهو األثري املصري القوصي احلق عبد بن علي النور عشر الثاين

 ألن آخرهم أنه اهللا منة أمحد شيخه حق يف ظاهر ابن احلسن أيب لزعم خالفا األمري عن اآلخذين من
 اليسر أبو شيخنا عنه وأجازين ١٢٩٤ سنة إىل هبعد تأخر هذا والقوصي ١٢٩٢ سنة مات اهللا منة

 األمري عن وهو الصعيدي العدوي حسن النور املعمر املقرىء واألستاذ املهنوي
 اجتمعت أظنها ال تالميذه من عشر اثين طريق من األمري إىل بواسطتني عالية اتصاالت فهذه

 هللا واحلمد زماننا يف ألحد
 عصره ألهل أجاز األمري بأن تآليفه من كثري يف بهاينالن يوسف احلجاج أبو الشيخ جرم وقد
 البن األمري إجازة يف ذلك وجود يوهم وكالمه وأثبايت إجازايت بعض يف ذلك يف قلدته وكنت
 فظننت ذلك يف صرحية ليست فوجدناها املطبوع ثبته آخر يف املذكورة اإلجازة فطالعنا عابدين
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------------------------------ 
  ١٣٧ صفحة - ١ جزء 

 ابن عند األمريية اإلجازة عني على وقفت لبعلبك للشام رحليت يف دخلت فلما فيها نقص وجود
 حرفيا املطبوعة هي عبارا فوجدت عابدين ابن اخلري أبو الشيخ ذاك إذ قاضيها وهو عابدين ابن أخ
 أعلم واهللا املطبوع عابدين ابن ثبت مع

 يوسف عن احلنفي املدين اخلربطلي خليل الشيخ عن مراملع عن أيضا املذكور الثبت وأروي
 الربيين أمحد بن حممود الشيخ عن أيضا وأرويه األمري عن املصري البوالقي مصطفى عن املدين الغزي

 الكبري األمري عن اللقاين سامل علي عن الرأس سالمة أيب حممد الشيخ عن االسكندري
 الشيخ والسيد عابدين مصطفى الشيخ عن اهللا سيف خفاجي الشيخ عن املذكور الربيين وعن ح

 الكبري األمري عن األزهر اجلامع شيخ العطار حسن الشيخ عن كالمها الشريف اهللا عبد
 هين بن حممد عن منها مكاتبة اجلزائري موسى بن أمحد بن علي احلسن أيب عن أيضا وأرويه ح

 الكبري األمري عن كالمها نياملكي وأمحد حممد املرزوقني األخوين عن ااجي معروف بن
 الكبري األمري عن الدمياطي عثمان عن املكي دحالن أمحد الشهاب إىل بأسانيدنا أيضا وأرويه ح
 الكبري األمري عن الصغري األمري عن املصري السقا الربهان أصحاب عن أيضا وأرويه ح
 النشايب لرحيما وعبد احلضراوي أمحد والشهاب الظاهري فاحل الشيخ عن أيضا وأرويه ح

 الكبري األمري عن النجاري علي عن املصري العدوي حسن الشيخ عن وغريهم الدمياطي
 والبشري الرفاعي أمحد والشهاب الشربيين الوجيه عن أيضا وأرويه ح

------------------------------ 
  ١٣٨ صفحة - ١ جزء 

 األمري عن الفضايل عن جوريالبا الربهان عن وغريهم اخلطيب اهللا ونصر الطرابلسي وحسني
 الكبري
 اهللا عبد بن حممد بن حممد عن وغريمها والنبهاين األفغاين احلكيم عبد الشيخ عن أيضا وأرويه ح
 الكبري األمري عن الدمياطي عثمان عن اخلاين
 الرياحي الربهان عن كالمها بوحاجب سامل النجاة وأيب النيفر الطيب الشيخ عن أيضا وأرويه ح

 الكبري األمري أبيه عن الصغري مرياأل عن
 الدين بدر يوسف الشيخ عن كالمها عابدين ابن اخلري وأيب البيطار الرزاق عبد الشيخ وعن ح
 عن كلهم عابدين وابن العطار وحسن والقويسين الكزبري الرمحن وعبد الصغري األمري عن املغريب
 الكبري األمري
 املغاربة رواق شيخ كمون حممد الشيخ عن تونسيال النيفر الطيب الشيخ عن أيضا وأرويه ح
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 الكبري األمري عن الصغري األمري عن باألزهر
 األخوين عن عزوز ابن املدين حممد الشيخ عن القسمطيين اخلنكي عاشور الشيخ عن وأرويه ح
 املكي السنوسي عن املذكور عزوز ابن وأخذه الكبري األمري عن كالمها املرزوقني وأمحد حممد
 الكبري األمري عن كلهم والفضايل والقويسين الصغري األمري عن ومها اجوريوالب

 عن الطرابلسي العكاوي إبراهيم عن الطرابلسي الزعيب الفتاح عبد الشيخ عن وأرويه ح
 الكبري األمري عن كالمها والفضايل الصغري األمري عن الباجوري
 الدمياطي خضري أيب حممد عن مهاكال رضوان أمني حممد والسيد ظاهر ابن احلسن أيب وعن ح

 الكبري األمري عن الشافعي الدمياطي بشارة أمحد عن
 حممد بن إبراهيم عن النحريري هاشم عن املصري القرنشاوي عسل بسيوين الشيخ وعن ح
 الكبري األمري عن الشافعي والرشيدي اجلارح

------------------------------ 
  ١٣٩ صفحة - ١ جزء 

 عن الصعيدي سلطان ابن حممد عن املصري املرغين حممد بن حممد الشمس عن يضاأ وأرويه ح
 عن اسطنبول دفني الرهبيين علي عن أيضا املرغين ويرويه أبيه عن الصغري األمري عن االسنوي عثمان
 الكبري األمري أبيه عن الصغري األمري عن املبلط ومصطفى الذهيب ومصطفى الباجوري مشاخيه
 عن املشريف سقط اهللا عبد بن عن الشدادي الرمحن عبد بن احلسن علي أيب عن وأرويه ح
 الكبري األمري عن كالمها املصري الشافعي الدواخلي وأمحد الصاوي أمحد الشهابني
 األمني بن علي عن الكبابطي بن مصطفى عن سودة بن الطالب بن أمحد الشهاب عن وأرويه ح

 الكبري األمري عن اجلزائري
 ديوان يف ذلك جيمع أن وقل الكبري األمري أصحاب كبار من ٢٨ طريق من به التنااتصا فهذه
 أيب العالمة مكاتبة جميزنا عن وذلك البخاري صحيح يف أيضا غريب اتصال به ولنا للمنان واحلمد
 اهلشتوكي السوسي الكثريي أمحد بن سعيد حممد أيب شيخه عن السباعي أمحد بن املعطي عبد حممد
 له منه عامة إجازة الشتوكي االسغركيسي يبورك بن إبراهيم بن حممد اهللا عبد أيب عن ازةوإج مساعا
 الصحيح يف بأسانيده األمري الشيخ عن الرداين اخلياط حممد بن اهللا عبد حممد أيب عن ١٢٥٤ عام

 وغريه ثبته يف املذكورة
 األلوسي ٢٨
 البغدادي األلوسي اهللا عبد بن حممود الشهاب املشرق أعالم من احملققني خامتة بغداد مفيت هو
 اشتغاله وكيفية ومذهبه حاله بيان يف ألفها رسالة له املعاين روح املسمى املعجب التفسري صاحب
 ممن وهو العلم عنهم أخذ من وتراجم والنقلية العقلية العلوم يف وإجازته
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------------------------------ 
  ١٤٠ صفحة - ١ جزء 

 إىل السفر يف الشمول نشوة الرحالت من له تكفر وال تذكر خدمة املنصرم لقرنا يف العلم خدم
 قرأه وما أشياخه لذكر فيها تعرض واإلياب واإلقامة الذهاب يف األلباب نزهة وكتاب استامبول
 السالم دار إىل العود يف املدام نشوة وله األلباب ونزهة االغتراب غرائب أيضا وله منهم وأخذ عليهم
 ال واألدب العلم رجال من وإيابه ذهابه يف لقي ومن اآلستانة إىل رحلته تفصيل الثالثة الرحال ههذ يف

 شيخ ترمجة يف نفيس جملد وله املباحثة من بينهما جرى وما بك حكمت عارف اإلسالم شيخ سيما
 وترمجته املنورة باملدينة مبكتبته عليه وقفت املذكور بك حكمت عارف العثمانية باململكة اإلسالم
 أيب ترمجة يف الورود حديقة مساه كبريين ينجزء يف الشواف الفتاح عبد تلميذه بالتأليف أفردها واسعة
 نتصل مل ولكن ثبتا سبعني حنو يروي انه نفسه عن األلوسي ذكر ١٢٧٠ سنة وتويف حممود الثناء

 ا اتصاله كيفية وال أمسائها بتفاصيل
 بن أمني حممد والشمس البريويت اهللا فتح محزة بن اللطيف وعبد الكزبري الرمحن عبد عن روى
 منهما كل وأجاز اهللا حكمة بن اهللا عارف اإلسالم بشيخ اسالمبول يف واجتمع مكاتبة عابدين
 حممد بن وعلي املوصلي علي الدين عالء عن العراق يف وأخذ احلنفي التميمي حممد والشمس صاحبه
 وأخذ وغريهم ووالده العماري املزوري حيىي واملعمر الشواف حممد بن العزيز وعبد السويدي سعيد
 عن املكي احلنفي سليمان بن إبراهيم عن منها طرق من ومؤلفاته مبروياته ونتصل كثريون هو عنه

 نعمان عن املكي اخلري أيب أمحد الشيخ عن ومنها عنه املكرمة مبكة احلنابلة مفيت الشرقي محيد بن حممد
 التدبيج طريق على عنه اهللا حكمة ابن اهللا عارف إىل بأسانيدنا منهاو أبيه عن األلوسي

------------------------------ 
  ١٤١ صفحة - ١ جزء 

 عاليا واالسالمبوليني والبريويت الكزبري وهم الشاميني األلوسي مشايخ أصحاب عن روينا وقد
 هللا واحلمد املترجم عن اآلخذين فساوينا والتميمي اإلسالم كشيخ

 األعلم ٢٩
 فهرسته أروي باألعلم املعروف النحوي عيسى بن سليمان بن يوسف احلجاج أبو األستاذ هو
 أيب وعن عنه فندلة ابن احلجاج أيب عن جنمة بن احلسن أيب عن األحوص أيب ابن إىل السابق بالسند
 خري ابن بكر أيب إىل السابق وبالسند عنه أبيه عن سلمة بن احلسن أيب اخلطيب عن فرقد بن القاسم

 بن عيسى بن إمساعيل الوليد أيب الوزير وعن فندلة بن عمر بن الغين عبد بن حممد بكر أيب الوزير عن
 عنه كلهم العامري القرشي غالب بن إبراهيم ابن حممد بكر أيب اخلطيب وعن اللخميب حجاج

 اليماين النفس انظر سليمان بن الرمحن عبد األهدل
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 الواو حرف من السمر حرب وشي انظر حيىي نب سليمان هو األهدل
 الياء حرف من يوسف انظر البطاح يوسف هو األهدل
 حيىي امسه من انظر األهدل عمر بن حيىي األهدل
 األلف حرف من الكىن انظر القاسم أيب بن بكر أبو األهدل

------------------------------ 
  ١٤٢ صفحة - ١ جزء 

 البلنسي األبار ابن ٣٠
 القضاعي بكر أيب بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو األبرع الكاتب احلجة احلافظ اإلمام هو

 والنازل العايل وكتب األندلس يف وجال باحلديث وعين ٥٩٥ سنة ولد التونسي مث البلنسي األندلسي
 ثالثة يف هاوغري الصلة تكملة له فصيحا اخباريا العربية يف إماما بالتاريخ عاملا بالرجال بصريا وكان
 أصحاب ومعجم سنة وعشرين بضعا صحبه وقد الكالعي سامل ابن الربيع أبو وضعه إىل ندبه أسفار
 حديثا وأربعني اآلثار من روى مما معجما لنفسه وخرج الصديف أصحاب ومعجم املعافري العريب ابن

 ذلك وغري باألربعينيات متنوعة
 ارتفاع يف لكفاه احلسني مراثي يف اللجني كتاب إال هل يكن مل ولو الدراية عنوان يف الغربيين قال
 عليه مأسوفا ٦٥٨ سنة قتيال بتونس مات دونه تصانيف وله ال فكيف رتبته ومسو منصبه وعلو درجته
 واهللا وهذه قلت معه فأحرقت ودواوينه مساعه وأوراق كتبه جملدات وسيقت خلدون ابن قال وأحرق
 وابن اخلطيب ابن عديل عندي وهو حرقه مث قتله إال رزية هابعد ما ورزية شناعة فوقها ما شنعة

 من للتونسيني ليس تامة معرفة ومعرفته احلديث بصناعة ويفوقهما الشعر وملكة اإلنشاء يف خلدون
 يكاد ال الدراية عنوان يف الغربيين فيه قال ا اهتباله وعظيم اعتنائه ولفرط فيها يضارعه أو يشاركه
 وله إال اإلسالم يف وضوعةامل الكتب من كتاب

------------------------------ 
  ١٤٣ صفحة - ١ جزء 

 املنشىء البليغ بالعالمة احلفاظ تذكرة يف الذهيب وصفه و اه خبصوص أو بعموم إما رواية فيه
 كان باحلافظ وصفه أن بعد تارخيه يف خلدون ابن عنه وقال املمتع يف ذكرته وقال احملدث احلافظ
 والشعر الترسيل يف بليغا العرب ولسان احلديث يف عالمة

 عن احلسين املكناسي أمحد بن حممد عن السراج طريق من ومروي مؤلف من له ما كل أروي
 عنه التونسي التجييب القاسم أيب بن علي احلسن أيب عن الفهري رشيد ابن

 عنه تونس نزيل األندلسي األوسي حيات بن حممد عن الوادياشي إىل اآليت وبالسند ح
 أيب ابن ٣١
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 عياض منهم مجاعة إليه وكتب روى القرطيب األشعري الربيع بن أمحد بن الرمحن عبد احلسن أبو
 حدث راوية احلديث بصناعة معتنيا جليال شيخا كان األبار ابن قال وغريهم غشليان وابن رزق وابن
 بقرب مات عنه الكالعي عن باراأل ابن إىل بالسند أرويه مفيد جزء يف مشيخة وله الناس عنه وأخذ
 املوضع من بالقرب مكنس ووادي فاس بني اجلبوب قلت ٥٨٥ سنة مراكش عن صادرا اجلبوب
 اهللا رمحه املعافري العريب ابن أيضا به مات الذي

 األحوص أيب ابن ٣٢
 أيب بن حممد بن العزيز عبد بن حسني هو

------------------------------ 
  ١٤٤ صفحة - ١ جزء 

 احملدثني فقهاء من كان املولد اجلياين األصل البلنسي املوطن الغرناطي الفهري القرشي االحوص
 الغافقي احلسن وأيب الطيلسان ابن القاسم وأيب سامل بن الربيع وأيب بقي ابن عن فأخذ بالرواية اعتىن
 للرجال ذاكرا نقادا يداألسان ومعرفة الرواية يف واالتقان الضبط أهل من كان البغية يف السيوطي قال

 منه مسعها وأربعون املسلسالت له والتواريخ لألدب ذاكرا واحلديث للتفسري حافظا املعارف يف متفننا
 ثالث سنة مولده نبيل وهو اإلحاطة يف قال رواياته يف برنامج وله الستني حنو عن روى اه حيان أبو

 مثانني سنة امللك عبد ابن وقال الزبري ابن الق كذا وستمائة وسبعني تسع سنة بغرناطة وتويف وستمائة
 بل القاسم ابن برأي حيكم ال قضائه أيام يف وكان عليه كبري حتامل الزبري ابن كالم ويف السيوطي قال
 صواب أنه يرى مبا

 بن حممد عن كالمها القاضي ابن العباس وأيب املقري العباس أيب إىل السابق بالسند فهرسته أروي
 عن لب ابن عن سراج ابن عن املواق عن الدقون عن التسويل العباس أيب األستاذ عن القصار قاسم
 عنه القيجاطي احلسن أيب

 أيب حفيد عن حجر ابن عن السنباطي احلق عبد عن الغزي عن أيضا القصار إىل وبالسند ح
 عنه جده عن حيان

 األمحر ابن ٣٣
 بابن املعروف اخلزرجي حممد السلطان بنا يوسف احلجاج أيب األمري بن إمساعيل الوليد أبو هو
 يف املتأصل النسابة العامل األديب املؤرخ ومثامنائة سبع سنة بفاس املتوىف النصري األنصاري األمحر
 أفراد ونثري الزمان وإياهم نظمين من شعر يف اجلمان نثري كتاب صاحب وهو األندلسية اململكة
 الكتيبة فرسان من الثامنة املائة أهل من الزمان فحول نظم يف اجلمان

------------------------------ 
  ١٤٥ صفحة - ١ جزء 
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 كتاب أيضا وله العدوة بر شعراء يف والثاين األندلس شعراء يف األول فصلني على وجعله الكامنة
 يف النفوس تأنيس أيضا وله املطبوع كتابه يف الفاسي زيد أبو اختصره الذي وهو فاس بيوتات مشاهري

 ممن وكان الربدة على وشرح مرين بين أخبار يف النسرين حديقة وله حزم البن العروس نقط كمالإ
 عن القصار إىل بالسند فهرسته أروي ويفيد ينقل ما إىل ويلتفت واألنساب التاريخ يف عليه يعول

 األمحر ابن عن اجلادري الرمحن عبد زيد أيب عن منون بن علي احلسن أيب عن غازي ابن عن التسويل
 الكىن
 وفا ابن األنوار أبو ٣٤
 الوفائي يوسف األسعاد أيب بن الوهاب عبد التخصيص أيب بن يوسف بن األنوار أبو حممد هو
 ١٢٢٨ سنة املتوىف مبصر الوفائية السجادة شيخ املذهب املالكي الدار املصري األصل املغريب القرشي
 ابن والتاودي الثاين عن الشاذلية الطريقة صوصوخب هلما ما عامة واجلوهري امللوي الشهاب عن روى
 والسيد األفراح أم بقاعة األولية حديث منه ومسع اخلريات ودالئل الشاذلية باألحزاب إجازة سودة
 له باملسبعات مبصر املكي الزمزمي الرئيس إبراهيم الفوز وأيب اخلريات لدالئل العفيفي الوهاب عبد

 هؤالء بقية مبصر الوفائي بالبيت ناولنيه احلسيين الزبيدي مرتضى الفيض أبو احلافظ له خرجه معجم
 يف األنوار بأيب اتصل ما ذكر نقلت ومنه الوفائي اخلالق عبد أمحد السيد مبصر سجادم وشيخ القوم

 بن أمحد النصر أيب أبيه عن املذكور اخلالق عبد أمحد السيد عن طريقتهم
------------------------------ 

  ١٤٦ صفحة - ١ جزء 
 املذكور األنوار أيب السيد أخيه عن يوسف التسهيل أيب جده عن االقبال أيب
 املترجم عن املذكور الزمزمي إبراهيم عن أبيه عن األهدل الوجيه طريق من به وأتصل ح

 األهدل القاسم أيب بن بكر أبو ٣٥
 بالد يف اإلسالم سراج يلقب العلوم سائر يف الواسعة النافعة التآليف صاحب الكبري العالمة هو
 بن حممد عن اخلاص حممد بن الصديق السيد املسند شيخه فهرسة من املنتخبة فهرسته أروي اليمن
 أمحد عن أبيه عن األهدل الوجيه عن احلازمي ناصر بن حممد عن مكة من كتابة الترميي السري سامل
 حممد بن يوسف عن األهدل البطاح علي بن بكر أيب عن عمر بن حيىي عن األهدل مقبول حممد بن

 الناشري الرمحن عبد بن أمحد املسند املعمر عن فيها يروي وهو الفهرسة جامع بكر أيب عن البطاح
 اخلاص حممد بن صديق احلافظ شيخه وعن له ما اهليثمي حجر ابن عن

 شهاب بن بكر أبو ٣٦
 بن الرمحن عبد بن بكر أبو نظارال الفيلسوف األصويل احملقق املسند املؤرخ العالمة اإلمام هو
 احلسيين العلوي الدين شهاب الشيخ بن حممد بن علي بن عيدروس بن اهللا عبد بن علي بن حممد
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------------------------------ 
  ١٤٧ صفحة - ١ جزء 

 نشأ وا ١٢٦٢ سنة باليمن حضرموت أرض من ترمي من ميلني حنو على قرية باحلصن ولد
 ألقى وا اهلند وبالد العظمى والقسطنطينية احلجاز إىل رحل مث وحضرموت ليمنا مشيخة عن وأخذ
 ١٣٤٢ سنة تويف وا التسيار عصا

 باسودان أمحد بن اهللا وعبد األهدل والوجيه الشوكاين القاضي عن الراوي والده عن عامة يروي
 وحممد إسنادا شيوخه أعلى ولعله باسودان اهللا عبد ابن حممد عن عامة أيضا املترجم ويروي وغريهم

 ابن زين بن وأمحد احملضار حممد بن وأمحد السقاف اهللا عبد بن علي بن وحممد بلفقيه إبراهيم بن
 علي عمه وابن احلداد حسن بن وعمر السقاف علي بن الرمحن وعبد مسيط بن حممد بن وعمر مسيط
 وأخيه العطاس حسني بن مدوحم قيدون صاحب احلداد بكر أيب بن عمر بن وطاهر احلداد حسن بن

 اهللا فضل والسيد العقد صاحب احلبشي عمر بن وعيدروس اجلنيد علي بن وأمحد حسني بن حمسن
 املكي دحالن أمحد والشهاب األعرج العيدروس حممد بن وأمحد الدويلة موىل سهل ابن علوي ابن

 هلم ما عامة له ازواأج هؤالء كل وغريهم املصري اهلجرسي وحممد املكي الدهان سعد بن وأمحد
 اخلري أيب أمحد الشيخ صاحبنا مع أخريا وتدبج الرفاعي اهلدى أيب السيد عن الرفاعية الطريقة وأخذ
 املكي

 املسمى اجلوامع مجع وشرح اهلادي النيب بين فضائل حبر من الصادي رشفة التآليف من للمترجم
 الفرائض أحكام تعلم إىل الناهض عةذري وحدائق جزئني يف اجلوامع مجع بإيضاح النافع الترياق

 وأسانيدهم باعلوي آل سالسل يف عجيب وتأليف العباسي القاسم بن لعلي الفائض الفرات وشرحها
 له ما كل أروي مطبوعة التآليف هذه وكل والدوائر باجلداول منواله على نسج من قل سياق على
 ١٣٢٥ سنة اهلند من مكاتبة عنه ونظم ومروي مؤلف من

------------------------------ 
  ١٤٨ صفحة - ١ جزء 

 مضاء ابن جعفر أبو ٣٧
 مشيخته يف برنامج له

 السندي احلسن أبو ٣٨
 من السنة خدم من وأحد املنورة املدينة حمدث املدين التتوي اهلادي عبد بن حممد الدين نور هو
 النووية واألذكار أمحد مسند وعلى الستة الكتب على حواش له ا يستهان ال خدمة املتأخرين
 منها عندي أمحد اإلمام مسند على وحاشية مطبوعة ماجة وابن والنسائي البخاري على وحواشيه

 بن إمساعيل الشيخ عنه قال النخبة شرح على حاشية وله قارئه أو مطالعه عنها يستغين ال األول الربع
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 اه املدققني واجلهابذة احملققني احلفاظ أحد كان للدمنيت إجازته يف سفر سعيد حممد
 وتلك البصري اهللا وعبد الكوراين والربهان الربزجني الرسول عبد بن حممد الشمس عن يروي

 حممد الشيخ عن بالسنديني مسلسل بسند به وأتصل املنورة باملدينة ١١٣٩ سنة وفاته وكانت الطبقة
 حممد عمه عن لسنديا عابد الشيخ عن السندي زمان حممد الشيخ أبيه عن السندي زمان سعيد
 عنه السندي حياة حممد الشيخ عن السندي صادق بن حممد احلسن أيب عن السندي مراد ابن حسني

 الصغري السندي احلسن أبو ٣٩
 الثاين القرن آخر املنورة املدينة حمدث

------------------------------ 
  ١٤٩ صفحة - ١ جزء 

 عقيلة بن والشمس السندي حياة حممد نع عامة يروي السندي صادق بن حممد وهو عشر
 ١١٨٧ سنة باملدينة ومات بالسند ١١٢٥ سنة ولد وغريهم املكي وعطاء البصري اهللا عبد بن وسامل

 عن الشارد حصر صاحب طريق من له ما وكل أرويها الصغري للورزازي إجازته يف ذكرها فهرسة له
 أربعتهم مرتضى واحلافظ العقاد وشاكر ينوالفال املذكور الورزازي طريق ومن عنه حسني حممد عمه
 األلفية يف األخري قال عنه

  اإلرشادا وخصين أجازين == أفادا ما جل يف الزمته 
  زماما نفسه حظ يعط مل == إماما ثقة حربا وكان 

 الشيخ عن احلنفي الكوكاري الدين فسيح بن الدين فريد املولوي عن املكي أمحد الشيخ وأخربين
 احلسن أيب عن الكاكوري الدين محيد بن الدين أمني عن علي تراب الشيخ بن علي بن الدين تقي

 البن األصول جامع شرح يف وشرع النخبة شرح وللمترجم غريب سياق وهذا ثبته املذكور السندي
 جملدا منه فكتب األثري

 فيه عصبية ال جمتهدا ا عامال وآثارها بالسنة عاملا إماما كان قائال الكبري ثبته يف الفالين وترمجه
 السندي حياة حممد كشيخه إمامه مذهب خالف على احلق فيه له ظهر فيما مذهبه خبالف يعمل قد
 اه

 اه باملدينة لقي من أعلم انه فهرسته يف التاودي الشيخ عنه وقال
 واالهتداء السنن باتباع املذكور الفاضل وأوصي العقاد شاكر للشيخ إجازته يف املترجم وقال

 اه غريها على لألحاديث املوافقة الفقهية الروايات وبتقدمي سريهاب
------------------------------ 

  ١٥٠ صفحة - ١ جزء 
 املعسكري رأس أبو ٤٠
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 املعسكري اجلليلي الناصر بن أمحد بن حممد ابن القادر عبد بن أمحد بن رأس أبو حممد هو
 والتاريخ واألدب الفقه يف الكثرية لتآليفا صاحب ورحالته األوسط املغرب حافظ اجلزائري
 به ودفن ١٢٣٩ سنة الثانية مجادي ١٣ األربعاء يوم عشية معسكر ببالد املتوىف ذلك وغري واألنساب

 أعالم ولقي واحلجاز والشام ومصر وقسمطينة وتونس فاسا ودخل رحل عليه وقفت ضريح وعليه
 الكبري األمري والشيخ الزبيدي مرتضى يدالس وأجازه وساجلهم وناظرهم وذاكرهم البالد هذه

 وعثمان القلعي امللك وعبد اإلسالم بشيخ ووصفه والشرقاوي باحلافظ له إجازما يف ووصفاه
 رويته فيما املنتضى السيف وله أشياخي عدة يف أفياخي لب مساه كتاب له الطبقة وتلك احلنبلي
 من املغرب دخل فيمن السحابة در يف وله اتاخلري دالئل أحاديث ختريج وله مرتضى الشيخ بأسانيد
 الزمردة وله معهم ووقائعه لقي من فيها ذكر رحلة وله وطاس بين ملوك يف القرطاس وذيل الصحابة
 وذهب انتمى الشرف إىل ومن النسب من نبذة يف الذهب مروج وله السعدية امللوك يف الوردية
 ريب بفضل التحدث يف ومنته االله وفتح لعلوما أنواع من نوعا اخترع من كل يف املعلوم واخلرب
 ونعمته
 العلوم جلميع متقنا حافظا كان احلافظ باالمام حاله أن بعد السنوسي ابن األستاذ تلميذه عنه قال
 ملذهب حمققا شفتيه بني حاضرة كأا بداهة عنها جييب إال نازلة عن يسأل ال األربعة باملذاهب عارفا
 واخلالصة يوما أربعني يف طلبته على يلقيه حبيث التامة امللكة فيه فله خليل رخمتص سيما ال غاية مالك

------------------------------ 
  ١٥١ صفحة - ١ جزء 

 مرة على يزيد ال أنه عنه الشائع قطره وإمام عصره حافظ املذكور شيخنا وكان أيام عشرة يف
 منها اخلمسني على تزيد مؤلفات وله احلافظة ةوسع الذهن سيالن من اهللا منحه ملا الدرس مطالعة يف

 التوحيد بني اجلامع واحلاوي العقيقية وشرح املكودي وحاشية اخلرشي وحاشية القرآن تفسري
 اه التسعني ناهز وقد والفتاوي والتصوف
 وهران عامل شيخه عن األصل املغريب امللك عبد بن احلبيب الشيخ اآلن وهران مفيت حدثين وقد

 تذاكروا تالميذه من مجاعة أن رأس أبا الشيخ عاصر وقد أبيه عن الوهراين البخاري بن بيباحل السيد
 امسا وجعلوه منه حبرف منهم واحد كل نطق امسا فركبوا باالختالق اموه وكأم حافظته قوة يف

 طالت وملا كاذب الشيخ أن على فاتفقوا وأعماله وسريته ترمجته هلم فأملى عنه الشيخ وسألو مللك
 رأس أبو الشيخ أماله كان ما حنو على تارخيي كتاب يف والسرية االسم على أحدهم وقف املدة
 كبار حالة وهذه بريء منه هو مما الشيخ متهمون مقصرون وهم صادق الشيخ أن فعلموا عليهم
 واجلاهلني القاصرين مع احلفاظ

 رأيت نعم واملشرق املغرب هلأل بأيدينا اليت الفهارس من شيء يف ذكرا له أجد مل أسف وبكل
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 السبعة األيام أوراد أسند القدوسية املواهب فهرسته يف الفاسي يس بن العباس بن حممد اهللا عبد أبا
 رأس بو حممد بن حممد سيدي عن قال القادري عثمان عمرو أيب العارف عن الغزايل مجع من اليت

 به نتصل مل أسف بكل كما انظرها احلفين عن الكردي زيد أيب بن حممود سيدي عن املعسكري
 األستاذ عن املهنوي اليسر أيب عن نروي نعم حمقق باسناد والتفسري الفقه حنو يف ولكن عمومي باسناد

 رأس أيب الشيخ تفسري السنوسي ابن
------------------------------ 

  ١٥٢ صفحة - ١ جزء 
 سقط بالشيخ نتصل كما عامة تجازتهاس يغفل ال السنوسي األستاذ أن الظن على والغالب عنه
 علمه وراوية باملترجم خصيصا كان أنه األوسط املغرب يف املشهور ومن عامة املعسكري املشرقي

 اهلادي عبد حممد أيب القاضي بن إدريس العالء أيب املعمر من وغريه املالكي الفقه وأروي أعلم واهللا
 إجازة خليل خمتصر وأروي املترجم عن املهاجي خلضرا بن حممد اهللا عبد أيب املعمر عن اهللا عبد بن

 عن احلاج بن علي احلسن أيب عن اخللوي الشيخ عن البشري بن أمحد الشهاب عن تلمسان من مكاتبة
 رأس أيب الشيخ عن احملفوظي محادوش بن الشيخ
 أيب الشيخ عن املعسكري سقط الشيخ عن احلمياين بن حممد الشيخ عن البشري ابن وأخذه ح
 رأس

 الزهري احلسن أبو ٤١
 اإلشبيلي األنصاري حسني بن مفرج عنه أخذه برنامج له

 أيوب ابن احلجاج أبو ٤٢
 مشاخيه يف برنامج له

 البلفيقي احلاج ابن الربكات أبو ٤٣
 الربرة ونتيجة العلماء سليل احملقق املكثر الرواية املسند املقري األستاذ اخلطيب احملدث القاضي هو
 إسحاق أيب الراوية الرحال احملدث بن حممد اهللا عبد أيب الصاحل الشيخ بن حممد الربكات بوأ األولياء
 وغريهم األندلس أعالم عن أخذ البلفيقي السلمي احلاج بن إبراهيم

------------------------------ 
  ١٥٣ صفحة - ١ جزء 

 واألدباء والفقهاء دثنياحمل شيخ شيخنا خلدون ابن عنه قال حىت وتبحر واستكثر عصره أهل من
 صحبة وآداب املعارف أساليب يف واملتفنن بإطالق العلم أهل وسيد باألندلس واخلطباء والصوفية
 اه دوم فمن امللوك

 اه الشأن ذا أعلم وال منه أكرب الطريقة هذه يف ألق مل فهرسته يف السراج زكرياء أبو فيه وقال
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 سنة السبعني حنو منه مساعه بعد يروي وبقي الزبري ابن جعفر أبو . . . . من الرواية يف وعمدته
 قد كتاب وله استقصاؤهم يشق واملغرب املشرق أهل من كثريون جلة أشياخ له فرحون ابن قال
 وكتاب الدارقطين تصحف نوع من وهو النقاد من أربعني عن غلطة أربعني ذكر يف اجلواد يكبو
 الكتب أمساء يف تأليف ومنها بالصالح باألندلس فعر فيمن واإلفصاح فخطر ونظر فنظر خطر

 ما وهي الغلسيات ومنها العلوم مصطلحات مشتبهات ومنها املعجم حروف على مبؤلفيها والتعريف
 أخذ من ذكر يف واألبواب الفصول ومنها التغليس يف مسلم صحيح على الكالم من جمالسه يف صدر
 رواه مما له شعر ال من شعر مساه كتاب تصانيفه أغرب ومن واألصحاب واألتباع الشيوخ من عين
 الزبري ابن جعفر أيب ترمجة يف اإلحاطة يف اخلطيب ابن له ذكره األشياخ من بصناعة له الشعر ليس من
 شعره ومن

  العهد على البقاء مؤنات كفونا == أم اخليانة إخوان اهللا رعى 
  والنقد لنسيئةا بني ما نراوح == حقوقهم أسارى كنا وفوا قد فلو 

 حنو عن ٧٧١ عام تويف عنه السراج زكرياء أيب الراوية طريق أسناها طرق من له ما كل أروي
 سنة التسعني

------------------------------ 
  ١٥٤ صفحة - ١ جزء 

 املزي احلجاج أبو ٤٤
 نياالد حافظ باملزي املعروف الدمشقي الكليب القضاعي يوسف بن الرمحن عبد بن يوسف هو

 وأوضح مثله العيون تر مل عنه السيوطي قال املزي يوسف هكذا وإمضاؤه خطه عندي ومسندها
 من أحفظ الذهيب قال ٧٤٢ سنة مات ورجاله احلديث علم من إليها سبق ما ومعضالت مشكالت

 احلديث يف أفقههم العيد دقيق فابن واملزي تيمية وابن والدمياطي العيد دقيق ابن أربعة رأيت
 السبكي التاج وقال بالرجال أعرفهم واملزي للمتون أحفظهم تيمية وابن باألنساب أعرفهم مياطيوالد
 والذهيب ووالده املترجم يعين الثالثة هؤالء هلم خامس ال أربعا عاصرت الطبقات من ترمجته يف

 وتذعن املزي تعظم الثالثة وكانت األحياء ورواا األجزاء معرفة يف يفوقهم وكان أره ومل والربزايل
 كامال ارا القارىء عليه يقرأ زمانه أعجوبة املزي فشيخنا وباجلملة بتقدميه ويعترفون عليه ويقرأون له

 أيضا السبكي وقال يغفل وال يسهو ال وهو يشكل األمساء وضبط ختتلف واألسانيد تضطرب والطرق
 إال املزي إىل ميضي ال كان إنهو مرتني يوم كل إليه ميضي للذهيب املالزمة كثري كان إنه نفسه عن

 عنده املزي لعظمة الذهيب مالزمة من أكثر املزي أالزم أن حيب الوالد وكان األسبوع يف مرتني
 معه جملسي له فأحكي قرأت ما استفدت ما هات يقول شيوخي من شيخ عند من جئت إذا وكنت
 قليب يف ليثبت صوته ا ويرفع فمه ا وميأل الشيخ عند من جئت يل يقول املزي عند من جئت وإذا
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 باختصار اه مالزمته على وحيثين عظمته
 عندي عظيم كتاب وهو األطراف يف كتابه املزي مؤلفات وأشهر

------------------------------ 
  ١٥٥ صفحة - ١ جزء 

 السابق بالسند ومروياته معامجه أروي اهللا رمحهم حجر ابن احلافظ خط عليها جملدات بعض منه
 بن حممد والكمال فهد بن الدين تقي عن السيوطي احلافظ عن العلقمي الشمس عن القاضي ابن إىل

 وقد املزي عن العمرية الصاحلية املقدسية اهلادي عبد بن حممد بنت عايشة عن الزين بن أمحد بن حممد
 املزي احلجاج أيب باحلافظ التعزي سلوان مساه العالئي سعيد أبو احلافظ مبؤلف املزي أفرد

 مصر دفني األندلسي حيان أبو ٤٥
 النفزي الغرناطي الدين أثري اإلمام علي بن يوسف بن حممد حيان أبو األندلس فخر اإلمام هو
 باألندلس احلديث ومسع ٦٥٤ سنة ولد وأديبه ومؤرخه ومقرئه وحمدثه ومفسره ولغويه عصره حنوي
 ومصر وقوص وجدة ومىن ومكة ةواالسكندري وتونس وجباية بسبتة فسمع ٦٧٩ سنة رحل مث

 العيد دقيق ابن والتقي الدمياطي الشرف له وأجاز شيخا ومخسني أربعمائة حنو من والشام واحلجاز
 واألدب والقراءات واللغة النحو مع فيه وبرع وأتقنه احلديث على وأكب عساكر ابن اليمن وأبو

 وغريهم االسنوي واجلمال وولديه كيالسب كالتقي عصره أهل أكابر عنه وأخذ ذكره وطار والتاريخ
 أخذ الناس طبقات عنه أخذ قائال ناصر البن احلفاظ طبقات على ذيله يف حجر ابن احلافظ واستدركه

 حيان أيب بن حيان بن حممد حيان أبو وحفيده شيخه الزبري بن حعفر أبو عنه
------------------------------ 

  ١٥٦ صفحة - ١ جزء 
 برهان والشيخ حيان أبو حفيده عنه حدثنا لطيفا اجزء لنفسه وخرج سنة مائة وحن وفاما وبني

 احلفاظ طبقات مسودة يف الذهيب وذكره وآخرون البلقيين الدين سراج والشيخ الشامي الدين
 اه ذيله يف واحلسيين
 ورحلته وشيوخه واشتغاله مبدئه ذكر يف ألفه والنظار العالية القرآن أسانيد يف احلالية احللل له
 حنو منهم مسع الذي شيوخه وعدد ذلك وغري املرويات وفهرسة حيان أيب فوائد من الظمآن وبغية

 أمريها السبيت العزيف أمحد بن حممد القاسم أبو اإلمام شيوخه ومن ألف من أكثر وايزون مخسمائة
 الرداين طريقه من نادهاس ساق كما املذكور كتابه عنه روى فإنه املعظم املولد يف املنظم الدر صاحب

 عدد البغدادي الصمد لعبد كتبها حيان أليب عليها وقفت إجازة يف ووقع الصلة من الدال حرف يف
 يف امللك وزهو الفرس لسان يف اخلرس ومنطق األتراك للسان اإلدراك منها مؤلفات عدة لنفسه فيها
 خرجته الذي مجيع زمرد حيان أم يتمعتق وعلى قال عليه مسع املذكور الصمد عبد أن وذكر الترك حنو
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 وجهينة األسرار حقيبة أول انظر شيوخها عن مساعي يف اجلزء تضمنه ما ومجيع شيوخها عن هلا
 ٧٤٥ سنة حيان أبو تويف للجانيين األخبار

 الدين سراج عن السمنودي الدين ويل عن السيوطي إىل بأسانيدنا له مما وغريها فهرسته أروي
 بن حممد عن سعيد عمه عن املقري إىل بأسانيدنا أيضا له ما مجيع وأروي حيان أيب عن امللقن ابن
 حيان أيب عن اخلطيب جده عن مرزوق ابن عن أبيه عن التنسي اجلليل عبد

 عنه الرعيين عن السراج إىل وبأسانيدنا ح
 حيان أيب جده عن حيان بن حممد حيان أيب حفيد عن حجر ابن احلافظ عن وبأسنيدنا ح

------------------------------ 
  ١٥٧ صفحة - ١ جزء 

 للمترجم الوعاة بغية يف أنشد لطيفة
  أبيا شهما مهذبا وكان == نصح وصاة الرضي وأوصاين 
  مغربيا حياتك تصحب وال == بشخص ظنا حتسنن ال بأن 

 اللغوي الشاطيب األنصاري الدين رضي يوسف بن علي بن حممد بالرضي وعىن
 عابدين ابن اخلري أبو ٤٦
 يروي الشام دمشق مفيت املاجد األديب املسند العالمة عابدين بن أمحد بن اخلري أبو حممد هو

 حسن بن وحممد أمني حممد بن الدين عالء عمه وابن عابدين الغين عبد ابن أمحد والده عن عامة
 الصويف اهللا وعبد دياآلم عمر بن طاهر حممد أيضا الشام ومفيت محزة بن حممود الشام ومفيت البيطار

 وحممد العطار وبكري العطار وعمر العطار وسليم الكزبري الرمحن عبد بن مسلم وأمحد الطرابلسي
 الدين بدر بن ويوسف القاوقجي احملاسن وأيب الغزي عمر بن وحسني يل طري وحممد الطنطاوي
 رواه ما وأجازين ١٣٢٤ عام قضائها على وهو ببعلبك به اجتمعت إسنادا شيوخه أعلى وهو املغريب
 فوائدمها فانتخبت الشام فقيه عابدين ابن الشمس عمه وإحازات إجازاته جمموع وناولين أيضا وأجزته
 ١٣٤٣ سنة يف وفاته وكانت أوراقها على واحملافظة لكتبها واجلمع بالرواية االعتناء كثري وكان
 اهللا رمحه بدمشق
 اهلروي ذر أبو ٤٧
 عليهم الذين ماألعال أحد أمحد بن عبد هو

------------------------------ 
  ١٥٨ صفحة - ١ جزء 

 احلسن أيب عن خري ابن إىل السابق بالسند أرويها فهرسة له اإلسالم يف الصحيح رواية مدار
 أيب عن أيضا خري ابن ورواها ذر أيب عن كالمها منظور بن اهللا عبد وأيب أبيه عن حممد بن شريح
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 ذر أيب عن الباجي الوليد أيب نع موهب بن علي احلسن
 الشمين شامل أبو ٤٨
 بالشمين الشهري التميمي علي بن احلسن ابن حممد بن حممد شامل أبو احملدث اإلمام هو

 الفرج أيب عن غازي ابن إىل السابق بالسند فهرسته أروي العراقي احلافظ أصحاب من االسكندري
 ابن اهللا عبد حممد أيب ابن سعيد أيب الراوية عن يبالطنج املعروف األموي موسي بن حممد بن حممد
 الشمين شامل أيب عن كالمها اهللا عبد أيب وابنه السلوي سعيد أيب

 السلوي سعيد أبو ٤٩
 إليه السند ذا فهرسته أروي الراوية اخلطيب السلوي سعيد بن اهللا عبد أيب بن سعيد أبو هو
 األسدي األصبغ أبو ٥٠
 أرويها فهرسة له األسدي اهللا عبد بن سهل بن عيسى األصبغ أبو دثاحمل احلافظ الفقيه هو
 أيب عن يرويها أنه عياض فهرسة يف والذي خري ابن فهرسة يف كذا عنه عياض عن خري ابن إىل بالسند
 عنه سهل ابن عن الذهيب جناح بن اهللا عبد أيب وعن عنه الفاسي ابن إسحاق

------------------------------ 
  ١٥٩ صفحة - ١ جزء 

 غامن أخت ابن اهللا عبد أبو ٥١
 عنه عياض عن خري ابن إىل عنه ارويها فهرسة له
 البغدادي علي أبو ٥٢
 خاله عن النفزي أمحد بن سليمان بن حممد اهللا عبد أيب عن خري ابن إىل به ارويها فهرسة له
 أبان بن أمحد القاسم أيب عن السهمي خريون بن عمر أيب عن عمر بن وليد بن غامن حممد أيب األديب

 البغدادي علي أيب عن
 الفاسي عمران أبو ٥٣
 فاس من أصله القريوان نزيل الفاسي الغفجومي حاج أيب بن عيسى بن موسى هو القريوان دفني

 الفقه أئمة من كان اآلن إىل فاس طالعة من جاج أيب ابن درب ينسب وإليه احلاج ببين يعرف ا وبيته
 مبكة الصحيح مسع إمامته وظهرت البالد من العلم طلبة إليه ورحلت التامة الشهرة هب اشتهر واحلديث

 قط ضاحكا مارئي قيل حىت الضحك قليل عنه كتب إال بشيء يتكلم ال وكان اهلروي ذر أيب على
 عن خري بن بكر أيب إىل اآليت بالسند نرويها فهرسة له وأربعمائة ثالثني سنة مات واحدة مرة إال

 عنه غلبون وابن عتاب ابن نع عياض
 وتواليفه املقري عمرو أبو ٥٤

 عنه اخلوالين حممد بن أمحد عن عياض القاضي طريق من فهرسته أروي
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------------------------------ 
  ١٦٠ صفحة - ١ جزء 

 التلمساين العباس بن اهللا عبد أبو ٥٥
 عنه الورياجلي عن غازي بنا إىل السابق بالسند فهرسته أروي احملقق العامل اإلمام هو
 العجمي العز أبو ٥٦
 احلافظ عنه قال مبصر املسندين خامتة القاهري الوفائي العجمي حممد بن أمحد الشهاب بن حممد
 اه كأبيه مصر مسندي أعظم من أمحد بن حممد العز وأبو القاموس شرح يف الزبيدي
 من والده له واستجاز وغريمها دهوال ومن باألولية املسلسل احلديث البابلي الشمس على مسع
 الرداين سليمان وابن الستة بالكتب األزهري الشافعي الشوبري أمحد بن حممد الشمس الراوية

 بن وأمحد األمري إىل بأسانيدنا فهرسته أروي أيضا والده له أجاز كما ناصر ابن العباس وأيب واخلرشي
 عنه امللوي الشهاب عن كالمها العطار عبيد

 عنه اخلليفي أمحد الشهاب عن احلفين الشمس إىل نيدناوبأسا ح
 وحسن وامللوي واجلوهري العشماوي حممد بن حممد عن مرتضى السيد إىل وبأسانيدنا ح
 املذكور األخري والد عن العجمي العز أيب حممد بن أمحد املعمر الصاحل والشيخ املدابغي
 االسكندري املزي الفتح أبو ٥٧
 إجازته يف الغزي البدر وصفه حجر ابن احلافظ تالميذ من املعمر احملدث ملسندا العالمة اإلمام هو
 بقوله العباسي داوود للمسند

------------------------------ 
  ١٦١ صفحة - ١ جزء 

  باألجداد األحفاد امللحق == اإلسناد املرتفع واحلافظ 
  السكندري الفتح أبو هو == الويل العالمة العامل 

 النويري صاحل بن علي وجده الرسام والشهاب اهلادي عبد بنت عايشة عن عاليا ملذكورا يروي
 ايزين معجم يف العزي الفتح كتاب املترجم تلميذ طولون ابن وللحافظ عاليا احلجار عن كلهم

 املزي الفتح أيب لشيخنا
 الطنجي الفرج أبو ٥٨

 الشهري الفاسي األموي موسى بن مدحم بن حممد الفرج أبو الصاحل احملدث احلافظ األستاذ
 تضمنته حسبما وغريهم السلوي سعيد وأيب النيجي والصغري والقوري العبدوسي عن أخذ بالطنجي
 بفاس ٨٩٣ سنة وفاته وكانت عنه غازي ابن طريق من أرويها فهرسته
 اإلمام بن إبراهيم بن الفضل أبو ٥٩
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 يف مجعه ما الرجال عن ومحل وأفريقية شاموال ومصر احلجاز دخل التلمساين العامل اإلمام هو
 ابن عن هارون بن علي احلسن أيب عن سعيد عمه عن املقري العباس أيب إىل بالسند أرويها فهارس
 ٨٣٤ سنة إجازة عنه الورياجلي الواحد عبد بن اهللا عبد حممد أيب عن غازي

------------------------------ 
  ١٦٢ صفحة - ١ جزء 

 األزهري الطرابلسي مالقاس أبو ٦٠
 عن يروي سنة ٥٨ عن ١٢٩٨ سنة ا تويف ومسندها املاضي القرن آخر يف اآلستانة حمدث

 الدور يف اآلستانة علماء أعلم العالمة عن له ما نروي السقا والربهان االسكندري البنا صاحل بن حممد
 املذكورين شيخه بأصحا عن عاليا ونروي عنه مكاتبة الريزوي عمر بن فرهاد حممد األخري
 الزاهرة الكواكب انظر احلنبلي املواهب أبو
 اخلطيب النصر أبو ٦١
 الشافعي الدمشقي اخلطيب صاحل بن القادر عبد ابن الدين ناصر اهللا نصر النصر أبو حممد هو
 يف حفظ أنه نفسه عن يل ذكر بدمشق ١٢٥٣ سنة ولد املعمر احملدث اخلطيب القاضي الشام مسند
 إىل ورحل بأسانيدها حديث آالف عشرة وحنو الفنون أغلب من بيت ألف عشر سةمخ حنو صغره
 الوحيد الشخص وهو سنة عشرين حنو القضاء وويل مرارا وغريها الشام بالد يف وجال ومصر احلجاز
 على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل منه وسندا متنا األحاديث من بكثري حفظا حيدث رأيته الذي
 واهللا كان يل نعاه ملا اخلري أبو أمحد الشيخ صاحبنا عنه وقال واملغرب املشرق أهل من رأيت من كثرة
 نقلت خطه ومن اه ومصر الشام مسندي وبقية العصر هذا حافظ

 اخلطيب الرحيم عبد ابن صاحل جده وعن اخلطيب صاحل بن القادر عبد والده عن عامة يروي
 بن وحامد الكزبري الرمحن وعبد التاجي وهاشم العامري يالغز الغين عبد بن وعمر عاليا الدمشقي

 حممد والشمس والدمنهوري والسقا الباجوري والربهان الطييب الرمحن وعبد العطار عبيد بن أمحد
 الكتيب

------------------------------ 
  ١٦٣ صفحة - ١ جزء 

 بن وإمساعيل املدين مث اريالبخ الكرمي وعبد املدين العزب وحممد املدين الغزي ويوسف املكي
 وأمحد املدين الرومي إدريس بن إمساعيل بن زاهد املترجم خالة وابن املدين الربزجني العابدين زين

 سليمان بن وأمحد القاوقجي احملاسن وأيب احلليب الترمانيين أمحد حلب وحمدث احلليب شنون احلجار
 اختصره مث غريةص جملدة يف كبري ثبت له وغريهم الطرابلسي األروادي
 أهل من كثريون عنه وأخذ أيضا عين لألخذ وترتل نزلت دمشق يف وعليه عامة عنه أروي
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 حممد بن اهللا عبد شيوخه غرائب ومن ١٣٢٥ سنة اهللا رمحه ومات وغريهم واليمن واهلند احلجاز
 من صح إن وهذا والده له فاستجازه له وإجازته النابلسي للعارف إدراكه يذكر كان الشامي التلي

 عن الغزي النجم عن يروي النابلسي أن حيث وسائط مخسة حجر ابن وبني بينه يكون ألنه العوايل
 عامة حجر ابن احلافظ عن زكرياء عن البدر أبيه

 الرفاعي اهلدى أبو ٦٢
 اخلالفة دار يف العرب علماء أشهر واملدفن الوفاة االسالمبويل املولد احلليب الرفاعي حسن ابن هو

 نزيل اليمين األهدل عمر بن وحممد املفيت الدمشقي محزة بن حممود عن عامة يروي أخريا مانيةالعث
 بغداد دفني الرفاعي بالرواس الشهري الرديين مهدي حممد وعمه احلسيين الفخري وحسن الشغور
 اخلاص والثبت اجلامع والثبت الواسطيني أسانيد وكتاب واسط كبار أحاديث كتاب له وغريهم

 الدافع والفرقان احملبوب النيب بكالم القلوب وشفاء األمحدية األربعني األحاديث يف احملمدية فحاتوالن
 به الدهر وتقلبات وأحواله أسانيده وذكر نفسه األخري يف ترجم البهتان أهل أباطيل باحلق

------------------------------ 
  ١٦٤ صفحة - ١ جزء 

 عدد عامة إحدامها بإجازتني منها يل بعث اآلستانة من مكاتبة عنه له ينسب مما وغريها أرويها
 اإلسالم بين السالم عليه قوله يف الشمس وضوء حممد اسم أسرار يف املخلد اد منها مؤلفاته فيها
 األئمة وتراجم النسابة وقواعد األطهر النيب آل يف األكرب واملتجر جملد يف مطبوع وهو مخس على

 سيد خالصة السري وأشرف الكرام اآلل وبطون املغرب أدارسة أخوالنا ذكر يف املطرب واإليضاح
 سنة وذلك الرفاعية بالطريقة خاصة أخرى وإجازة املائة حنو عد مما ذلك وغري البغدادية والرحلة البشر

١٣٢٣ 
 األمري عن أخريا املذكور الرواس الصيادي مهدي الدين اء عمه عن يسند مصنفاته من كثري ويف

 ١٢٣٨ سنة ملصر املذكور دخول وغريه اجلواهر قالدة كتابه يف يؤرخ أنه مع الضرير وثعيلب كبريال
 امللوي عن يرو فلم مراده هو كان فإن الصغري األمري يريد أن إال ذاك إذ مات قد األمري والشيخ

 له املترجم مات وسهوا غلطا يسقطه فلعله فاعلمه الكبري األمري أبيه بواسطة إال والسفاط واجلوهري
 اهللا رمحه باآلستانة بزاويته ودفن ١٣٢٧ سنة

 شهاب بن بكر أبو السيد عنه وأخذ تارخيه يف الدمشقي البيطار الرزاق عبد الشيخ جميزنا ترمجة
 اجلامع وشيخ ظاهر ابن املدينة مسند شيخنا القلوب شفاء املسماة أربعينه وقرظ اهلند نزيل الباعلوي
 الشهري الكاتب املصرية بالديار األشراف نقيب صديقنا عنه وقال وغريه بايباالن حممد الشمس األزهر
 رحب الصدر رحب الرماد كثري العماد رفيع اللؤلؤ صهاريج كتابه يف الصديقي البكري توفيق السيد
 باطن يف شقا أن يرى غطريف معطاء السبل أطناا قبة بيته فكأن األمل وجوه إليه صرفت قد الفؤاد
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 الكالح الزمن يف وعصمة املمتاح املرمل غياث الضعيف وبني بينه مقس الربة
------------------------------ 

  ١٦٥ صفحة - ١ جزء 
 والسموأل الكرم يف كعب اجلاه من وباملال املال من باجلاه أجود مناه وزيد مضر سجايا يف عريب

 يف احلكم يف دواد أيب وابن العلم يف يبوالشع الدهي يف واملغرية الرأي يف العاصي بن وعمرو الذمم يف
 القايايت اجلواد عبد بن حممد الشمس عنه وقال مال بيت من خري شعر بيت كل كالآلل قريض
 أبو الشيخ األستاذ الصاحل املرشد العامل الشام بالد إىل الرحلة يف البشام روضة رحلته يف املصري
 لدنه من ونال السلطانية احلضرة كنف يف العلية تانةباآلس اآلن املقيم الرفاعي الصيادي أفندي اهلدى
 الطريقة خلفاء من وخليفة الطريق أهل من كونه ومع ية علية ومراتب عالية ونياشني سامية رتبا

 األمم تواريخ مبطالعة الغابر والزمان احلاضر الوقت أحوال يف تامة وخربة بالسياسة إملام له الرفاعية
 اه املأمول ونيل والقبول بالباإلق جدير فهو املاضني
 اهللا عبيد ابن حممد أبو ٦٣

  التكملة يف األبار ابن احلافظ عنه نقل برنامج له
  األلف حرف وأوله الفهارس من امسه عرف ما 

 
 السيادة وسالسل السعادة أبواب ١٥

 مشتمل عظيم كتاب هو اليمين العطاس حسن بن أمحد الصفي عنه قال الزبيدي مرتضى للحافظ
 العطاس حسن بن أمحد العارف السيد عن أرويه اه بأسانيدها الطرق غالب على

------------------------------ 
  ١٦٦ صفحة - ١ جزء 

 عن العطاس اهللا عبد بن وصاحل العطاس اهللا عبد بن بكر أيب الشيخني عن املذكور الباعلوي
 مؤلفه عن األهدل الرمحن عبد الوجيه

 ماهلم إليقاظ األمم ١٦
 املدين مث الكرواين الدين شهاب بن حسن بن إبراهيم الربهان وعالمته عشر احلادي القرن ملسند

 وكالمية حديثية فرائد وأكثرها وأمتعها إبراهيم املنال فهارس أكرب هذه وفهرسته ١١٠١ سنة املتوىف
 وانتخب األوائل يف ألف من أخذ وعنها احلديثية الكتب أوائل من كثريا فيها ساق وتارخيية وصوفية

 ثبت فهو وباجلملة املهمة والنكت األحاديث من كثري يف القول وحرر الكتب بعض من فوائد فيها
 تعليق عليه اخلري أيب أمحد الشيخ ولصاحبنا اهلند يف أخريا طبع وقد كراريس عشر حنو يف للغاية ممتع
 إن للعجيمي والكفاية األمم عن الكوراين طاهر أبو قال وقد ما التامة الفائدة لكانت طبع لو مهم
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 اه زماننا ألهل الغنية وفيها املتداولة الكتب غالب أسانيد لوصل كاف منهما كال
 العابدين وزين الغزي والنجم الشرباملسي وعلي املزاحي وسلطان القشاشي الصفي عن يروي

 وعبد الكوراين الكرمي وعبد الكردي شريف حممد ومنال الثعاليب وعيسى البابلي والشمس الطربي
 وزين ومباركة العجمي أمحد والشهاب التعزي العفيف ابن وعلي الالهوري اهللا وعبد البعلي الباقي
 الزين الشيخ أخوات بن القادر وعبد عامة املشارقة من وغريهم الطربي الزين الشيخ أخوات الشرف
 السوسي املرغيت سعيد بن وحممد الفاسي علي بن القادر وعبد عامة املشارقة من وغريهم الطربي
 ابن العباس وأيب العياشي سامل وأيب الفاسي سودة بن حممد بن وحممد الدالئي املرابط حممد بن وحممد
 املغاربة من وغريهم أيضا عنه أخذا كما ناصر

------------------------------ 
  ١٦٧ صفحة - ١ جزء 

 الالهوري اهللا سعد ابن اهللا عبد احلالص الشيخ عن املعمرين طريق من البخاري صحيح ويروي
 مطري بن الدين ونور اهلند من أباد أمحد بلد من كتابة العباسي امللك عبد بن اللطيف عبد واملعمر
 بأسانيده املكي النهروايل القطب عن ثالثتهم

 السيد عن الكزبري الوجيه عن الدمشقي السكري اهللا عبد عن منها طرق من عاليا به نتصل
 بن وحسن املكي املنويف سعد حممد ابن وإبراهيم الزبيدي الدين عالء بن حممد عن زبيديال مرتضى
 عنه ثالثتهم الكوراين سعيد حممد

 عنه احلاج بن العريب بن وأمحد الكوراين طاهر أيب ولده إىل وبأسانيدنا ح
 عبد بن وحممد القلعي والتاج والبديري والعجيمي والنخلي البصري إىل اآلتية وبأسانيدنا ح
 أيب والشيخ والتجموعيت واهلشتوكي العياشي سامل وأيب الفاسي الرمحن عبد بن وحممد بناين السالم
 عنه كلهم ناصر ابن العباس
 حممد عن الرجراجي الصادق عبد بن علي عن السباعي أمحد بن املعطي عبد عن أيضا وأرويه ح

 الطائفي الشكور عبد بن حسني عن سيالفا شقرون بن أمحد بن القادر عبد عن السنوسي أمحد بن
 السياق غريب نزوله مع وهو الكوراين عن العجيمي عن آدم بن أمحد بن إبراهيم ألمه جده عن

 الكوراين طاهر أيب عن وغريهم سنبل سعيد وحممد الدهلوي اهللا وويل الغريب إىل وبأسانيدنا ح
 الوجيه عن كالمها السكري اهللا دوعب احلبال سعيد حممد عن أيضا به اتصاالتنا أعلى ومن عنه

 عن السالم عبد أبيه عن الدمشقي الكاملي علي بن حممد بن السالم عبد بن خليل عن الكزبري
 مكاتبة الكوراين الربهان

 بتاريخ وهي املذكور السالم عبد منهم الدمشقيني من جلماعة الكوراين خبط إجازة وعندي
 احلبال حممود بن حممد فيها هلم أجاز وممن ١٠٩٦
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------------------------------ 
  ١٦٨ صفحة - ١ جزء 

 عبد بن القادر عبد الشيخ وهو هلم املستدعي وأوالد الصفي أيب الوهاب عبد بن الرمحن وعبد
 سين ومن العمريني الدين تقي بن حممد عمه وابن الكرمي وعبد وعمر حممد وهم العمري اهلادي

 الترميي سامل بن وحممد مبكة الباعلوي احلبشي حسني بن حممد بن حسني اإلمام عن أيضا به اتصاالتنا
 اهللا عبد الدين عفيف السيد عن اليماين الغريف الباعلوي احلبشي عمر بن عيدروس املسند عن كالمها

 عبد املسند اإلمام بن عيدروس السيد وخاله بافقيه اهللا عبد بن احلسني أبيه عن بافقيه احلسني بن
 وهو له ما عامة إبراهيم املال عن الرمحن عبد الوجيه الثاين والد عن كالمها بلفقيه اهللا عبد بن الرمحن
 وباليمنيني باعلوي آل باالشراف مسلسل ترى كما

 املسموعة الفوائد إىل اإلشارة يف اموعة الفوائد إنارة - ١٧
 ٦٩٤ سنة ملولدا املقدسي الشافعي العالئي كيكلدي بن خليل سعيد أيب الدين صالح للحافظ

 أوله جملد يف وهي أشياخه من ومسموعاته أسانيده فيه مجع ٧٦١ عام حمرم ٢ املقدس ببيت واملتوىف
 خط وعليها مبصر السلطانية باملكتبة منها نسخة موجودة االنسجام يف املترادفة نعمه عن هللا احلمد
 العني حرف من لعالئيا يف إليه اسنادنا انظر ١٠٠ أوراقها ٧٤٣ بعام مؤرخة إجازة املؤلف

 األجالء بأسانيد األخالء إحتاف ١٨
 اهللا عبد سامل أيب املغرب لراوية

------------------------------ 
  ١٦٩ صفحة - ١ جزء 

 الذي االستدعاء فيه ذكر سامل أبو ألفه الذي الثاين الثبت وهو العياشي بكر أيب بن حممد ابن
 وأبنائهم إخوانه من قابلية فيه وملن محزة ولولده لنفسه جازةاإل فيه يطلب املشارقة ملشاخيه قدمه

 بن ولعثمان والخوانه اجلبار عبد بن حممد بن حممد أخته والبن حممد بن الكرمي عبد األكرب وألخيه
 أمحد بن والعريب احلاج ابن العريب بن وأمحد الفاسي القادر عبد شيخه ابين وحممد الرمحن وعبد علي
 اخلليلي بن يس طلبه مقتضى على فأجازه الصحراء أهل من ولغريهم سودة ابن حممد بن وحممد بردلة

 الثعاليب وعيسى الطربي العابدين وزين الكوراين إبراهيم واملنال املدين اخلياري الرمحن عبد بن وإبراهيم
 وعبد اخلليلي اجلنيدي القامسي حجازي بن ويوسف املشرقي القادر عبد بن وعمر الرملي الدين وخري
 مجع هلم ما عامة واخلرشي امليموين وإبراهيم الديري حممد بن اهللا وعبد الغزي الغصني بن القادر

 الثبت هذا أن إال املوائد ماء رحلته آخر وجعله ذكر مبا ومساه كراسني حنو يف ذكر وملن له إجازام
 عبد ابن عن الشلفي ليع بن حممد األستاذ عن املدين املهنوي اليسر أيب عن نرويه معها يطبع مل

 العباس أيب عن اهلاليل العزيز عبد بن أمحد العباس أيب عن احلضيكي اهللا عبد أيب عن الناصري السالم
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 لشمول ذكر وعمن شفاهيا سامل أيب خاله عن العياشي اجلبار عبد بن حممد عن اللمطي احلبيب أمحد
 له االستدعاء

 ناصر بن أمحد العباس أيب عن التطاوين الورزازي العباس أيب عن املذكور الناصري ويرويها ح
 سامل أيب عن

 عن احلريشي احلسن أيب عن العراقي العالء أيب احلافظ عن الناصري السالم عبد ابن ونرويها ح
 بناين السالم عبد بن حممد اهللا عبد وأيب البادية املنح صاحب إىل بأسانيدنا أيضا وترويها ح سامل أيب
 يف القراء به سأحتف عجيب اتصال سامل بأيب ولنا عنه وغريهم الشركي الطيب بن دحمم اهللا عبد وأيب
 آخر حمل

------------------------------ 
  ١٧٠ صفحة - ١ جزء 

 الرمحن فضل موالنا بأسانيد اإلخوان إحتاف ١٩
 لفض باهللا العارف إسنادا وأعالهم القرن هذا يف اهلندية الديار يف عنه حيدث من أجل وهو
 عن عاليا يروي ١٣١٣ سنة ومات ١٢٠٨ سنة ولد النقشبندي الصديقي اهللا هل الشيخ بن الرمحن
 فحصل عامة الشهري اهلندي إسحاق حممد بعده اهلند وحمدث الدهلوي العزيز عبد الشيخ اهلند حمدث

 أوخر يف األول أصحاب من يبق مل ألنه يلحق ال الذي والشأو يدرك ال الذي الفخر عنهما بالرواية له
 اخلري أبو أمحد الشيخ الشرق مسند صاحبنا املذكور للشيخ جامعه عن أرويه أحد املنصرم القرن
 كالمها اللكنوي الباقي وعبد اهلندي الصديقي آالروي أكرم علي الشيخ عن فيه ما أروي كما العطار
 دهبأساني الرمحن فضل موالنا عن املدينة من والثاين اهلند من األول يل مكاتبة

 األمة شفيع أحاديث بوصل اهلمة رفيع إحتاف ٢٠
 بأسانيدنا أرويه املسلسالت من الكثري فيه ذكر الكوراين إبراهيم للمنال األبرار مبسالك ويعرف

 األمم يف املذكورة إليه
 القضاة مبسلسل الرواة إحتاف ٢١

 يونس بن أمحد اإلسالم شيخ بن حممد بن أمحد الدين شهاب وحمدثيها مصر فقهاء لرئيس
 فقهاء رئيس احملدث اإلمام ب األثر خالصة يف حاله املصري احلنفي الشليب بابن الشهري السعودي

 كتبه وإقراء وتقييداته بطرقه عارفا فيه حمتاطا كبري اعتناء احلديث بعلم له كان وقال وحمدثيه زمانه
 من به اتصل ما ذكر عنده وموضوعه مشرقي خبط عندي كراريس ثالث حنو يف نفيس ثبت وهو

 املسلسلة املرويات
------------------------------ 

  ١٧١ صفحة - ١ جزء 
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 نيف يف وفاته وكانت ٩٧٩ سنة وأئمة التارخيية واللطائف األوليات بعض فيه واستطرد بالقضاة
 عنه احلافظ البابلي العالء بن حممد الشمس إىل بأسانيدنا أرويه وألف وعشرين
 األولياء سالسل برفع األصفياء إحتاف ٢٢

 السالم عبد وابن العطار الشهاب إىل بأسانيدنا أرويه الزبيدي الفيض أيب املشرق حفاظ خلامتة
 عنه وغريهم الكزبري الرمحن وعبد الناصري
 مكاتبة عنه الغزي عمر عن اخلطيب النصر أيب وعن ح
 شفاها عنه لطندتائيا البهي أمحد بن حممد الشمس عن النهطيهي اجلمل أمحد الشهاب وعن ح

 القادر عبد الشيخ مبرويات األكابر إحتاف ٢٣
 الفرج أبو احلنفي الصديقي بكر أيب بن القادر عبد الشيخ ومفتيها مبكة اإلسالم شيخ فهرس اسم

 جلماعة أجاز وغريهم املكية الطربية وقريش والعجيمي الكوراين الربهان عن عامة يروي الدين حميي
 ونرويه الواو حرف انظر طريقهما من هذا ثبته نروي الورزازي ابنا وحممد محدأ منهم املغاربة من

 عنه القلعي امللك عبد عن الكزبري الرمحن عبد عن السكري الوجيه عن أيضا
 عنه القلعي عن الغزي عمر عن اخلطيب النصر أيب وعن ح
 عنه املذكور القلعي عن عابدين ابن إىل وبأسانيدنا ح
 عنه أيضا القلعي عن السندي عابد عن الدهلوي عن دالوال شيخنا وعن ح

 صاحب الفتين طاهر حممد الشيخ ذرية من املترجم أن اخلري أبو أمحد الشيخ صاحبنا أفاد تنبيه
 للكوراين األمم على حواشيه انظر األنوار حبار جممع

------------------------------ 
  ١٧٢ صفحة - ١ جزء 

 اجلليل موالنا مبواهب خليل حممد سيدي إحتاف ٢٤
 بن حممد باسم ألفه املالكي املصري اللقاين إبراهيم بن خليل مفلح أيب الشيخ مبصر احملدثني لشيخ

 الواعظ حجازي وحممد املكي وأمحد السنهوري وسامل والبابلي والده عن يروي العجلوين خليل
 عنه الشرباوي إىل بأسانيدنا نرويه وغريهم األجهوري وعلي

 االسناد ذوي لتحرير اإلرشاد ذوي فإحتا ٢٥
 أرويه قبله الفهرس صاحب األزهري املالكي اللقاين إبراهيم بن خليل املسند العالمة فهرس هو

 عن القويسين درويش بن حسن عن اخلناين حممد الشمس عن األزهري املرصفي موسى الشيخ عن
 خليل عن الشرباوي اهللا عبد لاجلما عن السحيمي الشهاب عن القلعي حممد بن داوود هريرة أيب

 املذكور اللقاين
 عنه الشرباوي عن القلعي امللك عبد عن الكزبري عن السكري شيخنا عن عاليا وأرويه ح
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 القادرية السادات سالسل يف الزكية النفوس إحتاف ٢٦
 طريقه من فنرويها له أجيزت أا الصاحلات الباقيات صاحب ذكر اليت االثبات من هو
 القادرية اخلرقة بأسانيد الوفية الفقرية الفرقة إحتاف ٢٧

 كذلك ذكر عمن أرويه
------------------------------ 

  ١٧٣ صفحة - ١ جزء 
 النورية املسلسالت يف اإلالهية الرمحات اتصال ٢٨

 كذلك أرويه
 حممود مبقصد ودود إحتاف ٢٩
 عبد بن حممد اهللا عبد أبو قريامل األستاذ العالمة وناسكه الفتح رباط قاضي ألفه صغري ثبت
 األديب الفقيه باسم ١٣٢٦ سنة به املتوىف الرباطي مث السلوي الربيربي التهامي بن أمحد بن الرمحن
 أيب باملغرب العدل قضاة أحد والده على قرأ أنه فيه ذكر كراسة حنو يف املدين خليفة بن حممد الرحال

 خليل وخمتصر والرسالة الصحيحني قراءة يف له أذن مث مومالع على اإلفادة يف له وأذن الرمحن عبد زيد
 قرأ الطاهر ابن أمحد العباس أيب ألمه جده عن أوال املذكور والده وأخذ اخلصوص على ذلك وغري
 اجلد شيوخ ومن ذلك وغري يده خبط له يكتبه كان خليل خمتصر من العبادات وربع القرآن عليه

 الذخرية صاحب صاحل بن املعطي الشيخ أصحاب أحد الشيظمي مسعود بن حممد الرباط يف املذكور
 وابن األزمي عن فأخذ املذكور جده وفاة بعد فاس إىل املذكور والده رحل مث اهلاليل العباس وأيب
 الزيزي واألمني الدمنيت والعريب غالب وأيب والعراقي والكوهن واملكناسي واحلمومي الرمحن عبد

 فاس أهل من األولون األربعة الفقه يف وعمدته الفضايل الزنايت اهللا عبد بن وأمحد كريان بن والعباس
 احلجريت الرمحن عبد ابن منهم مجاعة وأجازه والدمين والعراقي املكناسي التهامي احلديث ويف

 العامة باإلجازة صرح مث املالكي والفقه الصحيح يف أسانيدهم ذكر مث املكناسي والتهامي والكوهن
 عن أخذي فبمقتضى قال األئمة هؤالء عن روايته له جتوز ما بكل املذكور املدين فةخلي بن حملمد
 باألسانيد الشيوخ هوالء عن حيدث أن له وأذنت قال باإلفادة يل منه اإلذن وحبكم الوالد سيدنا

 من ذكر ما على األئمة من كثري أحال وقال قال وإجازام أثبام من عنهم صح مما وبغريها املذكورة
 من الوقت أهل غالب عليه ما احملب أيها عليك خيفى وال قال مث املقام هذا مثل يف واإلجازات األثبات
 إجازة على يعتمد وبعضهم أهله عن أخذ وال ألدواته حتصيل غري من احلديث قراءة على اإلقدام

------------------------------ 
  ١٧٤ صفحة - ١ جزء 

 من عنه مندوحة ال ما حتصيل من جمردة الشيوخ إجازة على ذلك يف االعتماد ان مع شيخه
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 عند املعترب الشرط على ذلك ايزين لتعليق وجهالة اغترار الشأن هذا أهل مصطلح ومعرفة األدوات
 من شيء إىل املصطلحي الراجز أومأ وقد شرطه بانتفاء املشروط انتفاء وبالضرورة واألثر احلديث أهل
 بقوله ذلك

  أجازه ومن ا عامل من == اإلجازه حسنتست وإمنا 
  عمر أيب وعن شرطا مالك عن == ذكر ذا والوليد علم طالب 

  يشكل ال وما ملاهر إال == تقبل ال أا الصحيح أن 
 واإلمام الثوري سفيان اإلمام كالم ويف أهلها غري عن ا ضنينا يكون أن احلكمة أويت ملن فينبغي
 عام شعبان ٦ بتاريخ وهي وكفى أغىن ما الشهرة من وله املعىن هذا إىل إرشاد والغزايل الشافعي
 الغايل السيد األديب للشاعر وباثرها خليفة ابن ا ااز خط عليها منها نسخة على وقفت ١٣٠٧

 قوله دارا الفاسي أصال األندلسي سليمان بن
  حملمد خماطبا القضاء منك == فاهتدى باإلجازة حكمك سجلت 

  حممد بفضل جاءت بإجازة == مرحبا أجزمت إن وأنتم أنتم 
 ١٣١٩ سنة بتاريخ وكتابة لفظا عامة يل منه إجازة عاليا مؤلفه عن الثبت هذا يف ما أروي
 يف أغفل ومما وتثبته انقباضه لشدة الفقري وهلذا للمذكور إال ألحد عمره يف أجاز أظنه وال بالرباط

 املنجرة انظر امليم حرف يف سقته وقد تالقراءا يف العايل سنده اإلجازة هذه
 الشني حرف من الشوكاين انظر الدفاتر باسناد األكابر إحتاف

------------------------------ 
  ١٧٥ صفحة - ١ جزء 

 االسناد وطرق والتلقني وآدابه العلم فضل من يهمهم مبا والسداد والتوفيق اهلداية أهل إحتاف
 الباء حرف من بصري انظر املكناسي بصري نالرمح عبد بن حممد بن حملمد

 القاف حرف انظر القادري لشيخنا والرواية األسانيد من يل مبا الدراية أهل احتاف
 النظمية العياشي سامل أيب إجازة ٣٠
 ما ايز هللا احلمد أوهلا الرمحن عبد بن حممد أخيه وولد محزة حممد أيب ولده باسم كتبها اليت
 سلسلة ٢ الذكر تلقني إسناد أوال فصول على وهي بيت ومائيت ومخسني أربعة على اشتملت استجيز
 الدين أصول إسناد ٧ النحو إسناد ٦ البيان إسناد ٥ احلديث إسناد ٤ القراءات إسناد ٣ الفقه إسناد
 اخلزرجية سند ١٠ السنوسي خمتصر سند ٩ الفقه أصول إسناد ٨

 العباس أيب اإلمام أخيه عن احلبيب حممد بن صاحل حممد أيب عن احلضيكي إىل بأسانيدنا نرويها
 الشيخ عن اهلاليل إىل وبأسانيدنا ح أبيه عن سامل أيب بن محزة حممد أيب عن الصديقي احلبيب أمحد
 به محزة سيدي عن اخلطيب أمحد
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 الزبيدي مرتضى احلافظ إجازة ٣١
 له السند ألفية يف ةاملذكور إليه بأسانيدنا نرويها صغري جملد يف وهي الراشدية ألهل
 األندلسي فكيهات يوسف إجازة ٣٢
 يف هذه وإجازته النبوية السرية بذكر السنية اللمحة كتاب صاحب الصاحل األديب العالمة هو

 حنو
------------------------------ 

  ١٧٦ صفحة - ١ جزء 
 البوين انظر عنه طريقه من نرويها البوين قاسم بن أمحد الشهاب باسم ألفها كراريس الثالثة
 الربكة الصاحل احملدث الفقيه هو سليمان بن علي أسانيد أعلى يف الرمحن على مسانيد أجلى ٣٣
 سنة املولود البجمعوي الدمنيت سليمان بن علي احلسن أبو اهللا ويل العديدة التآليف صاحب الناسك
 أمحد العباس أيب نع عامة يروي ١٣٠٦ سنة الثاين ربيع ٢٨ مبراكش واملتوىف بدمنات ١٢٣٤

 والشهاب املدين الدهلوي الغين عبد والشيخ الدكايل عمر بن أمحد العباس وأيب السوسي التمجدسيت
 والشيخ املكي األزهري إبراهيم بن وحسني املكي احلنبلي الشرقي محيد بن اهللا عبد بن وحممد دحالن
 غريهم املكي عمر بن اجلمال

 مصنفات وبقية الستة الكتب أسانيد على أتى مث وبدايته سهنف بترمجة هذا ثبته الدمنيت افتتح
 الربكة صهره عن هلا أخذه حسب الناصرية الشاذلية الطريقة يف بأسانيده وختمها املتداولة العلوم

 خلصه مبصر مطبوع املذكور والثبت اهللا رمحهم ناصر بن يوسف بن علي بكر أيب سيدي الناسك
 عديدة وأوهام كثري تصحيف وفيه واحلضيكي واهلاليل والشنواين ألمريا وأثبات اجلين اليانع من مؤلفه
 الكتب على األسيوطي حواشي اختصار السنة بعلم يتعلق فمما العديد العدد دوا التصانيف من وله

 النهاية مواد فيه مجع جملدين يف حيدث به ما أحسن يف احملدث ولسان مطبوعة وهي الستة
------------------------------ 

  ١٧٧ صفحة - ١ جزء 
 رباعي سفر يف املنذري للحافظ والترهيب الترغيب اختصار يف والتوهيب والتوغيب والقاموس

 الصغري اجلامع أحاديث فيه رتب املختصرة السنة حكم لوامع يف املنتصرة احلسنة الكلم وجوامع ضخم
 نسخة يف وجده ما بحس على حدة على والضعاف واحلسان حدة على الصحيحة مراتبها على
 العلوم وشرح وشرحها احلديث اصطالح يف ومنظومة متكروت زاوية خزانة يف عليها وقف

 شرح انظر قائال مؤلفاته يف كثريا عليه حييل الذي وهو وخواصه الشريف حممد اسم من املستخرجة
 ظروفه ضتهاقت حسبما املصطفى جناب معجزات يف الشفا جنان منجزات مساه كبار جملدات يف حممد

 حممد كلمة شرح يف والثاين األول أبواب أربعة على رتبه األربعة حممد حروف واستنطقته األربعة
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 حممد اسم من وأئمتها اإلسالم مذاهب استخراج يف الثالثون الباب منها أبواب حتته باب وكل
 مجاعة العجيب ؤلفامل هذا على وقرظ والثالثني الثالث الفرق استخراج يف والثالثون الثاين والباب

 والربهان مبصر احلنابلة شيخ احلنبلي ويوسف املصري العدوي كحسن واملغرب املشرق أعالم من
 الشرقي محيد بن اهللا عبد بن حممد مبكة احلنابلة ومفيت املكي دحالن أمحد والشهاب السقا إبراهيم
 ولده عن له ما وكل رويهاأ معظمه عندي منها واألخري خبطه عليها وقفت التآليف هذه وكل وغريهم
 أيب القاضي وصديقنا الفاسي املشيشي علي بن حممد اهللا عبد وأيب حممد اهللا عبد أيب اخلامل الفقيه
 وأيب الناصري يوسف بن علي بن أمحد ابن األمني حممد اهللا عبد وأيب البطاوري علي بن املكي حممد

 البلبيسي حممد اهللا عبد وأيب جلزائريا موسى احلاج بن علي احلسن وأيب احلسني بن علي احلسن
 عدا وجميزيه أشياخه من ذكر فيما شاركوه الذين أقرانه عن أروي أين على عنه السبعة مبصر املصري
 املذكورة والده فهرسة من نسخة املذكور علي بن حممد اهللا عبد أبو وهبين وقد اهللا رمحهم الدكايل

 املذكور الثبت طالعة يف حسبما طلبته كل عامة أجاز ممن وهو اهللا رمحهم أبيه خبط عنده كانت اليت
------------------------------ 

  ١٧٨ صفحة - ١ جزء 
 والصحبة باللباس الرتبة ارتقاء ٣٤

 حيان وأيب الفهري رشيد ابن إىل بالسند أرويه القسطالين حممد بن بكر أيب الدين قطب للشيخ
 عنه كالمها

 ثبته وهو املدين الشركي الطيب بن حممد للشمس واملسانيد صنفاتامل واتصال األسانيد إرسال
 الشني حرف من الشركي انظر الصغري

 املرشدي مرويات يف املهتدي إرشاد ٣٥
 مشيخة له ومسندها مكة حمدث احلنفي املكي املرشدي إبراهيم بن حممد اجلمال املسند اإلمام هو
 الربهان طريق من نرويها احلنفية الفقهاء أحاديث يف املكية كاألربعني تآليف عدة وله بذلك مساها

 ما املرشدي عن فهد بن عمر عن زكرياء عن الرملي عن الشناوي عن القشاشي الصفي عن الكوراين
 له

 اإلسناد علم مهمات إىل اإلرشاد ٣٦
 سنة املولود اهللا رمحة اهلندي الدهلوي الرحيم عبد بن أمحد اهللا ويل الشاه اهلندية الديار لكوكب

 اهللا أحيا وشهرة وعمال علما املتأخرين أفراد من الرجل هذا كان ١١٧٦ سنة بدهلي واملتوىف ١١١٠
 يف املدار وأسانيده كتبه وعلى مواما بعد باهلند والسنة احلديث وتالميذهم بنته وأوالد وبأوالده به

 عقيلة وابن الكوراين طاهر أيب عن عامة يروي واعتبار إكبار بكل جدير واهللا واملترجم الديار تلك
 غرائب من ومها النخلي أمحد بن الرمحن وعبد املكي الرداين سليمان بن حممد بن اهللا وفد وحممد
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 وغريهم البصري اهللا عبد بن وسامل إسنادا شيوخه أعلى وهو القلعي الدين وتاج شيوخه
------------------------------ 

  ١٧٩ صفحة - ١ جزء 
 أهل احتياج تأليفه على حداين أوله يف قال باهلند مطبوع كراسة حنو يف نفيس تثب هذا واإلرشاد

 يتخذونه بفضله جبهلهم العصر أهل وكاد منسيا نسيا عصرنا يف صار العلم هذا فإن مثله إىل العصر
 مهم فإنه عليه فقف وفصول مقدمة على اشتمل سخريا

 إليه وصلت قال مرتضى احلافظ إىل انيدنابأس منها طرق من واملؤلفات املرويات من له ما أروي
 الغين عبد الشيخ عن الوالد شيخنا عن ومنها اه وأجازين الذكر ولقنين احلديث عليه وقرأت بدهلي

 بن العزيز عبد الشيخ ألمه األخري جد عن كالمها إسحاق وحممد سعيد أيب الشيخ والده عن الدهلوي
 الدين يف أئمة كانوا رجاله لكون أجل وال السند هذا نم عندي أحلى وال أبيه عن الدهلوي اهللا ويل
 املعمر العالمة عن العطار عثمان ابن أمحد الشيخ عن وأروي ح املستقيم السوي الصراط إىل دعاة
 إسحاق حممد الشيخ عن املرادابادي علي عامل عن اهلندي الرامفوري اجلهاين النقوي شاه حسن

 به الدهلوي
 األمحدي الرسول آل املعمر عن اهلندي الربيلوي خان علي رضا بن أمحد عن عاليا وأروي ح
 اللكنوي الباقي وعبد األروي أكرم علي حممد الشيخ عن وأروي ح أبيه عن العزيز عبد عن اهلندي
 الرضوي عثمان بن خضر الشيخ وعن ح أبيه عن العزيز عبد عن الصديقي الرمحن فضل عن كالمها

 عبد الشيخ عن مكاتبة البدهاوين اهللا سالمة حممد عن اهلندي يعل سلطان بن علي أشرف مري عن
 عن العظيمابادي سعيد حممد عن أيضا األروي أكرم علي الشيخ وعن ح أبيه عن اهللا ويل بن العزيز
 املدين مث اهلندي الرمحن حبيب الشيخ وعن ح أبيه عن العزيز عبد الشيخ عن البدهاوين اهللا سالمة
 عبد عن الدهلوي إسحاق حممد عن البانيبيت األنصاري الرمحن عبد عن مهاكال املذكور أكرم وعلي
 عن الثاين والد عن كالمها الربزجني إمساعيل بن وأمحد اخلطيب النصر أيب وعن ح أبيه عن العزيز
 املكي اخلري أيب أمحد الشيخ وعن ح أبيه عن الدهلوي العزيز عبد عن النقشبندي الكردي خالد موالنا
 إمام عن

------------------------------ 
  ١٨٠ صفحة - ١ جزء 

 لكنو من كتابة املليحابادي احملدث أمحد حسني الشيخ عن اهلندي البنجايب حممد بار بن الدين
 أبيه عن ١٢٣٨ عام الدهلوي اهللا ويل بن العزيز عبد الشاه عن

 مسلم صحيح أسانيد ٣٧
 ابن الواعظ اخلطيب احملب األديب العالمة العدوتني فخر الرباط قاضي باسم ألفته صغري ثبت
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 وعممت فيه له خصصت بناين حممد بن أمحد العباس
 السندي عابد للشيخ الشارد حصر أسانيد ٣٨
 املصري احلسيين أمحد الشهاب الشافعي مذهب موات حميي صديقنا باسم كتبته صغري ثبت
 احلاء حرف يف جتد ذلك ومع يعند من انتسخها اليت الشارد حصر من نسخته أول على الشافعي

 بكثري فيه ليس ما الثبت هذا من
 املالكية كتب أسانيد ٣٩

 كتب برنامج له التونسي الوادياشي جابر بن حممد اهللا عبد أيب املغاربة مسند تونس مفخرة لإلمام
 وكل ويهنر الديباج من ترمجته يف فرحون ابن املؤلف هذا له ذكر مؤلفيها إىل منه وأسانيدها املالكية

 الوادياشي انظر الواو حرف يف إليه بأسانيدنا له ما
 السنبلية باألوائل املتصلة العلية األسانيد ٤٠

 سنبل سعيد حممد الشيخ ألوائل أسانيده يف رسالة العطار املكي اخلري أيب أمحد الشيخ لصاحبنا
 ألفها

------------------------------ 
  ١٨١ صفحة - ١ جزء 

 أكثر يف شاركته وقد عنه أرويها املذكورة األوائل مع مبصر مطبوعة وهي ورقات أربع حنو يف
 بدالليت بعضهم عن وأخذ فيها املذكورين مشاخيه
 املوطأ أسانيد تلخيص يف القرطيب حممد أيب على استدراك ٤١

 إليه بأسانيدنا أرويه منه قريب أبو مثله القضاعي األبار ابن للحافظ
 األولياء سالسلب األصفياء إسعاف ٤٢

 إليه بأسانيدنا أرويه الزبيدي مرتضى للحافظ
 باإلسناد اإلسعاد ٤٣

 اللكنوي مالمبني بن معني حممد بن علي ابن الباقي عبد حممد الشيخ الدراكة املعقويل للعالمة
 وأيب واملهنوي والربزجني ظاهر كابن احلجازيني شيوخنا عن عامة روى املدين مث اهلندي األنصاري

 احلسنني نور كمحمد اهلنديني شيوخنا وعن وغريهم واحلضراوي اهللا وحسب مرداد رياخل
 اللكنوي األنصاري الدين مجال بن الرزاق عبد حممد العارف عن باألخذ وزاد وغريه احليدرأبادي

 املكي صديق بن وعباس الرمحن وفضل األهلابادي حسني وحممد اللكنوي احلكيم عبد بن نعيم وحممد
 اللكنوي احلي عبد مشاخيه أعظم ومن وغريهم املكي العودي وصاحل املكي املرغين اهللا عبد بن وأمحد

 عبد السيد ببغداد القادرية السجادة صاحب عن روايته شيوخه غرائب ومن العدة املؤلفات صاحب
 سند بن عثمان عن البندينجي الدين صفاء عن البغدادي السالم عبد عن الراوي القادري الرمحن
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 الرزاق عبد حممد عن حديثا األربعني روايته غرائبه ومن بسنده املدين باعلوي زين السيد عن صريالب
 عن ذكر فيما اجلين الصحايب مهنية القاضي عن اللكنوي

------------------------------ 
  ١٨٢ صفحة - ١ جزء 

 يف به اجتمعت مث مكاتبة عنه له ما وكل املذكور ثبته أروي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 املنورة املدينة

 والتلقني واملشابكة الصحبة بأسانيد املريدين إسعاف ٤٤
 طريقه من فنرويها له أجيزت أا الصاحلات الباقيات صاحب ذكر اليت االثبات من هو
 املقاصد أسهل ٤٥
 أيب احملقق اركاملش للعالمة الوالد اإلمام شيخنا مرويات يف الواقعة األسانيد ورفع املشايخ حبلية

 جعلها ١١١٣ سنة بفاس املتوىف الفاسي القادر عبد بن اهللا عبد أيب الشيخ بن الطيب حممد اهللا عبد
 اهللا بقوله افتتحها مؤلفها خبط منها نسخة على وقفت كراريس عشر مقدار يف املذكور لوالده فهرسة
 اإلجازة طلب أنه اخلطبة يف وذكر اخل يعتمد عليه عليه من أحق املعني القوي وهو أمحد وإياه استعني

 الرندي حممد بن السالم عبد الفرج أيب وللعالمة املنح صاحب عمه والبن أمحد وألخيه لنفسه أبيه من
 جسوس محدون بن السالم عبد اليمن أيب والعالمة احلريشي أمحد بن علي احلسن أيب والعالمة
 عبد أيب والعالمة منصور بن علي احلسن أيب المةالع مقلب بن العريب بن حممد اهللا عبد أيب والعالمة

 بن حممد بن حممد بن حممد اهللا عبد أيب الفقيه عمه وابن ميارة أمحد بن حممد بن الصغري حممد اهللا
 الشديد محدون بن حممد اهللا عبد أيب والعالمة األبار احلسن بن حممد اهللا عبد أيب والعالمة ميارة أمحد
 اهللا عبد أيب الشيخ من العامة اإلجازة املذكور الفهرس خامتة ويف بيوا حممد بن حممد اهللا عبد وأيب
 تالمذة أمحد الولد عدا ما هؤالء من وكل قائال بعدمها ذكر ومن وأخيه لولده القادر عبد بن حممد
 الوالد الشيخ

------------------------------ 
  ١٨٣ صفحة - ١ جزء 

 يف النفيس الدر يف العراقي العالمة املذكور الفهرس عن قال وقد اخل عنه األخذ يف شاركوين قد
 جدا بابه يف مفيد صغري جزء

 اجلاه وذوي ورواا وحمدثها فاس أعالم من كان هذا القادر عبد بن حممد اهللا عبد أبو والشيخ
 رحوش حاشية عليه التماق القاضي ولتلميذه جملد يف اجلزري ابن حصن على ممتع شرح له ا العريض
 مطبوعة حواش عليه فاس وألهل الفن هذا يف بفاس املستعمل وهو االصطالح يف حامد أيب عمه نظم

 العياشي سامل أيب باستدعاء املشرق أعالم وعن وغريمها حامد أيب أبيه عم وعن أبيه عن عامة يروي
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 القادر عبد بن دحمم اهللا عبد أبو فكان األثر اقتفاء يف ذكرهم الذين وهم الثالثة حجته يف له منهم
 عنهم أخذه وإمنا حج ممن فجعاله والسلوة الصفوة صاحب وهم وإن مكاتبة مجيعهم عن يروي

 فقط باملكاتبة
 أبو وولده يوسف ابن علي بن وأمحد والده السماع شيوخ من املقاصد أسهل يف هلم واملترجم

 جالل بن وأمحد هوينالزر وعلي األبار موسى بن وأمحد الزموري حممد بن وأمحد حممد القاسم
 والشرباملسي املرآة صاحب العريب حممد حامد أبو عمه واملكاتبة اإلجازة شيوخ ومن التلمساين
 وزين الثعاليب عيسى والشيخ املصريني من واخلرشي والبابلي اللقاين السالم وعبد امليموين والربهان
 املشرقي وعمر اخلليلي يس لشيخوا احلجازيني من والكوراين اخلياري وإبراهيم الطربي العابدين
 والشيخ الشاميني من الرملي الدين وخري الديري اهللا وعبد الغصني بن القادر وعبد القامسي ويوسف
 القسمطيين عاشور
 مبا يأت مل أنه انتقاد حمل وهو املذكور املفهرس على الحظته ومما

------------------------------ 
  ١٨٤ صفحة - ١ جزء 

 وإمهال عجيب وهو واستدعائه سامل أيب بواسطة ألبيه املشارقة من ذكر من إجازة بأن يشعر
 حج أنه فيه يعتقدان والكتاين االفراين جعل الذي هو ذلك على التنصيص
 محدون بن حممد العالمة منهم جلماعة املذكور بالفهرس الطيب حممد اهللا عبد أبو أجاز وقد
 أيب عن كالمها املنح وصاحب بناين السالم عبد ابن إىل سانيدنابأ فيها ما نروي وغريه الفاسي الشديد

 القادر عبد بن حممد اهللا عبد
 وغريهم وميارة وجسوس واحلريشي أمحد وأخيه الطيب حممد مؤلفها طريق من ونرويها ح
 والده عن الفاسي القادر عبد بن حممد بن أمحد العباس أيب عن اهلاليل طريق من وترويها ح عنه كلهم

 ابن عن جده عن ٢ بريم حممد عن صاحل بن الشاذيل عن التونسي الشيخ بن عمر وأخربنا ملذكورا
 منه وأعلى القادر عبد بن حممد اهللا عبد أيب عن املسناوي عن اللمطي مبارك بن أمحد عن املكودي

 ابن التاودي عن احلمومي الدين بدر عن الصادق عبد بن علي عن السباعي أمحد بن املعطي عبد عن
 فنرويها الوجود عزيز فهو جامعها طريق من ا اتصالنا وأما ميكننا ما أعلى وهذا عنه بناين عن سودة
 عبد بن حممد اهللا عبد أيب عن الفاسي بناين محدون بن حممد بن حممد عن التلمساين املنور طريق من

 امليم حرف من املنور انظر عامة إجازة الطيب حممد اهللا عبد أيب وولده القادر
 باالشراف املسلسل باحلديث االسعاف ٤٦

 إليه بأسانيدنا أرويه الزبيدي مرتضى للحافظ
 النبهاين يوسف الشيخ إجازة يف الرباين باالسعاد االسعاف ٤٧
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 هو
------------------------------ 

  ١٨٥ صفحة - ١ جزء 
 إمساعيل ابن وسفي الشيخ احملب العصر بوصريي باسم ١٣٢٢ عام ألفناه الذي الثبت اسم
 كراسني حنو يف وهو املذكورة السنة يف استجازين ملا النبهاين
 واإلجازات هلا الرواة الشيوخ وتسمية الروايات يف االستذكار ٤٨
 إىل بالسند اخلوالين الرمحن عبد بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب الراوية للشيخ أجزاء أربعة وهي

 أمحد اهللا عبد أبو الراوية خايل به حدثين قال املقري حممد بن شريح احلسن أيب عن خري بن بكر أيب
 جامعها اهللا عبد أيب أبيه عن اخلوالين الرمحن عبد بن اهللا عبد بن حممد بن

 الكاف حرف من الكفريي انظر الشافع النيب أحاديث من فيمااتصل الالمع النور إضاءة
 وتطوان باجلزائر أجازين فيمن البستان أزاهر ٤٩

 صاحب ١١٢٠ سنة بفاس املتوىف الفاسي زاكور بن قاسم بن حممد اهللا عبد أيب فاس ألديب
 بذكر األمل من واالستشفاء بفاس املطبوع النسرين وروضة املطرب األنيس تضمنه مبا املبني املعرب

 الرباء حديث يف السرياء والدرة مشيش بن السالم عبد موالي يعين العلم صاحب آثار
------------------------------ 

  ١٨٦ صفحة - ١ جزء 
 وحممد اجلزائري املاجناليت حممد بن عمر عن عامة املذكورة األزاهر يف حسبما زاكور ابن روى

 بركتو حممد بن علي احلسن أيب عن وبتطوان قدورة سعيد بن وحممد اجلزائري املؤمن عبد بن
 وممن ٧٤ صحائف يف باجلزائر طبعت يسةنف فهرسة وهي وغريها فاس أهل من كثريين عن بالسماع

 أمحد بن املهدي عيسى أبو شرطه على ليس ألنه املذكورة األزاهر يف له إجازته نص يذكر ومل أجازه
 من ترمجته يف العلمي مفيدة وهي له إجازته نص ساق وقد املسرات مطالع صاحب الفاسي علي بن

 عن املراكشي طاهر بن أمحد عن ظاهر بن علي احلسن أيب عن املذكور باملؤلف نتصل املطرب األنيس
 عنه بناين السالم عبد ابن عن سودة ابن التاودي الشيخ عن نافع أيب بن أمحد

 احملدث الفقيه العالمة خلالنا وأسانيدها املرويات من لنا مبا وأساتيذها األعالم األمية أعالم ٥٠
 بن جعفر املواهب أيب به كاهله على الكيامل املذهب راية وحامل فاس علماء صاحل الصويف النسابة
 ورعا عامال عاملا إماما كان سنة وسبعني نيف عن ١٣٢٣ سنة بفاس املتوىف احلسين الكتاين إدريس
 منافحا القوم طريق يف معتقدا والتقييد التصنيف كثري التدريس قليل والعزلة الصمت كثري منقبضا
 قوله إىل واألحكام النوازل يف املدار وعليه مدة بقي للناس حمببا اخللق أعني يف مهابا هلم ناصرا عنهم
 وعلومها السنة يف منها املائة مؤلفاته قاربت يداهن وال يرايب وال حيايب ال الفصل القول وحتريره املرجع
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 فقها مألها باا يف آية لكانت متت لو الصحيح على حواش
------------------------------ 

  ١٨٧ صفحة - ١ جزء 
 أيب سنن وختم املوطأ وختم ومسلم الصحيح وختم وغريمها الترمذي جامع على وحاشية حمررا

 مطبوع وهو عشر الثالث القرن رجال يف احملتضر والشرب الكتانية الشعبة يف الربانية والرياض داوود
 اهللا إن حديث يف وتأليف جملد يف النبوية األمداح يف اجلد سيدنا مهزية على وشرح نبوي ومولد
 عدد هذا أكربها حروفها يف ذكرت أثبات وعدة ذلك وغري مطبوع وهو اللحمني البيت أهل يبغض

 سعد وابن الداودي واحلاج احلاج ابن محدون وابن الرمحن عبد كابن فاس أهل من شيوخه فيه
 إلجازةبا يروي وإمنا منهم أحدا يستجز مل ولكن وطبقتهم اهللا عبد بن اهلادي عبد حممد أيب والقاضي

 هو واستجازه ١٢٩٧ عام األخري وروده فاس على ورد ملا املدين ظاهر بن علي احلسن أيب شيخنا عن
 أوال شيوخه فيه ترجم فقط مساع هو فإمنا غريه عن املذكور الثبت يف رواه ما فكل التدبيج وهو أيضا
 وسالسل اهللا رمحه اجلد سيدنا بترمجة وختمه املتداولة العلوم ومصنفات الستة الكتب أسانيد ساق مث

 وختمه وغريها والكتانية والسنوسية والنقشبندية واخللوتية والشاذلية فالقادرية عنه أخذ اليت الطرق
 الرمحن عبد زيد أيب العالمة صديقنا ابنه مجع من املذكور والفهرس املائة قاربت اليت مؤلفاته بعد

 املذكور زيد وأب يقول وفيه صحيفة ٥١ يف بفاس مطبوع وهو بإعانيت
  فيه الكماالت كامل عامر == مجيل جليل جامع فهرس 

  يقتفيه دائما اللب فذو == الفهاريس حوته ما لب حوى قد 
  فيه قراة أو إذنا شيخنا == عن فاروه إسناده عايل صح 

 عصره ألهل آخره يف أجاز بل مرات وإجازة شفاها اخلال سيدنا عن املذكور الثبت يف ما أروي
 رمحهم السندي عابد الشيخ عن العامة باإلجازة فيه روى كما ١٢٨٧ عام أيضا ذلك منه سبق وقد
 املترجم ختم وقد اهللا

------------------------------ 
  ١٨٨ صفحة - ١ جزء 

 عدا الستة الكتب بقية أيضا ا أقرأ كما مرة عشرين من أزيد بفاس الكتانية بالزاوية الصحيح
 أحد هناك يكن ومل الغائب صالة احلرام باملسجد عليه صلي املكرمة ملكة وفاته تبلغ وملا ماجة ابن
 اهللا رحم وحدثوا ونثروا ونظموا وأفتوا وخطبوا درسوا العلم أطواد كانوا أوالد عدة وأجنب آله من

 اجلميع
 الوالد الشيخ عليها بالتسليك أجيز اليت الطرق يف املوارد أعذب ٥١
 الطريقية والده أسانيد يف الكتاين ياحل عبد حممد كاتبه مجع
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 األعالم بأسانيد اإلعالم ٥٢
 حسني القاضي عن أرويه اليمين الصنعاين قاطن حممد بن أمحد الشهاب ومسنده اليمن لعالمة

 عنه كالمها األهدل والوجيه العمراين علي بن حممد عن احلازمي ناصر بن حممد عن األنصاري السبعي
 القاف حرف من قاطن أمحد وانظر عنه الزبيدي مرتضى السيد إىل وبأسانيدنا
 العرفان أويل بأسانيد اللهفان إغاثة ٥٣

 سنة املتوىف الفاسي احلسين القادري الطيب بن السالم عبد حممد أيب احملقق املغرب نسابة للعالمة
 لعربيةا علوم يف بالتبحر هلم املشهود أئمتها وصدور فاس علماء أعالم من ١٠٥٨ سنة وولد ١١١٠
 منهم والعلويني هاشم بين أنساب سيما ال نسابة وكان واحلديث واألصول والكالم واملنطق والبيان
 املنطق يف نظمه شرح يف اهلاليل عنه قال أقرانه عن فضال مشاخيه بذلك له أقر فيها يرجع كان وإليه
 له كان

------------------------------ 
  ١٨٩ صفحة - ١ جزء 

 اه أصال يدانيه وال أحد ذلك يف يقاومه ال قريش سيما ال األنساب يف معرفة دمبزي اختصاص
 األوىل الطبقة أهل من فهو فيه ذكر من األدراسة لصرحاء اجلامعة املدونة يعد السين الدر وكتابه

 رجاء ونظمه بدر بأهل الصدر وشرح العقبات بأهل القربات نيل أيضا وله واالعتبار الشهرة يف
 خمتصر ونظم االسناد المية يف الرشاد منهاج ومنها هذه اللهفان وإغاثة الصحابة من البدرينيب اإلجابة

 عليه اهللا صلى له مبا السؤال ووسيلة الآلل وعقود السرية مهم يف اخلطرية والدرة السرية يف فارس ابن
 علي سيدي ةأجوب يف الربكة والتماس اجلوهرة مساها شيخه سند رفع يف قصيدة وله اآلل من وسلم
 يف األمحد واملقصد احلادي القرن أهل يف البادي وطرفة النادي ونزهة وغريها احلديث يف بركة

 أسانيد يف القول آخره يف وحرر شاء ما فيه تفنن كبري جملد وهو أمحد اهللا عبد ابن بسيدنا التعريف
 ذلك وغري املثاين نشر يف حفيده عنها ينقل فهرسة وله وتفاريعها الشاذلية الطريقة

 حبزء الفاسي القادر عبد بن حممد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو بالتأليف املترجم ترمجة وأفرد
 جلملة الثالث الفصل فيه عقد عندي هو احلسين القادري السالم عبد موالي بأخبار اهلين املورد مساه
 املترجم نظم كما الصحيحني يف سنده نفسه املترجم نظم فيه ذكر مروياته أسانيد وذكر مقروءاته من

 الطريق يف ووالده الدالئي بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب الشيخ سند أيضا
 اهللا عبد أيب عن وغريه التلمساين املنور طريق من له ما كل يف املذكور القادري بالعالمة نتصل

 باملترجم عام تصالا عن حبثت وطاملا له ما عامة املترجم عن الفاسي بناين محدون بن حممد بن حممد
 طريق فمن األخذ ومطلق بالسماع أما شاكرا فخذه للمنور املذكور بناين إجازة يف به ظفرت حىت

------------------------------ 
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  ١٩٠ صفحة - ١ جزء 
 هلما أن يذكرا مل ولكن مشيختهما يف ذكراه بناين السالم عبد وابن املسناوي كالشيخ كثريين

 إجازة منه
 السماع بشرط املتباينة باألربعني تاعاإلم ٥٤
 إىل بالسند أرويها حجر ابن اإلسالم حلافظ العشرة منهم صحابيا أربعني عن شيخا أربعني عن

 احلافظ خط عليه أصل من عليه هلا مساعا الطهطائي الفتاح عبد بن حممد عن الثعاليب مهدي أيب
 القاضي عن أبيه عن الرملي الشمس عن مهاكال اللقاين والربهان املناوي الرؤوف عبد من بإجازته
 إمالء على عزمت فقد بعد أما صدرها يف قال إليه وبالسند حجر ابن اإلسالم شيخ عن زكرياء
 االجازات دون السماع وهو التحمل أنواع أعلى على فيها أقتصر العاليات مرويايت من حديثا أربعني

 فابتدأت متباينات وأسانيدها ببينات متوا زلترب أسانيدها رجال من شيئا أكرر وأن واملناوالت
 املعجم حروف على الصحابة أمساء من سردت مث الزكية العشرة بأحاديث باألولية املسلسل باحلديث
 بن عمرو وابن الزبري وابن عباس وابن عمر ابن عن حديثني ذلك إىل وأضفت والعشرين الثمانية
 ختمت مث أبيه مع الزبري ابن حديث هنا ووقع وريناملشه العبادلة أحاديث فيها لتكمل العاصي
 أبو ستة الصحابة من واملكثرون املكثرين الصحابة أحاديث فيها ليتم املؤمنني أم عائشة عن حبديثني
 وابن عباس وابن واجليم األلف حرف يف وحديثهما وأنس وجابر بكر أيب حديث مع وحديثه هريرة
 بكنيته مشتهر غري وآخر امسه يف خمتلف بكنيته مشتهر وآخر الكتاب آخر يف وأحاديثهم وعائشة عمر
 ا االعتناء فيكثر واأللقاب الكىن على يشتمل امسه يف خمتلف بكنيته مشتهر غري وآخر معا وامسه

------------------------------ 
  ١٩١ صفحة - ١ جزء 

 من حاله شرح على حديث كل عقب وتكلمت وأناشيد الدرداء أيب حبديث وختمت واألغتناء
 اخللل من فيها وقع ما وقومت العلل من فيها ما فأوضحت رجاله من جرح أو عدل

 واإلنشادات اإلفادات ٥٥
 اللخمي موسى بن إبراهيم إسحاق أيب اجلهبذ النظار األصويل احملدث املتبحر احملدث لإلمام
 وسبعمائة تسعني سنة يف توىفامل ذلك وغري واالعتصام املوافقات صاحب بالشاطيب الشهري الغرناطي

 قلت اه وإنشادات وأدبيات وملح وحتف طرف فيه كراسني يف اإلفادات كتاب االبتهاج نيل يف قال
 عن تلقيته مما باإلنشادات املشفوعة اإلفادات من مجلة األوراق هذه يف مجعت أوله يف قال عندي وهو

 واملنقول املعقول يف املتفنن تشويق ذلكب قصدت واألفهام النبل ذوي من وأصحايب األعالم شيوخنا
 ابن واخلطيب املقري اهللا عبد أيب عن كثريا فيه حدث اخل والعقول القرايح نتائج من املستزيد وحماضرة
 واللطائف املسلسالت من كثريا فيها وساق وغريهم السبيت احلسيين القاسم أيب والقاضي مرزوق
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 بن احلسن أيب عن الراعي اهللا عبد أيب عن فهد بن النجم طريق من للشاطيب ما وكل أرويه االسنادية
 اهللا رمحه الشاطيب عن مسعت

 احملاضرات لطائف من حتملته ما وبعض واإلنشادات اإلفادات ٥٦
 وهو الشاطيب وإنشادات إفادات به عارضت الكتاين احلي عبد حممد الشذرة هذه جلامع جزء هو

 وفهو وأشعارهم فوائدهم واملغرب باملشرق مشاخينا من كثري عن فيه رويت كراريس سبع حنو يف
 اجلميع اهللا رحم مهم

------------------------------ 
  ١٩٢ صفحة - ١ جزء 

 اللغوي الراوية املسند احملدث للعالمة الكبري الفهرس اسم العني ذهاب بعد األثر بإقرار العني إقرار
 الشني حرف انظر الفاسي الشركي الطيب بن حممد الرحالة

 الشني حرف انظر أيضا الشركي الطيب ابن للشمس باملشرق لقيناه من بتراجم املشرق األفق
 األسانيد بيان يف اإلقليد ٥٧

 القرطيب اإلشبيلي يربوع بن سعيد بن أمحد ابن اهللا عبد حممد أيب الزكي الثقة الضابط للحافظ
 يف الدمشقي الدين ناصر ابن احلافظ قال هعن بشكوال ابن إىل بالنسد أرويه ٥٢٢ سنة املتوىف حمدثها
 والتعديل واجلرح بالعلل عارفا املصنفني الثقات احلفاظ أحد كان املذكور الشنتريين يربوع ابن حق

 اه األسانيد بيان يف االقليد مصنفاته ومن األسانيد ومتون
 الغالية األحاديث روايات يف العالية اجلواهر إكليل ٥٨

 امليم وحرف األلفية يف انظرها إليه بأسانيدنا أرويه الزبيدي مرتضى للسيد
 الشريف أمحد بن الواحد عبد حممد أيب مراكش ملفيت االسالم علماء من لقيته من ببعض االملام

 العني حرف من الواحد عبد انظر مراكش نزيل
------------------------------ 

  ١٩٣ صفحة - ١ جزء 
 الكوهن انظر واالسناد الرواية معامل إىل االستعداد ذوي إمداد
 اإلسناد علو مبعرفة اإلمداد ٥٩
 بن اهللا عبد الكبري األستاذ ااز ال احلقيقة على احلجاز مسند أسانيد يف مجع الذي الفهرس اسم

 أو ١٠٥٠ سنة املولود الشافعي ومدفنا مولدا املكي أصال البصري عيسى بن سامل بن حممد بن سامل
 ابك بقوله وآخر ماتا احلديث اعلم بقوله وفاته بعضهم وأرخ ١١٣٤ سنة توىفوامل ١٠٤٨ أو ١٠٤٩

 احملدث باإلمام للبصري وصفه بعد اجلليلة التعليقة يف مرتضى احلافظ عنه قال احلديث إمام مات له
 سعيد حممد الشيخ بن إمساعيل الشيخ عنه وقال اه احلجازية البالد حافظ أنه على اتفقوا قد احلافظ
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 يف الدرعي ناصر بن العباس أبو الشيخ عنه وقال احلديث يف املؤمنني أمري للدمنيت إجازته يف سكر
 اه العلوم سائر من وغريه احلديث يف احلرمني أهل فاق أنه احلرم طلبة زعم عنه وأخذ لقيه وقد رحلته

 ةعتيق مصححة نسخة منه وعندي اهلند يف قريبا طبع كراريس ثالث حنو يف املذكور والثبت
 حممد بن أمحد العباس أبو الضابط املؤرخ العالمة املعظمة الكعبة جتاه احلرام املسجد يف انتسخها
 سامل بن اهللا عبد الشيخ على ا وقرأ ١١٢٦ عام خبطه الفاسي إبراهيم بن قاسم الفضل أيب بن اخلياط
 نديوع هللا واحلمد ملكي يف وهي املذكور بالتاريخ به اإلجازة آخرها يف له وكتب

------------------------------ 
  ١٩٤ صفحة - ١ جزء 

 اهللا عبد أيب الشيخ ابن محدون حممد أليب به جميزا احلفين الشمس خط عليها آخرى نسخة منه
 والشمس البابلي وشيخه الثعاليب عيسى عن عامة فيه يروي ١١٦٦ بتاريخ بناين السالم عبد بن حممد
 اهللا وعبد السجلماسي التجموعيت امللك وعبد املغريب الشاوي حيىيو الدمشقي املكتيب علي بن حممد
 املكي اجلمال بن بكر أيب بن وعلي البشبيشي وأمحد الطوخي ومنصور املكي باقشري سعيد بن

 الطربي العابدين وزين الزمزمي العزيز وعبد الصيين سليمان بن وأمحد الدمياطي البنا أمحد والشهاب
 وغريهم الرداين سليمان بن وحممد الكوراين والربهان الشرنباليل وحممد طربيال القادر عبد بن وعلي
 سامل الشيخ ولده مجع من وهو الطريق مشايخ من

 باألجداد واألحفاد األبناء وأحلق االسناد علو الزمان هذا يف إليه انتهى قد والده أن أوله يف ذكر
 أسانيده وكانت عميق فج كل من إليه االرحتال وكثر سحيق مكان كل من االجازة طلب له وورد
 تأليفه لعام تارخيا امسه فجاء االسناد علو مبعرفة االمداد مساه كتاب يف فجمعها اندراسها خيشى مفرقة
 لعام تارخيا جاء امسه ان فهرسته يف األمري الشيخ ذكر أن وبعد اه االتفاق سبيل على قصد غري من

 خبط وعليها ١١٣٦ سنة أخرى نسخة يف ووجدت بيدي نسخة يف كذا ١١٢٢ سنة زاد تأليفه
 مبينا املشريف القادر عبد شيخنا نسخة امش نصه ما املدينة دفني املراكشي الطاهر بن أمحد الشهاب

 أمني حممد للشمس العطار الشهاب صاحبنا إجازة ويف خطه من اه فليحرر ١١٢٦ هو الرمز حمل
 ثبت من اختصره وقد املشايخ بني املتداول وهو لقا هذا البصري لسامل االمداد ذكر حني رضوان
 الكبري رأيت وقد قلت خبطه رأيته كما الرسول عبد بن عمر الشيخ قاله باالمداد أيضا املسمى والده
 أطلع أنه السني حرف من البصري سامل ترمجة يف وسيأيت قط به نسمع مامل وهذا خطه من اه أيضا

 هو ألف اليت الفهارس أو ا ااز الفهارس أراد هل فانظر لدهوا فهارس على الرباطي الغريب احلافظ
 له ألفت أو

------------------------------ 
  ١٩٥ صفحة - ١ جزء 
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 يف ذكرمها الطربيتان الشرف وزين مباركة اإلمداد يف هلم يترجم الذين البصري شيوخ ومن
 املكلل العقد يف الزبيدي احلافظ مشيخته

 احلي وعبد والشرباوي وامللوي كاجلوهري تالمذته أغلب طريق من له افيم بالبصري أتصل
 البكري مصطفى والسيد السقاط العريب بن وعلي األمري إمساعيل بن حممد واحلافظ البهنسي

 احلسين عيديد الرمحن عبد بن وحسن باعلوي بلفكيه اهللا عبد بن الرمحن وعبد واملنيين والعلجوين
 أمري ابن إسحاق بن حممد واإلمام الزبيدي األمني عمر بن اهللا وعبد سياإلدري سعيد بن وإبراهيم
 مهات بن حسن بن وحممد الطربي علي بن الوهاب عبد بن حممد والشمس الصنعاين الؤمنني

 املكي القلعي التاج بن املنعم وعبد النمرسي علي بن وعيد احلسيين أسلم بن الرمحن وعبد الدمشقي
 وعبد الكوراين طاهر وأيب املكي عقيل بن عمر والسبط املكي عقيلة وابن ريالكب السندي احلسن وأيب
 وحممد األهدل مقبول حممد بن أمحد والشهاب األهدل عمر بن وحيىي الطائفي املرغين احملجوب اهللا
 وأيب احلليب الدباغ وعلي احلليب الشرابايت الكرمي وعبد حلب نزيل الطرابلسي احلسيين إبراهيم بن

 عال هو وما نازل هو ما فيها أن إال عنه كلهم الدرعي ناصر ابن العباس
 الشمس املعمر املسند احملدث العالمة تلميذه طريق من االتصاالت من به لنا حصل ما وأعلى

 فإنه سنة وستني بست البصري موت بعد ١٢٠١ سنة املتوىف املدين املغريب اهللا عبد بن حممد بن حممد
 من املذكور باملغريب اتصلت وقد بعلو به االتصال لنا حصل املذكورين ابهأصح مجيع عن وفاته لتأخر
 ورفيع املدين الليل مجل علوي ابن العابدين وزين الفالين عمر بن صاحل وهم تالميذه من مخسة طريق
 وغريهم الدرعي الناصري السالم عبد وابن الدمشقي العقاد شاكر وحممد الدكين القندهاري الدين

------------------------------ 
  ١٩٦ صفحة - ١ جزء 

 الربزجني إمساعيل بن أمحد الشهاب عن أرويه باملدنيني مسلسل وهو أعالها على هنا ولنقتصر
 بن اهللا عبد اجلمال عن أيضا وأرويه ح عنه املغريب اهللا عبد بن حممد عن الفالين صاحل عن أبيه عن

 عنه املذكور املغريب عن العابدين زين السيد عن أبيه عن االسكندري البنا صاحل بن حممد
 املعمر عن مكاتبة اهلندي احليدرابادي الرضوي عثمان بن خضر حممد الشيخ عن هلما ومساو ح
 عن املغريب اهللا عبد بن حممد عن القندهاري الدين رفيع عن املدراسي العمري الدين شهاب حممد

 القندهاري الدين رفيع بن الدين عليم املعمر نع العطار الشهاب صاحبنا عن هلم ومساو ح البصري
 عن بروايته فإنه املذكور العطار لصاحبنا حصل ما أعلى وهو البصري عن املغريب عن أبيه عن املذكور
 ١٣١٦ سنة املذكور شيخه وفاة وكانت وأشياخهم مشاخيه كبار ساوى املذكور الدين عليم

 البيطار أمني وحممد السكري اهللا عبد املعمر عن يضاأ له ومساو ١٢٣٢ سنة كانت ووالدته حبيدراباد
 الشهابني عن الكبري األمري العالمة عن املصري التميمي حممد الدين مشس املعمر عن بدمشق كالمها
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 ثبته البصري عن كالمها وامللوي اجلوهري
 عن يالدمشق احلليب سعيد الشيخ عن الدمشقي السكري اهللا عبد املعمر عن عاليا أيضا وأرويه
 السكري عن وأرويه عنه كالمها واجلوهري امللوي عن كالمها العقاد شاكر والشيخ العطار الشهاب

 الشيخ عن فاحل الشيخ عن وأرويه ح عنه أبيه عن املواهيب حممد ابن إمساعيل عن أيضا احلليب عن
 ح عنه سوسيال اهللا عبد عن القابسي تامر ابن بكر أيب عن الناصري السالم عبد ابن عن السنوسي

 يبزير علي بن قاسم عن الرمحيت مصطفى بن حممد عن القادر عبد والده عن اخلطيب اهللا نصر وعن
 عن وغريمها املسويت وسليم اخلطيب اهللا نصر وأخربنا ح عنه التونسي السوسي اهللا عبد عن التونسي

 األحسائي احلنبلي فريوز بن اهللا عبد بن حممد عن احلنبلي حسن بن أمحد عن القاوقجي
------------------------------ 

  ١٩٧ صفحة - ١ جزء 
 الرب وعبد البشري سليم الشيخ وعن ح ثبته البصري عن األحسائي اللطيف عبد بن اهللا عبد عن

 عن البجريمي أمحد عن القلعي داوود عن القويسين حسن عن اخلتاين حممد عن وغريمها اهللا منة
 البصري عن الصباغ
 لقيته املرغين عثمان بن اخلتم سر حممد بن حممد الدين مشس السيد عن غريب الاتص به ولنا

 اهللا عبد أبيه عن بكر أيب أبيهما عن يس وعمه بكر أيب أبيه عن عثمان حممد أبيه عن باالسكندرية
 عن الدمياطي القماش عطية الشيخ عن الدمياطي الشريف حممد الشمس وعن ح البصري عن املرغين
 الدفري الشيخ عن الرباوي عيسى عن الشنواين حممد الشمس عن الدمياطي البدري ىمصطف الشيخ
 به البصري اهللا عبد بن سامل عن

 واألقارب باهلنديني مسلسل وهو نازال كان وإن وأحسن بالبصري املتصلة أسانيدنا أغرب ومن
 علي عن مبريجنان الشهري يعل أبيه عن اباد إله من كتابة اهلندي األمجلي أمحد الدين ظهري عن روايتنا
 والده عن العباسي الدين قطب غالم عمه ابن عن العباسي أمجل حممد خاله عن بادي اإلله جعفر
 البصري عن السندي حياة حممد عن العباسي فاخر حممد

 فكثرت الستة الكتب مجيع بإقراء مكة يف تفرد املترجم البصري شيخه عن عقيلة ابن الشمس قال
 يف ما عيون فيه وذكر البخاري وشرح هلا واستكتابه بكتابتهم الناس بأيدي وانتشرت بإقرائه النسخ
 وأقرأ وحنوه الثلث إىل ووصل الباري وفتح القسطالين من أبسط فهو وغريمها والكرماين الباري فتح

 اه إليه ذلك يف الرياسة وانتهت وغريه املوطأ
 جوف يف البخاري صحيح قرأ أنه هذا ريالبص اجلمال عن األهدل للوجيه اليماين النفس ويف
 الصحيح على شرحه وأن مرارا املشرفة الكعبة

------------------------------ 
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  ١٩٨ صفحة - ١ جزء 
 فإنه املعمى قبيل من يكون أن كاد االسم وهذا قال الساري ضياء مساه مثال له يلقى أن عز
 إليها يرجع نسخته صارت حىت الستة للكتب حهتصحي مناقبه ومن قال تأليفه يف الشروع لعام موافق
 يف أخذ وزيادة اليونينية يف ما فيه وجد الذي البخاري صحيح أعظمها ومن قال األقطار مجيع من

 وصارت وصححه سبا أيادي تفرق أن بعد أمحد مسند ومجع سنة عشرين من حنوا وكتابته تصحيحه
 اه أمة نسخته

 أمحد اجلليل الشيخ وقال ١١٢١ عام جملسا ٥٦ يف كان ويةالنب الروضة يف أمحد ملسند وإقراؤه
 تفرق أن بعد أمحد اإلمام مسند مجع البصري ترمجة يف املكي الصعيدي بالشماع الشهري إدريس بن

 العلماء السادة منها نقل أمها ملن كعبة صارت نسخة منه وصحح كاهلبا يكون أن وكاد سبا أيادي
 أوقفت نسخة البار ابنه وأرسل اخلافقني يف طار انتشارا احلرمني يف وانتشرت اآلفاق يف سارت نسخا
 اه آمني بكرمه اهللا تقبل مصر جبامع وأخرى الشريفة بطيبة

 شرح وله قال للبصري ترجم ملا الفؤاد تسلية يف اهلندي البلجرامي آزاد السيد عن نقال احلطة ويف
 الشروح سائر يف مثل له يلقى أن عز لقد ولعمري الروح سري واآلفاق األنفس يف سار البخاري على
 هي الشريفة بيده الشيخ نسخها اليت والنسخة نواله بإفاضة الزمان وضن إكماله عن الوقت ضاق لكن
 الشيخ تالمذة من املكي احلنفي أسعد حممد موالنا عند رأيتها اآلفاق يف الشائعة للنسخ األصول أصل
 أسعد حممد للشيخ فقلت باالشتراء املصنف ولد عن لشيخا أخذها كان أركات ببلد املكي الدين تاج
 هذه

------------------------------ 
  ١٩٩ صفحة - ١ جزء 

 سيما ال أخرى مواضع إىل منها تنقل أن ينبغي وال احلرمني يف تكون أن حقها املباركة النسخة
 الشيخ أرسل مث هلا حمبيت لفرط فارقتها ما ولكن حسن الكالم هذا الشيخ فقال الشاسعة الديار اىل

 إىل النسخة فوصلت البالد بتلك الفتنة هيجان من رأى ملا احتياطا أورنقاباد إىل أركات من كتبه
 احلطة بواسطة اه اهللا حفظها اآلن إىل ا موجودة وهي أورنقاباد
 سامل بن اهللا عبد نسخة سنبل طاهر الشيخ املسند احلكيم عند املنورة املدينة يف رأيت قلت
 أنه وأخربين الواضح واخلط والضبط واملقابلة الصحة يف اية وهي مثانية الصحيح من خبطه البصري
 السلطان وفرقها الصحيح من هناك طبعت اليت األمريية النسخة عليها ليصحح اآلستانة إىل أحضرها

 نديع كما بسلفه اتصلت أين من أدري وال ضبطت وعليها واآلفاق املساجد على احلميد عبد
 بن حملمد أيضا خبطه إجازة وعندي السخاوي للحافظ مسلم صحيح ختم يف البصري خبط كراسة

 الفيض أبو احلافظ أيضا البصري عن وقال ١١٢٧ بتاريخ عامة وهي الدمشقي الفراوي مصطفى
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 أسانيد مدار الثالثة هؤالء وعلى والعجيمي النخلي ورفيقه هو ذكره أن بعد له إجازة يف الزبيدي
 اه الشاسعة والبلدان النائية األقطار من واالمها وما بل الشريفني رمنياحل

 العصر حمدث املصري اجلوهري أمحد بن حممد الشمس املسند احملدث أيضا البصري عن وقال
 احلديث يف املؤمنني أمري ومهامه وجهبذه وإمامه

 السند ألفية ٦٠
 يف ناظمها وشرحها ومخسمائة فأل على اشتملت ١١٩٨ سنة ألفها الزبيدي مرتضى للحافظ

 أوهلا اإلجازة وأنواع ونقله احلديث أنواع ببيان افتتحها كراريس عشر حنو
  املرتضى الشريف هو حممد == والرضى ريب عفو راجي يقول 

------------------------------ 
  ٢٠٠ صفحة - ١ جزء 

 قال أن إىل
  ظريفه رائقة منظومة == منيفه ألفية وهذه 

  األجماد السادة الشيوخ عن == االسناد من مايل تهاضمن 
  واألقطار البلدان سائر يف == األخيار من لقيته ممن 
  بالثناء يشرف نسق يف == الوالء على فيها أوردم 

  جازا أمر وذاك كتابة == أجازا من ذكرت ورمبا 
  فطل وابل يصبها مل إن == قلوا ملا قيل باالتفاق 

 بكر أيب بن اخلالق وعبد املزجاجي الدين عالء بن حممد وهم عامة يزيه فيها ترجم اخل
 األمني بن عمر بن اهللا وعبد األهدل املستريح بن ومشهور اهلجام بكر أيب بن وسليمان املزجاجي

 احلشبريي إبراهيم بن ومساوي الزبيدي املقري حممد بن وإمساعيل اجلرهزي سليمان بن اهللا وعبد
 املنوكلي اهللا عبد بن احلق ونور العيدروس والوجيه ااملرغين اهللا عبد والسيد دائل أمحد ابن اهللا وعبد
 سعيد بن وإبراهيم املكي أمحد بن اهللا وعطاء املكي أسلم بن الرمحن وعبد السقاف عقيل بن وعمر
 فروجع باعبود مشيخ والسيد الصغري السندي احلسن وأبو األشبويل الرمحن عبد بن وأمحد املنويف

 وحسن والشرباوي والدمنهوري واجلوهري امللوي والشهاب الشركي الطيب بن وحممد الربزجني
 وعبد النقيب بن وعلي الطحالوي وعمر البهنسي احلي وعبد البليدي حممد والشمس املدابغي
 التميمي ومصطفى البوصريي اهللا عطاء بن وإبراهيم الدمياطي عيسى بن وحممد العفيفي الوهاب
 والتاودي العشماوي أمحد بن حممد واملعمر التلمساين املنور وحممد الرشيدي وخليل لرفاعيا وشعيب

 والشهاب املنصوري وسليمان الصعيدي وعلي أمحد بن وسامل السقاط العريب بن وعلي سودة ابن
 املنيين أمحد
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------------------------------ 
  ٢٠١ صفحة - ١ جزء 

 بن وحممد النابلسي السفاريين والشمس القادري صاحل بن وحممد السمان الكرمي عبد بن وحممد
 نافعة بوصايا وختمها وغريهم التونسي الغرياين علي

 علي كالنور تالميذه أغلب طريق من إليه بأسانيدنا نرويها جامعة سلسة معتربة منظومة وهي
 البخاري حممد بن وحممد الدمشقي العطار عبيد بن وأمحد املكي العطار الرسول عبد بن وعمر الونائي

 وصاحل العمري الشرقي املعطي بن العريب حامد وأيب الطرابلسي الطبويل أمحد والشهاب النابلسي
 علي بن أمحد والشهاب الدرعي الناصري السالم عبد وابن اجلزائري املقايسي ومحودة املدين الفالين

 البغدادي السويدي سعيد حممد يخوالش املصري الشنواين علي بن حممد والشمس املصري الدمهوجي
 وغريهم الزبيدي األهدل سليمان بن الرمحن عبد والسيد علي وولده

 مخسة طريق من ماله عموم يف فقط بواسطتني به نتصل أنا وذلك أعالها على هنا لنقتصر ولكن
 تالميذه من

 السكري اهللا عبد عامة عنه أجازين الدمشقي مث بكري الديار اآلمدي مصطفى بن عمر األول
 مكاتبة الزبيدي عن وهو العطار الدمشقي
 له والده باستدعاء عنه يروي وهو الدمشقي العطار عبيد بن أمحد بن حامد الشام عالمة الثاين

 منه اازين آخر هم تالميذه من ثالثة بواسطة عنه أروي الزبيدي خبط له اجازته رأيت حسبما مبصر
 اخلطيب اهللا ونصر احلبال وسعيد ريالسك اهللا عبد شيخنا وهم الدنيا يف

 السكري اهللا عبد عاليا عنه أجازين الشام مسند الكزبري حممد بن الرمحن عبد الوجيه الثالث
 يف أصحابه آخر ومها العطار الشهاب بواسطة مكاتبة الزبيدي عن وهو احلبال سعيد حممد والشيخ
 الدنيا

------------------------------ 
  ٢٠٢ صفحة - ١ جزء 

 السكري عامة عنه لنا أجاز مكاتبة عنه يروي البريويت اهللا فتح علي بن اللطيف عبد الرابع
 يف تالميذه آخر عنه لنا أجاز شفاها عنه يروي الطندتائي البهي أمحد بن حممد الشمس اخلامس

 الشافعي املصري النهطيهي اجلمال أمحد الشهاب وهو الدنيا
 سعيد حممد بن علي بن صاحل بن أمحد الشهاب املعمر طريق من ذلك من أعلى به وأتصل
 وأوالدهم وأوالده سعيد حممد جلده إجازته حبق مرتضى السيد عن يروي وهو البغدادي السويدي
 ١٣٢٤ سنة وتسعني نيف عن وفاته وكانت املذكور علي املنال جده حفدة آخر وهو وأحفادهم
 حاجا وردها ملا ١٣٢١ عام مكة من كانت وإجازته
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 الشني حرف انظر احلليب الشربايت الكرمي عبد للشيخ احملدثني لعوايل الطالبني إنالة
 العلوم أمنوذج ٦١

 املبكري الرحيم عبد بن حممد بن أسعد ابن حممد الدين جالل األجل احملقق األستاذ للعالمة
 شرياز يلي مما فارس ببالد موضع النون وختفيف الواو وتشديد املهملة بفتح دوان إىل نسبة الدواين

 ممن مجاعة من عليه الثناء مسعت وقال الالمع الضوء يف السخاوي احلافظ ترمجه الشافعي الكازروين
 احلديثية أسانيده الدواين فيها فصل مقدمة هذا األمنوذج لكتابه ٩١٨ عام وفاته وكانت اه عنه أخذ

 قال حجر بنا احلافظ عن الكوشكناري األنصاري الدين حميي مشاخيه ومن وغريها
------------------------------ 

  ٢٠٣ صفحة - ١ جزء 
 من عنه الرواية ويل مجلتهم من أنا وكنت مطلقا شرياز ألهل حجر ابن احلافظ أجاز وقد الدواين

 اه واسطة غري
 بن زاهد السيد عن الرحيم عبد الشيخ أبيه عن الدهلوي اهللا ويل طريق من وكتبه أسانيده نروي

 طريق من له ما ونروي املفصلة أسانيده املذكوريف بالدواين السند املتصل أبادي األكرب وياهلر أسلم
 عن احلكمي حممد بن علي الفقيه عن الصديقي الكوراين شريف حممد شيخه عن الكوراين الربهان

 بن عمر بن العزيز عبد بن اهللا جار عمه عن املكي فهد بن العزيز عبد بن القادر عبد بن الرمحن عبد
 الرمحن عبد الدين عفيف عن الزبيدي العلوي الدين برهان بن إمساعيل الدين شرف عن املكي فهد

 إجازة رأيت ولقد األمم يف الكوراين املنال قال ومروياته تآليفه جبميع الدواين اجلالل عن االجيي
 اجلزري ابن عن دهوال على الدواين رواية مدار أن وذكر جدا فيها أطنب هذا االجيي للعارف الدواين
 وغريه

 اإلرشاد يف إليه أسانيدنا انظر الدهلوي اهللا ويل اهلند حملدث احلرمني مشايخ يف العني إنسان
 الواو حرف يف وترمجته
 العطار إبراهيم الشيخ شيخنا ثبت فهارس من واألخيار والشيوخ العوايل انتخاب ٦٢
 عبيد بن أمحد الشام حمدث بن حممود ابن هو املذكور وإبراهيم الدين حميي الشيخ ولده مجع
 الرمحن وعبد حامد وعمه حممود ووالده الطييب الرمحن عبد الشيخ عن عامة يروي الدمشقي العطار

 وأمحد الزبيدي مرتضى السيد تلميذ بكري الديار اآلمدي وعمر احلليب وسعيد الكزبري
------------------------------ 

  ٢٠٤ صفحة - ١ جزء 
 الرمحن وعبد الشطي وحسن البعلي الناجي وهاشم احلليب وأمحد الكردي بكر وأيب كريب الديار

 والسيد املصريني من وغريهم الزرو والشيخ واملبلط الباجوري والربهان الشاميني من وغريه احلفار
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 ١٠٣

 مكاتبة وأخذ احلجازيني من وغريهم العزب والشيخ الليل مجل والسيد املكي اجلشي حسني بن حممد
 وغريه ١٢٧٥ سنة النابلسي صالح أمحد الشيخ عن

 هذا وثبته أبيه عن الدمشقي العطار إبراهيم بن الدين حميي الشيخ الفاضل جامعة عن فيه ما أروي
 والده عن للفتوحات روايته فيه ذكر ومما ١٣٢٠ سنة تأليفه مؤلفه أمت صحيفة ٢٦ يف بالشام مطبوع
 يف الدين حميي الشيخ رأى أنه خربه ختمها يوم وصبيحة لطرفيها عليه مساعا العطار حممود الشيخ
 عنه روايتها له وأباح الروحاين العامل

 اهللا رسول وارثي وأسانيد اهللا أولياء سالئل يف االنتباه ٦٣
 وقال اه الفحول فيه ترغب نفيس كتاب اجلين اليانع صاحب عنه قال الدهلوي اهللا ويل للشيخ

 من الفن يف املطوالت الكبار الكتب من االخوان إحتاف يف املكي رياخل أبو أمحد الشيخ صاحبنا عنه
 اه االنتباه كتاب وأمجعها وأكربها وأنفعها أجلها

 هذا إىل أسانيدنا أغرب ومن اإلرشاد يف املذكورة إليه بأسانيدنا اهللا ويل للشيخ ما وكل أرويه
 اهلندي احليدرأبادي الشطاري اهللا صبغة بن اهللا حبيب الصويف الشيخ عن مكاتبة أرويه أين اهلام الثبت
 الدين مقيم حممد أيب عن املدراسي خان علي ارتضا القاضي عن البخاري كوجك اهللا عبد السيد عن

 الربيلوي احلسين سعيد أيب عن السهروردي الصديقي اهللا أمحد أبيه عن األمحدي مقيم حممد املدعو
 اهللا يلو أمحد الشيخ عن الفليت الصديقي عاشق حممد عن

------------------------------ 
  ٢٠٥ صفحة - ١ جزء 

 العطار عثمان بن أمحد الشيخ صاحبنا عن رويناه أنا الثبت ذا يتعلق ومما سره قدس الدهلوي
 حممد الشيخ عن اهلندي اجلعفري العزيز عبد بن حممد عن فقط األخري نصفه يروي أنه وأخربنا
 منه يروي كان وإمنا أبيه عن اهللا ويل بن العزيز عبد الشيخ مهأل جده عن املكي الدهلوي يعقوب
 قال بالطرق يقول ال وكان الصوفية الطرق أسانيد فيه األول ألن فقط األخري نصفه املذكور اجلعفري
 ألن أهال التصوف طرق أن يرى يكن مل فإذا عجيب منه وهذا املسكي النفح يف اخلري أبو أمحد الشيخ
 العزيز عبد ابنه طريق من خصوصا ولبسها اخلرقة ألبس ما طال الذي اهللا ويل عن يروي فلم تتلقى
 اه عليها يبايع النقشبندية الطريقة شيخ كان الذي

 الثمانيات املستعصميات األحاديث ٦٤
 احلنبلي اجلوزي ابن الفرج أيب احلافظ سبط يوسف الدين حميي اخلالفة دار أستاذ احلافظ ختريج
 على قرأت أوهلا يف قال حديثا عشر ثالثة وهي العباسي باهللا املستعصم املؤمنني أمري لإلمام البغدادي

 وقبلة املؤمنني أمري باهللا املستعصم اهللا عبد أمحد أيب األنام مجيع على الطاعة املفترض اإلمام سيدنا
 معاند وقمع اتهحي بطول العباسي جمده قواعد اهللا رفع له قلت املنصور جعفر أيب اإلمام ابن املسلمني
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 ١٠٤

 إليك كتابه يف الطوسي املؤيد احلسن أبو اإلهلي بالتوفيق اهللا أيدك أنبأك سطواته بطول احلنيفي الدين
 املظفر أيب احلافظ عن وهو الفاء حرف يف املذكور الفوطي ابن إىل بالسند أرويها اخل نيسابور من

 جدا قدمية مسموعة نسخة منها ديوعن اهللا رمحهم باهللا املستعصم عن خمرجها اجلوزي ابن يوسف
 العارف لإلمام العروسية الطريقة أسانيد يف السنية األنوار ٦٥

------------------------------ 
  ٢٠٦ صفحة - ١ جزء 

 سنة مائة حنو عن ٩٨١ سنة املتوىف الفيتوري األمسر السالم عبد سيدي الطرابلسي بالصقع الشهري
 أخذ أشهرها من اليت تونس دفني عروس بن أمحد العباس أيب العارف الشهري بالشيخ اتصاالته فيه ذكر

 اهللا عبد بن أمحد عن القريواين رأس أيب بن اهللا فتح عن الدكايل حممد ابن الواحد عبد عن األمسر
 العجمي اهللا فتح الشيخ عن وهو عروس بن أمحد الشيخ عن الفحل راوي أيب عن الساحلي الرشيد

 هذا السنية األنوار كتابه يف املذكورة بأسانيده الشاذيل عن املرسي عن شيالعر ياقوت الشيخ عن
 فيه يقول الذي نظمه ويف األمسر الشيخ أمالها اليت الكتب آخر من هو الذي

  مرويه أكابر سادة عن == الذهبيه السلسلة مسيتها 
 خملوف عمر بن مدحم بن حممد الشيخ املنستري مفيت العالمة صاحبنا إليه سنده بنظم ذيلها وقد
 عبد سيدي الشيخ مناقب يف الرحيم مواهب كتابه يف معا وساقهما املالكية طبقات صاحب املنستريي
 روضة املسمى املختصر شارح الربموين الدين كرمي الشيخ كتاب فيه اختصر الذي سليم بن السالم
 املذكور الشيخ مناقب يف األبرار السادة ومنية األزهار

 حسني بن فتحا حممد بن علي بن حممد اهللا عبد أيب الذاكر الناسك الرحال عن باملترجم نتصل
 شيخه عن ١٣٢٤ سنة بفاس صافحته الطرابلسي الفيتوري وباخلاء باحلاء بوحريص شهر أمحد بن

 عن حممد والده عن حممد ولده عن حممد خاله عن بنغازي دفني عثمان أبيه عن حبيح عثمان بن حممد
 العليم فتح كتاب صاحب السالم عبد عن توريالفي بركة والده

------------------------------ 
  ٢٠٧ صفحة - ١ جزء 

 جحا بن حممد والد عن جحا بن عمر بن حممد عن جربة دفني الفيتوري راوي أيب الشيخ عن
 عليها للمذكور إجازة من السند هذا نقلت هكذا بأسانيده األمسر السالم عبد سيدي الشيخ عن
 آخره من انقطاعا فيه ولعل البعزاوي العباس بن أمحد العباس أيب لصاحبنا وخبطه هختم

 السنوسية الطريقة مقدمة يف القدسية األنوار ٦٦
 السيد صديقنا اإلسالم يف اآلن الطرق مشايخ مشاهري أشهر الناسك العامل العامل الصاحل للشيخ

 السنوسي علي بن حممد السيد احلافظ نب الشريف حممد األستاذ ابن الشريف امحد العباس أيب
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 السنوسية الطريقة يف نافعة جامعة رسالة وهي اآلن االستقرار املكي جولة األناضويل أصال اجلغبويب
 وآداب الصوفية والطرائق احلديثية الكتب يف إمامها وأسانيد رجاهلا وتراجم وتعاليمها وأركاا
 احملمدية الطريقة مبىن جهلوا الناس رأيت ملا أوهلا يف قال صحيفة ١١٧ يف اآلستانة يف طبعت السلوك

 األلباب أولو ا لينتفع واألحزاب األوراد موعة مقدمة الكتاب هذا وضعت العلية العليا وأسانيدها
 أوال أبدأ فإين والرغبات التحصيل ذوو به اعتىن ما وأوىل املهمات أعظم من املتصلة األسانيد معرفة إذ

 العظيم األصل هو إذ القرآن يف أسانيدهم مث ووفام ووالدم الطريقة هذه مشايخ شأمن حمل ببيان
 العمل على الطريقة هذه مبىن ألن احلديثية األمهات أسانيد أوضح مث الطريقة هذه أوراد أول وهو

 اخل كافية شافية اهللا شاء إن لتكون الطرق مشايخ أسانيد أبني مث األمحدية والسنة بالكتاب
 املهدي حممد السيد وعمه الشريف حممد السيد والده عن فيها الشريف أمحد السيد رواية ارومد

 املازوين القادر عبد بن أمحد والسيد اليزليتين بركة ابن عمران السيد األستاذين وعن مستخلفه وهو
 أسانيدهب السنوسي ابن األستاذ جده عن أربعتهم هلم مبا وأجازوه عمدته وهو الشهرة الريفي األصل
 جده عن الزروايل حممد السيد وعن التلمساين املدين السيد عن القرآن ويروي

------------------------------ 
  ٢٠٨ صفحة - ١ جزء 

 وختمها األسانيد بعض كرر ورمبا الصوفية والطرائق احلديثية الكتب إىل أسانيده فصل مث أيضا
 طابعها أن إال الطريقة ذه يتعلق فيما النادرة لفوائدا من ذلك وغري اإلمام جلده ونظمي نثري بكالم

 التواريخ وبعض كلماا من كثريا وحرف صحفها
 على وأعانه اهللا أبقاه له ما وكل مكاتبة الشريف أمحد السيد مؤلفها عن املذكورة الرسالة أروي

 ١٢٨٤ سنة كانت والدته ألن اخلمسني سن يف اآلن وهو آمني اإلسالم كلمة مجع من يريد ما
 حينما بفاس املستغامني تكوك بن أمحد الشيخ املرحوم املاجد اجلليل الشيخ عمه ابن به أخربين حسبما
 ١٣٣٨ سنة مرتلنا شرف

 بالنوافل للتقرب القوابل إيقاظ ٦٧
 للعامل كتبها كراسني حنو يف لطيفة إجازة األمم صاحب الكوراين إبراهيم الربهان املدينة لعامل

 القشاشي شيخه وأوراد أوراده فيها ذكر امللثاين الدين قطب ابن الفتح أيب الدين زكي خالشي املتفنن
 احلامتي وكتب والسهروردي القادر عبد الشيخ طريق من اخلرقه ولبس الذكر تلقني يف وأسانيده

 أنه اال قال للتربيزي املصابيح مشكاة سند وباخلصوص له عمم مث القادر عبد والشيخ والسهروردي
 أكثره لطيف ثبت وهو مؤلفاته بعض أخريا له ومسى غريه إىل بالنسبة عندهم وإقراء قراء شهورامل

 بن اهللا عبد مؤلفه تلميذ خبط نسخة منه عندي ١٠٧٧ عام مؤلفه منه فرغ القوم طرق بأسانيد متعلق
 وغريها األمم يف املذكورة الكوراين إىل بأسانيدنا فيه ما وكل أرويه ١٠٧٨ سنة كتبها املينباري حممد
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 بن علي ابن الرمحن عبد عن باخلصوص يرويه وهو مرتضى احلافظ إىل بأسانيدنا وأرويه أثباته من
 املؤلف عن احلسين احلسني بن علي والده عن باليمن الوادي صاحب البزاز احلسين احلسني

------------------------------ 
  ٢٠٩ صفحة - ١ جزء 

 ثبت هو املكي العجيمي علي بن حسن األسرار أيب لإلمام البنياين صرن بإجازة التهاين إهداء ٦٨
 نستفد مل املغاربة من مجاعة عن روايته فيه ساق ورويته املكرمة مبكة عليه وقفت املذكور باسم ألفه

 الوهاب عبد عمه وابن الفاسي أمحد بن حممد مكناس قاضي وهم املذكور الثبت من إال عنهم أخذه
 القاسم أيب بن حممد بن حممد وكذا عاليا القصار أجازمها كما مكاتبة أجازه كالمها سيالفا العريب بن
 السعود أيب إىل األربعة هؤالء ضممت فإذا املراكشي السوسي املرغيت سعيد بن وحممد سودة ابن

 شيةباملشي أجازه الذي املشيشي والعلمي الثعاليب مهدي وأيب الشاوي وحيىي والعياشي والرداين الفاسي
 استفدته ومما وبعده الزمن ذلك يف نادر وهذا له أجاز ممن عشرة املغرب أشياخ من للعجيمي جيتمع
 عن الطربي العابدين زين املسند عن املكي القاري علي ملؤلفات العجيمي رواية املذكور الثبت من

 العني حرف انظر يالعجيم إىل بسندنا املذكور الثبت أروي املذكور سلطان ابن عن القادر عبد والده
 الشني حرف انظر الشركي الطيب بن حممد للشمس املغرب أدباء من لقيته فيمن املطرب األنيس

------------------------------ 
  ٢١٠ صفحة - ١ جزء 

 
  الباء حرف 

 
 البابلي ٦٤
 الباء سربك وهو الشافعي املصري البابلي العالء بن حممد اهللا عبد أبو املسند احلافظ اإلمام هو
 يف املكي احلضراوي أمحد الشهاب شيخنا وضبطه الشيوخ من به النطق ومسعنا حنفظه كذا املوحدة

 حجة له املترجم كان غريب وهو افريقية أعمال من بالضم بابل إىل نسبة قال الثانية املوحدة بضم ثبته
 يف يكون أن القدر ةليل له بانت ملا دعا أنه عنه يذكر اهلجري األلف صدر يف اآلفاق على مصر

 املريب يف الزبيدي الفيض أبو قال زمانه إىل بالنسبة كذلك فكان حجر ابن احلافظ مثل احلديث
 العصر يف رأينا ما فإنا قال كما وهو حقه يف كافية منه شهادة وهذه البابلي عن روى فيمن الكاملي
 وناهيك ه ا مثله تالميذه وجلت نفعه وكثر واشتهاره صيته بلغ من السخاوي احلافظ لدن من القريب
 منه الشهادة هذه مبثل

 على مستخرجه يف باحلفاظ املسلسل باحلديث سلسلته يصل أن الزبيدي السيد أراد وملا
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 وصفه ورأيت باحلافظ تسميته على العصر أهل اتفق قال املترجم إىل ووصل عقيلة ابن مسلسالت
 أيب وخبط األطفيحي منصور بن حممد دثاحمل وخبط الثعاليب عيسى مهدي أيب الشيخ خبط كذلك
 اه مصر حمدثي العز أيب وابنه العجمي الشهاب وخبط اللقاين إبراهيم بن خليل مفلح

 ملتون عصره أهل أحفظ وهو والفقه احلديث يف األعالم أحد اخلالصة يف احمليب األمني عنه وقال
 وصحيحها ورجاهلا جبرحها وأعرفهم األحاديث

------------------------------ 
  ٢١١ صفحة - ١ جزء 

 يف حاله املواهب شارح الزرقاين ورأيت اه بذلك له يعترفون وأقرانه شيوخه وكان وسقيمها
 يف العجيمي األسرار أبو وصفه وكذا اه وحافظه العصر حمدث ب املغريب زروق علي بن حملمد إجازته
 اجلواهر انظر احلديث يف زمانه شيخ احلفاظ خامتة ب البديري حامد أليب إجازته

 ترمجة يف البابلي الفجر مساه كتاب يف الزبيدي الفيض أبو احلافظ بالتأليف ترمجته أفرد وقد
 عن عامة املذكور يروي ترمجته يف ذا وناهيك ذكره سبق بتأليف عنه اآلخذين أفرد كما البابلي
 الوسيمي حممد والشمس الرملي الشمس أعالمهم ومن عشرة احلادية املائة صدر يف مصر أعالم كافة

 علي والنور الزيادي علي والنور املناوي الرؤوف وعبد السنهوري وسامل الشليب بن أمحد والشهاب
 أبو اخلاص تلميذه ومروياته أسانيده مجع وقد وغريهم األجهوري علي والنور اللقاين والربهان احلليب
 عليها وقفت واملسانيد واألجزاء املصنفات صلو يف األسانيد منتخب فهرسته يف الثعاليب عيسى مهدي

 هذه عيسى الشيخ شيخنا استودع وقد ثبته يف النخلي الشهاب قال مبصر السلطانية املكتبة يف
 إىل أسانيدها وضبط كلها أمساءها فيه قيد وقد األسانيد منتخب مساه مؤلف يف كلها املقروءات
 اه ابليالب الشيخ الزمان حافظ بإمالء ذلك وكل مؤلفيها

 وأيب الفاسي القادر عبد بن حممد اهللا عبد وأيب العياشي سامل أيب طريق من املذكور بالبابلي نتصل
 والثعاليب والقلعي والعجيمي والنخلي والبصري املغاربة من وغريهم الدرعي ناصر بن حممد اهللا عبد

 املشارقة من وغريهم بلفكيه اهللا وعبد اخلياري وإبراهيم الصفوري القادر وعبد والزرقاين والرداين
 عن روى فيمن الكاملي املريب مساه بكتاب مرتضى احلافظ أفردهم األعالم من عنه اآلخذين ولكثرة
 احلافظ عن اآلمدي عمر عن اخلطيب النصر أيب شيخنا عن وذلك أربعة وبينه بيننا ما وأعلى البابلي
 بن أمحد عن الزبيدي مرتضى

------------------------------ 
  ٢١٢ صفحة - ١ جزء 

 ١٠٧٢ سنة املصرية القرى إحدى زعبل بباب املتولد الزعبلي الشافعي عزام بن رمضان بن سابق
 يف مشافهة إجازة البابلي احلافظ أخربين قال يرويه ما سائر يف مشافهة له إجازة ١١٧٢ سنة واملتوىف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ١٠٨

 اه مشاخيي مشايخ وأكثر شيوخي ساويت السياق وذا املكلل العقد يف الزبيدي قال يرويه ما سائر
 املذكور شيخنا أن وهي لطيفة السند هذا ويف الفاسي العراقي زيان حممد أليب إجازته يف أيضا وقال
 اه للحجار إال هذا يتفق ومل سنة مائة وإمساعه مساعه بني

 بقصيدة اخلياري الربهان تلميذه ورثاه ألف سنة يف كانت ووالدته ١٠٧٧ سنة له املترجم مات
 تارخيها

  اخلامته فأرخوه == به العلم ختم قد 
 الباجي ٦٥
 أرويها فهرسة له املالكي الباجي وارث بن سعيد بن خلف بن سليمان الوليد أبو احلافظ هو
 احلسن أيب الشيخ وعن عليه قراءة البحر أيب بن حممد بن عيسى األصبغ أيب عن خري ابن إىل بأسانيدنا

 أيب عن إجازة احلجار املقري حممد بن قاسم بن الرحيم عبد احلسن وأيب موهب ابن اهللا عبد بن علي
 الباجي الوليد أيب عن كلهم وإذنا مشافهة املقري األشجعي علي بن عيسى بن شعيب حممد

 البجريمي ٦٦
 بن أمحد بن أمحد املسند احملدث العامل اإلمام هو

------------------------------ 
  ٢١٣ صفحة - ١ جزء 

 على أكب مرتضى احلافظ عنه قال ١١٩٧ سنة مبصر املتوىف املصري الشافعي البجريمي مجعة
 اه الناس به وانتفع الفن يف وألف احلديث إقراء

 واألولياء الزاهدين من واهللا هو الكربى رحلته يف الناصري السالم عبد ابن تلميذه عنه وقال
 اه العارفني

 أمحد والشهاب العشماوي أمحد بن حممد والشمس جلوهريوا امللوي الشهابني عن عامة يروي
 حممد بن حممد عن أيضا ويروي عنه الصباغ عن النخلي ثبت ويروي عامة البصري عن كلهم الصباغ
 بن عيد عن املدابغي وحسن احلفين عن املترجم ويروي أبيه عن البصري اهللا عبد ابن سامل عن الدفري
 الطوع أليب إجازته من هذا نقلت أيضا البصري عن السجلماسي اهللا عبد بن وحممد النمرسي عساكر
 بن حممد بن حممد عن أمحد والده عن الستة الكتب املترجم ويروي والونائي املصري األشبويل سالمة
 وروى الرملي الشمس عن احلليب النور عن العناين داوود بن حممد الشمس عن اخلليلي الدين شرف
 الشمس عن عاليا القراءات علم وروى البابلي عن البشبيشي عن نويفامل منصور عن األولية حديث
 التطواين عمر عن البيومي علي احلسن أيب عن اإلدريسية األمساء وأخذ اليمين الرمحن عبد عن البقري

 الشهاب عن اخلونكي حسن البدر عن النقشبدنية والطريقة املصافحة وروى البادية املنح صاحب عن
 النخلي عن النمرسي عيد عن والده عن املشيشية الصالة وأخذ املعروف بسنده ياطيالدم البنا أمحد
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 عن اخللوتية وأخذ الكنكسي اهللا عبد عن اجلوهري الشهاب عن الشاذلية الطريقة وأخذ والبصري
 علي عن أبيه عن العجمي العز أيب عن والده عن بالفاحتة املسلسل وروى البكري مصطفى سيدي

 عن الغزي علي بن أمحد عن الصحيح راوي الشامي الرمحن عبد بن عثمان مع وتدبج األجهوري
 أثبام واجلوهري وامللوي الصباغ عن وروى املزاحي سلطان عن عمه عن البشبيشي الرؤوف عبد
 وللبجريمي البابلي عن رمضان ابن سابق بن أمحد عن عاليا وروى سبق كما

------------------------------ 
  ٢١٤ صفحة - ١ جزء 

 ذكر ما بعض نقلت ومنه مبصر اخلديوية باملكتبة عليه وقفت ثبت املذكور
 عن وغريمها الكزبري الرمحن وعبد الفالين إىل بأسانيدنا منها طرق من له ما مجيع يف به أتصل

 بن أمحد الشهاب عن أبيه عن اخلطيب النصر أيب وعن ح عنه الونائي الرب عبد بن علي احلسن أيب
 عنه الناصري السالم عبد ابن إىل وبأسانيدنا عنه املصري لدمهوجيا علي

 البخاري ٦٧
 األثري احلنفي والشهرة األصل البخاري اهللا خري بن حممد بن أمحد بن حممد الشام مسند هو
 الزبيدي احلافظ عنه قال مطعونا ١٢٠٠ سنة بنابلس واملتوىف ١١٥٤ سنة املولود نابلس نزيل احملدث

 قوة من عنده ما مع فيها يدانيه من العصر هذا يف نعلم ال جيدة معرفة احلديث فن رفيع معجمه يف
 له واصفا رحلته يف الناصري السالم عبد ابن وترمجه اه الغريبة املعاين وإدراك السريع والفهم احلافظة
 عن إال الصمت كثري والعلل الرجال لتراجم واالستحضار باحلفظ عليه وأثىن املتقي احلجة باحلافظ

 معرفة فيه يعرف احلديث فن يف رأسا تارخيه يف اجلربيت عنه قال اه الشريف العلم ومذاكرة الرب ذكر
 على االطالع واسع الزبيدي احلافظ املذكور شيخنا بعد العصر هذا يف يدانيه من نعلم ال جيدة

 اه متعلقاته
 أن كاد املثيل عدمي والرجال األحاديث متون حفظ يف كان ثبته يف عابدين ابن الشمس عنه وقال

 اه إمساعيل أباه كان لو الصحيح بصاحب يشبه
 أيب عن روى والنسابني واألخباريني احملدثني خامتة ثبته يف العطار أمحد الشهاب تلميذه عنه وقال

 هذا عن املترجم قال باليمن خما نزيل عيديد الرمحن عبد بن وحسن األهدل حيىي بن سليمان الربيع
 ربه عبد بن وحممد الزبيدي الدين عالء بن وحممد اه احلديث فن يف انتفاعي جل هوب السيد

------------------------------ 
  ٢١٥ صفحة - ١ جزء 

 النابلسي البقاين حممد بن حممد والشمس احمللي احلريري موسى بن اهللا وعبد الست بابن الشهري
 مرتضى واحلافظ النابلسي السفاريين أمحد بن حممد والشمس املدين السمان الكرمي عبد بن وحممد
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 نسخ منه ونقلت كراس يف شيوخه معجم له خرجت وقد املذكور الزبيدي قال وغريهم الزبيدي
 اه الشامية الديار إىل ا وأرسل

 حممد السيد املرحوم الديار تلك جة صديقنا مكتبة يف بدمشق املذكور معجمه رأيت قد قلت
 اجلزائري املبارك
 عن احلليب سعيد الشيخ عن السكري اهللا عبد عن منها طرق من عاليا له ما كل يف به صلأت
 الشيخ عن املكي العطار الرسول عبد بن عمر حفص أيب إىل وبأسانيدنا ح عنه العقاد شاكر الشيخ

 الرب عبد وابن الدمشقي العطار عبيد بن أمحد الشهاب إىل وبأسانيدنا ح عنه الشامي الكردي مصطفى
 املعطي بن والعريب الشنواين والشمس الدمهوجي والشهاب الناصري السالم عبد وابن الونائي

 عنه كلهم البجعدي الشرقاوي
 العينني جالء امش املطبوع اجللي القول كتابه تيمية ابن ترمجة يف ألف الذي هو املترجم قلت

 عجيب وهذا طالعه أو طبعه من ترمجته عرف وال ترمجه من له ينسبه مل وإن اامع من غريه ويف
 احلنفي حممد بن أمحد بن حممد هكذا فيها وإمضاؤه العيين مصطفى بن حملمد خبطه إجازة وعندي
 األثري
 القرايف البدر ٦٨
 يونس بن عمر بن حيىي بن حممد الدين بدر هو

------------------------------ 
  ٢١٦ صفحة - ١ جزء 

 ترمجته يف احمليب له ذكرها فهرسة له ١٠٠٨ سنة ومات ٩٣٩ نةس ولد املالكي املصري القرايف
 مكتبة يف عليها وقفت وقد األجالء بأسانيد االخالء إحتاف يف العياشي سامل وأبو األثر خالصة من

 القاضي بن ويوسف اجليزي الدين زين عن عامة يروي أنه فيها ما وحمصل باألزهر املغاربة رواق
 وحممد القرايف والنور الفيشي أمحد بن وحممد الشنشوري الدين اء عمروامل الغيطي والنجم زكرياء
 أيب لفخرها جمموعة يف اجلعد أيب زاوية يف ورأيت هؤالء من واحد كل مشيخة وذكر وغريهم التتائي
 حممد اهللا ويل املذكور جد لعم كتبها املذكور للبدر إجازة الشرقي املعطي بن صاحل حممد اهللا عبد

 يروي أنه مضمنها ١٠٠٣ بتاريخ الشرقي حممد عبيد أيب الشان الكبري الشيخ بن املكناسيب املعروف
 إبراهيم الربهان عن كالمها اللقاين الدين ومشس اللقاين الناصر عن اجليزي أمحد بن زين عن املوطأ
 الغيطي والنجم زكرياء القاضي بن يوسف اجلمال عن الصحيح ويروي حجر ابن احلافظ عن اللقاين

 عن أيضا اللقاين وأخذه حجر ابن احلافظ عن الدميي عثمان احلافظ عن األخري يرويه اللقاين والناصر
 أرويها بأسانيدهم واهليثمي العراقي عن الشاوي طريف بن أمحد عن الدميي ويرويه القلقشندي اجلمال
 مهدي أيبو العياشي سامل أيب إىل بأسانيدنا منها طرق من ومروي مؤلف من له يصح ما وكل
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 ح عنه األجهوري علي احلسن أيب عن وغريهم البابلي والشمس العجمي والشهاب الثعاليب
 مكاتبة عنه الفاسي القصار إىل وبأسانيدنا
 البديري ٦٩
 بابن املعروف الشافعي الدمياطي احلسيين البديري أمحد بن حممد بن حممد بن حممد حامد أبو هو
 األقران وحيد الزمان مفرد املسند الصويف احملدث العالمة ١١٤٠ سنة املتوىف الشامي وبالربهان امليت

 صاحب
------------------------------ 

  ٢١٧ صفحة - ١ جزء 
 من عاشوراء يف يطلب فيما العمال وإرشاد االصطالح يف البيقوين منظومة على احلفيل الشرح
 علي بن وحسن الكوراين لربهانوا الشرباملسي علي احلسن أيب عن عامة يروي وغريها األعمال
 الدين حميي بن العابدين زين بن الدين وشرف املكية الطربية القادر عبد بنت قريش والسيدة العجيمي

 بن وأمحد البقري قاسم بن وحممد األنصاري زكرياء القاضي بن الدين مجال يوسف بن الدين ويل بن
 مجاعة عن القوم طريق وأخذ وغريهم املغريب يالدالئ املرابط حممد بن وحممد البشبيشي اللطيف عبد
 واجلمال الوقائي يوسف االرشاد وأيب وأخيه البكري العابدين وزين املكناسي املسطاري اهللا عبد كأيب
 وغريهم الدمياطي البنا أمحد

 بآخره عندي هو كراريس ست حنو يف العوايل األسانيد يف الغوايل اجلواهر امسه نفيس ثبت له
 البكري مصطفى شيخه وإىل احلفين إىل بالسند أرويه احلفين سامل بن حممد للشمس به همؤلف إجازة
 بن واحلسن احلفين سامل ابين ويوسف حممد األخوين عن مرتضى احلافظ إىل وبأسانيدنا ح عنه كالمها
 كلهم املرتيل السالم عبد بن ومصطفى الدمياطي الدجنيهي عيسي بن يوسف بن وحممد املدابغي علي
 الشريف حممد اهللا عبد أيب عن والدمياطيني باحملمدين مسلسال وأرويه ح له ما البديري حامد أيب نع
 عن كالمها الدمياطي بشارة أمحد والشيخ الدمياطي القماش عطية الشيخ عن الدمياطي عوض بن

 دعب أبو ويرويه ح عنه احلفناوي القطب عن املهدي حممد الدين مشس عن البديري مصطفى الشيخ
 عن احلفين سامل بن حممد عن الكبري األمري حممد عن الدمياطي اخلضري حممد عن الشريف حممد اهللا

 العال ابن حممد عن البقري حممد عن باحملمدين املسلسل احلديث يروي وهو البديري حممد بن حممد
 املعروفة بأسانيده البابلي

 تنبيه
 علي النور هشيخ سأل أنه البيقونية على شرحه يف املترجم ذكر

------------------------------ 
  ٢١٨ صفحة - ١ جزء 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ١١٢

 والتنوين الساكنة النون إمكان من القرآن كتجويد جمودا احلديث قراءة حكم عن الشرباملسي
 يف الشارحة األقوال كتاب عن له ونقله بالوجوب فأجابه مندوبة هي هل ذلك وغري والقصر واملد
 فصاحة ومن العرب لغة ومن الكالم حماسن من التجويد بأن ذلك شيخال وعلل قال الفاحتة تفسري
 ما مراعاة فعليه السالم عليه حبديثه تكلم فمن وسلم عليه اهللا صلى فيه جمموعة املعاين وهذه املتكلم
 اه وسلم عليه اهللا صلى به نطق

 الغزي الدين بدر ٧٠
 الدمشقي الغزي العامري الدين يرض الشيخ ابن الدين بدر حممد العالمة اإلمام الشام مسند
 العامل واألوان العصر ذلك حافظ اإلسالم شيخ ب ثبته يف الشرابايت حلب حمدث حاله الشافعي
 اثنان الثالثة مالك بن ألفية وشروح املنظوم التفسري صاحب وهو اه األصويل احملدث املفرد العامل
 املفيد أدب يف النضيد والدر الروم دبال ورحلة القدس ورحلة اجلوامع مجع نظم وشرح نظما منها

 هذا يف ألف ممن أمهله من على يستدرك أن فيصح تأليف املائة علي يزيد مما ذلك وغري واملستفيد
 الباب

 عصره ومسند شريف أيب بن الدين برهان والقاضي زكرياء القاضي عن عاليا عامة ويروي
 األحفاد ملحق املعمر واملسند القسطالين مةوالعال السيوطي احلافظ عصره وحافظ القلقشندي اجلمال

 الدين رضي ووالده الربزجني الدين وتقي االسكندري املزي احلسن أيب بن حممد الفتح أيب باألجداد
 اليمين األصايب العباسي علي بن داوود الرحال للمسند كتبها منظومة له إجازة يف املترجم قال الغزي
 شيوخه من ذكر ما صتخل ومنها اليمين النفس صاحب ساقها

  عدا فيهم شرعت إن متل == جدا كثري وهم وغريهم 
------------------------------ 

  ٢١٩ صفحة - ١ جزء 
 اهلادي عبد بنت عائشة عن االسكندري الفتح أيب اإلمام عن روايته له حصل ما أعلى ومن
 طريق من له ما أروي راحلجا عن كلهم النويري صاحل بن علي وجده الرسام صديق بن والشهاب

 طريق ومن والغني النون حرف انظر عاليا عنه الغزي النجم ولده طريق ومن عاليا عنه العجل ابن
 ٩٨٤ سنة هذا البدر مات مكاتبة إجازة أيضا عنه القصار الشيخ

 املدراسي الدولة بدر ٧١
 املدراسي اهلامشي نالدي نظام بن حممد الدين ناصر ابن غوث حممد بن اهللا صبغة الدولة بدر هو
 ابن عوض السيد عن الشافعي اليجابوري حسني القاضي بن أمحد الدين نظام أبيه عن يروي اهلندي
 نزيل املكي اجلداوي عالم حممد بن حممد عن عامة وروى والبابلي الثعاليب عن السقاف الضعيف شيخ

 شاكر حممد بن بالوها عبد عن الصحيح وروى مكاتبة املكي الرسول عبد بن وعمر مدراس
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 ١١٣

 حممد بن اهللا ويل عن اجلزويل دليل وروى باشا داوود النبوي احلرم شيخ عن املدينة ويف املوصلي
 والده عن الكوراين طاهر أيب عن احلسيين اهللا صبغة عن أبادي اخلري اهللا أمحد الوايل عن البهاري عظيم

 له بأسانيده اللكنوي العلوم حبر والنام فيها اهلند علماء مرجع عن والده عن العقلية العلوم ويروي
 خان سعيد حممد املسند احملدث ولده عن يل وأجازه العطار عثمان بن أمحد الشيخ له ذكره ثبت

 خبطه له إجازة ووهبين الدولة بدر أبيه عن املدراسي اهلامشي
 الربزايل ٧٢
 حممد أبو الدين علم اآلفاق مفيد احلافظ اإلمام هو

------------------------------ 
  ٢٢٠ صفحة - ١ جزء 

 يف وأمعن ورحل كثريا ومسع ٦٦٥ سنة ولد الدمشقي الربزايل يوسف بن حممد البهاء بن القاسم
 احلفاظ طبقات يف كذا جملدات سبع يف معجما لنفسه وخرج والفضيلة االتقان مع احلديث طلب

 وبلغ عليه مسع من كل فيه أثبت جملدا وعشرين أربعا ثبته بلغ الوفيات فوات يف الكتيب وقال للسيوطي
 متقنة مسودات يف وترمجهم ذلك رتب األلف من أكثر وباإلجازة األلفني من أكثر بالسماع مشاخيه
 الذهيب يقول املذكور معجمه ويف

  وعوايل بدت أجزاء وظهور == كلها اخلزائن تفتيش رمت إن 
  الربزايل معجم امسع أو طالع == رووا وما الوجود أشياخ ونعوت 

 أيضا فيه وقيل
  واالمجال التفصيل على ورووا == رأوا وما الشيوخ نعت طالبا يا 

  الربزايل معجم من بارزا لك == تبتغي ما جتد انزل احلديث دار 
 يف قوله فأثر احملدثني خط يشبه خطك يل قال احلديث طلب إيل حبب الذي وهو الذهيب قال
 اه أشياء يف به وخترجت وسعيت
 عنه الذهيب طريق من له ما أروي ٧٣٧ سنة ومات مثله معناه يف خيلف مل السيوطي لقا
 الشامي الربهان ٧٣
 بن أمحد بن إبراهيم إسحاق أبو الدين برهان احملدث الفقيه ومسندها املصرية الديار راوية هو

 باملوحدة بعليال املعجمة وباخلاء اخلفيفة النون وضم الفوقية بفتح التنوخي سعيد بن الواحد عبد
 املفتوحة

------------------------------ 
  ٢٢١ صفحة - ١ جزء 

 ب الدميي عثمان الفخر على مساع يف حتليته وجدت القاهرة نزيل الشامي الساكنة املهملة والعني
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 ١١٤

 ابن نصر وأبو الدائم عبد ابن له وأجاز ٧٠٩ سنة ولد املربز احملرر املقري العامل اإلمام الشيخ
 عالء عن النووي أذكار وروى الثالمثائة على عددهم يزيد كثري ومجع عساكر بن والقاسم ازيالشري
 يزيدون كثري مجع من فسمع بنفسه احلديث طلب مث النووي عن العطار بن إبراهيم بن علي الدين
 حجر ابن احلافظ قال مسموعاته من بكثري وتفرد األربعني بعد الذهيب احلافظ منه ومسع املائتني على
 اجزء ٢٤ يف الكبري املعجم له خرجت مث عشاريات له وخرجت طويال والزمته الكثري عليه قرأت
 الغمر إنباء من اه مثامنائة سنة فجأة مات

 ومخسمائة نيف على قرأ أنه وأخربين فهرسته ناولين مرزوق ابن للحفيد إجازته يف الربزيل وقال
 اه عامة يرويه ما بكل وأجازين شيخ

 سنة الذهيب ومات علمت كما الذهيب احلافظ منه مسع هذا التنوخي الربهان أن ائفاللط ومن
 يف نظم السيوطي وللحافظ ٨٨٤ سنة مات عنه الشاوي طريف بن العباس أبو أصحابه وآخر ٧٤٨
 السني حرف انظر ترمجته يف سيأيت املعىن هذا

 ومن عنه حجر ابن طريق من أو ح عنه الربزيل عن احلفيد مرزوق ابن طريق من فهرسته أروي
 الشاوي طريف ابن عن السيوطي طريق

 احلليب الربهان ٧٤
 الشافعي احلليب الوفاء أبو خليل بن حممد ابن إبراهيم الربهان الشام مفخرة احلافظ اإلمام هو
 ابن الفخر أصحاب من مجاعة من ومسع ٧٥٣ سنة ولد الغوف وبابن العجمي ابن بسبط املعروف
 البخاري

------------------------------ 
  ٢٢٢ صفحة - ١ جزء 

 ٨١٣ عام وحج امللقن وابن والبلقيين انتفع وبه العراقي احلافظ عن احلديث علم وأخذ وغريهم
 العشرين حنو مسلم وصحيح مرة ستني من أكثر البخاري صحيح وقرأ كبريا اجتهادا الفن يف واجتهد

 ألفاظ ضبط يف واملقتفى الصحيح اجلامع على لتلقيحوا ماجة ابن سنن على تعليق التصانيف من وله
 يف افتقدت مسلم على وحواشي جملدين يف عندي وهو الناس سيد ابن سرية على النرباس ونور الشفا
 وميزان املستدرك وتلخيص والكاشف والتجريد داوود أيب سنن على وحواشي حللب تيمور دخول

 وله العراقي شيخه ألفيه وشرح العالئي مراسيل وحواشي معيارامليزان يف اهلميان نثل مساه االعتدال
 فيمن املعلم الطالب وتذكرة عندي وهو املدلسني ألمساء والتبيني األصول الستة رواة يف السول اية
 بوضع رمي عمن احلثيث والكشف عندي وهو باالختالط رمي مبن واالغتباط خمضرم انه يقال

 ٨٤١ سنة مطعونا مات بشكوال ابن مبهمات وتلخيص بالوضع اوصفو الذين الرواة فيه أفرد احلديث
 على خبطه مساعا عندي ألن قلم سبق ٨٣١ سنة مات أنه من السنية التعليقات يف وما القرآن يتلو وهو
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 ١١٥

 ٨٣٨ بسنة مؤرخا مسلم صحيح
 إىل وبأسانيدنا ح عنه كالمها الدمشقي الدين ناصر وابن حجر ابن احلافظ طريق من له ما أروي

 أيضا عنه لقلقشنديا
 التوضيح له والضبط واالتقان باحلفظ أيضا وصف ذر أبو وكنييته أمحد امسه ولد للمترجم وكان
 عمره آخر يف أذهبه انه ويقال السلسال يف يقال فيما والآلل الدر وعقد الصحيح اجلامع ملبهمات
 مات

------------------------------ 
  ٢٢٣ صفحة - ١ جزء 

 احلسنات أبو مسينا أخط وقد احلديثية األجزاء من كثري على خبطه مساعات ديوعن ٨٨٤ سنة
 فيما بأدلته بينته كما خمطىء للمترجم املذكور الولد نسب من أن زعم حيث اللكنوي احلي عبد حممد
 طبقات يف هذا للربهان ترجم ملا السيوطي احلافظ قال اجلميع اهللا رحم له الغي إبراز امش كتبته
 طنانة ترمجة للسخاوي الالمع الضوء ويف اه معجما فهد بن عمر القاسم أبو صاحبنا له خرج ظاحلفا

 فيه انظرها للمترجم
 الرباوي ٧٥
 احملقق العالمة بالرباوي الشهري القاهري الشافعي الزبريي حممد بن عيسى بن أمحد بن عيسى هو

 وغريهم الصغري وحممد العزيزي ومصطفى النمرسي وعيد والديريب الدفري الشمس عن احلديث أخذ
 كل يف يذكر جملد يف الصغري اجلامع على شرح له مبصر ااورين بتربة ودفن ١١٨٢ سنة مبصر مات

 عن طريقه من نرويه الرسول عبد بن عمر حفص أبو له نسبه ثبت له خاصة بالفقه يتعلق ما حديث
 عنه الشامي عثمان الشيخ

 ودود إحتاف انظر الربيربي
 كريالب ٧٦
 احللة املسماة الرحلة صاحب مصر دفني الصديقي البكري مصطفى املواهب أبو املشايخ شيخ هو
 ورحلته الثانية احلجازية الرحلة يف الدانية الرضوانية والرحلة احلجازية الرحلة يف اازية ال احلقيقية
 وهو لطيف جملد يف ثاألحادي من األربعة اخللفاء فضل يف ورد ما ومجع والثانية األوىل القدسية
 حفظها وخامتة مقدمة مع حديثا أربعني ونظم مطبوع

------------------------------ 
  ٢٢٤ صفحة - ١ جزء 

 العديدة التآليف من ذلك وغري واملعراج اإلسراء أحاديث ذكر يف املواج واليم يعني
 إبراهيم بن وحممد نبلياحل املواهب وأيب عقيلة وابن والبصري والنخلي البديري عن عامة يروي
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 الرملي والنجم الدكدكجي
 وأغالهلا وأعالها عنه وغريهم والسفاريين واحلفين اهلاليل إىل بأسانيدنا منها طرق من له ما أروي

 عنه البغدادي السويدي سعيد حممد عن الدمشقي الغزي عمر حممد عن اخلطيب النصر أيب عن
 ومات ١٠٩٩ سنة املذكور البكري األستاذ ولد اوأعمه وأصحها األسانيد جيد من وهو مشافهة

 غلط ١١٣٣ سنة مات أنه من األشراف يف وما ١١٦٢ سنة
 البطيوي ٧٧
 وأيب واملنجور القصار عن يروي الفاسي البطيوي علي بن قاسم احلسن أبو الضابط العالمة هو
 أنه ذكر لقادريةا التحفة صاحب له نسبها فهرسة له األول وعمدته وغريهم عمران بن علي احلسن
 به عرف ملا ميارة اهللا عبد أيب تالميذه أخص عند ذكرا هلا أجد ومل الشريف اهللا عبد ملوالي ا أجاز
 الصحيح على تعليقه صدر

 عنه املرشد شارح ميارة اهللا عبد أيب عن وغريه العياشي سامل أيب طريق من به نتصل
 عبد بن حممد اهللا عبد أبو املعمر العالمة وقته يف واملغرب فاس مسند املشايخ شيخ هو البناين ٧٨
 عن ١١٦٣ سنة املتوىف العتيدة املصنفات من وغريمها والشفاء االكتفاء شارح الفاسي البناين السالم

 العلماء رئيس وهو املشرق من مقفلنا أدركناه طبقاته يف احلضيكي عنه قال الثمانني حنو
------------------------------ 

  ٢٢٥ صفحة - ١ جزء 
 االكتفاء على املترجم شرح أن احلاج ابن تاريخ ويف اه والعمل العلم يف وقتئذ والصلحاء

 أن على يدل وهو إليه حيتاج ما كل حترير يف الغاية بلغ أسفار عدة يف نظري له ليس السري يف للكالعي
 هو الفاسي القادر دعب بن حممد سيدي شيخه أن وذكر األبرار األئمة مقام العلوم من حاز مؤلفه
 حنو منه وشرح املسلمني على دين فإنه الوظيف ذا قم له وقال املذكور الشرح يف أذنه الذي

 وجود لعدم التمام له يتيسر ومل صنيعه فاستحسن حممد سيدي شيخه إىل ما وذهب كراسني
 احلضرة هلذه ا أتىو املشرق من الكتب مجع ١١٤١ عام حج وملا املرام فيها اليت املغرب يف الكتاب
 يف كتاب تصانيفه ومن االكتفا مبعاين الوفا معاين الشرح هذا ومسى عاما عشر ستة تبييضه يف وبقي
 مع جهله باملؤمن جيمل ال مما ذلك وغري وأوليتهما حدودمها وتوضيح الشريفني احلرمني فضائل
 منها وخامتة بابا عشر عةوتس مقدمة على اشتمل ومتعلقاته مناسكه وترتيب ووجوبه احلج فضائل
 على وقفت وقد اإلسالم علماء من وغريمها الشريفني باحلرمني لقيه من ذكر يف عشر الثامن الباب
 يزد ومل الصغرى رحلته على أحال املذكور الباب يف أنه إال جملد يف وهو املذكور الكتاب

 احلاج ابن العريب بن أمحد سالعبا وأيب الفاسي القادر عبد بن حممد اهللا عبد أيب عن عامة يروي
 التطواين بركة علي احلسن وأيب املكناسي السوسي احلسن بن مدين أيب والقاضي اليوسي علي وأيب
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 التجموعيت امللك عبد مروان وأيب املسناوي اهللا عبد وأيب العمريي القاسم أيب بن سعيد والقاضي
 زاكور بن قاسم بن حممد اهللا عبد وأيب يعقوب بن وأمحد الدرعي ناصر بن أمحد العباس أيب والعارف
 علي وأيب الكوراين الربهان من والده له واستجاز وغريهم البادية املنح وصاحب الصيين بن وحممد

 حديث ومسع نادر علو وهذا فأجازوه الزرقاين الباقي عبد حممد وأيب اخلرشي اهللا عبد وأيب العجيمي
 الدنيا يف االجهوري احلسن أيب تالميذ آخر يشيالبشب الرؤوف عبد املعمر عن مبصر األولية

------------------------------ 
  ٢٢٦ صفحة - ١ جزء 

 ناصر ابن العباس أيب اإلمام عن بشرطه هنا مسعه كما عنه
 اهللا عبد وأيب حممد لولده إجازته يف نفسه عن ذكر ما به وأغبطه العلو من له وقع ما أغرب ومن

 عبد الربكات أبو فالشيخ املغاربة من باإلجازة عنهم نروي الذين وأما هقول وهو جسوس قاسم ابن
 باستدعائه لوالدي إجازته يف وعمين وناولين القرآن من سورا عليه عرضت الفاسي علي بن القادر
 الفخر هو وهذا قلت اه العياشي سامل أبو الشيخ يل اإلجازة بتعميم ذلك مثل معي فعل كما منه ذلك
 عاش فإنه سامل وأيب الفاسي شيخه عن معه يروي الدنيا يف أحد يبق مل ألنه املذكور لبناين التليد
 تالميذه إمهال هو والعجيب الستني حنو والكوراين واخلرشي الزرقاين وبعد سنة سبعني من حنوا بعدمها
 ولكن هبعد اآليت احلسن ابن أخيه وابن التاودي والشيخ كاهلاليل فهارسهم يف ذكر عمن عنه الرواية
 هذا من أكثر إىل بصاحبه يصل االعتناء وعدم اإلمهال
 للشيخ إجازته على بناها لنفسه فهرسة ومجع احلاج ابن العباس أيب لشيخه فهرسة املترجم مجع
 أخرى نسخة على ووقفت جدا مفيدين كراسني حنو يف وهي بناين احلسن بن حممد وتلميذه جسوس

 أيضا حممد ولده باسم أيضا منها
 العالء أيب كاحلافظ عامة منه اازين تالميذه طريق من له يصح ما مجيع يف باملذكور لنتص
 التاودي والشيخ جسوس قاسم بن حممد اهللا عبد وأيب بناين احلسن وابن اهلاليل العباس وأيب العراقي
 عمرامل عن الناصري السالم عبد ابن إىل وبأسانيدنا ح كذلك عنه كلهم السقاط العريب بن وعلي
 عنه الفجيجي الرمحن عبد بن إمساعيل

 حتفة مساه والده يف تأليف الكرمي عبد الفقيه األبر احلاج املترجم ولولد
------------------------------ 

  ٢٢٧ صفحة - ١ جزء 
 السالم عبد بن حممد اهللا عبد أيب بالشيخ بالتعريف االعالم الفضالء

 وجلماعة لنفسه املترجم من اإلجازة فيه يطلب اهلاليل العباس أيب من استدعاء على وقفت وقد
 وسيدي حممد بن قاسم وموالي السيد بن حممد وموالي احلفيد بن أمحد موالي سجلماسة شرفاء من
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 احلسين الشريف بن وحممد الفاسي أمحد بن القاسم وأيب الوكيلي احلسن بن وحممد الرخاء أيب حممد
 القادر وعبد الدادسي علي بن حممد بن بكر وأيب احلق عبد بن وأمحد عمر بن الوهاب عبد واملرابط

 عبد بن الطاهر بن وحممد سودة بن والتاودي خياف ال من إبراهيم بن وأمحد صاحبهم علي بن
 اتصاال حنفظ ال ولكن ذكر ملن املذكور السالم عبد ابن خبط اإلجازة وتلوه العلمي حممد بن الوهاب
 عامر ابن أن يذكر ثبته يف الظاهري فاحلا الشيخ ورأيت واهلاليل ديالتاو بالشيخ إال منهم بأحد
 أعلم واهللا عنه اآلخذين من عاش من آخر فهو صح فإن املترجم عن يروي املعداين
 البناين ٧٩
 الشيخ قال ١١٩٤ سنة املتوىف جيله يف وحمققها فاس عالمة البناين احلسن بن ضما حممد هو
 عظيمة وتؤدة متني دين ذا والتصوف والكالم واألصول والفقه واحلديث بالتفسري عاملا كان الرهوين
 بصري تلميذه فهرسة يف ترمجته بسط وانظر اخل عطاياه يف زاهدا السلطان عن منقبضا حسن وهدي
 عندي وهو احلوات الربيع أبو ترمجته يف أفرده الذي اجلزء ويف

 له وإجازته اإلجازة منه استدعائه على توقف قبله املذكور البناين السالم عبد عمه ابن عن أخذ
 والورزازي اهلاليل العباس وأيب فاس شيوخ وعن صغرى أخرى إجازة له وكتب كراسني يف وهي

 وحج وغريهم
------------------------------ 

  ٢٢٨ صفحة - ١ جزء 
 عقب له وإجازام منهم استدعائه نصوص أسانيده جمموعة تضمنت كثريين عن باملشرق فأخذ
 وامللوي واجلوهري الصباغ مصطفى ابن أمحد احملدث الثالثة والشهب احلفين كالشمس استدعائه

 كراسة حنو فيها معروفة وهي املتداولة العلوم يف أسانيده تضمنت لطيفة فهرسة وله موجودة وهي
 أنه لعجبا ومن اهلمزية شارح بنيس اهللا عبد أيب لتلميذه ا إجازته من بآخرها منها نسخة وعندي

 تلميذ أنه مع الديين األخري ومقام األولني بعلو لشعوره واحلفين والصباغ عمه عن إال فيها يسند مل
 أسانيدمها تفاصيل حصل وال لعلومها يتفطن يكن مل بناين الشيخ ولعل أيضا واجلوهري امللوي

 الناصري لسالما عبد ابن وتلميذه احلضيكي إىل بأسانيدنا املذكور بناين للشيخ ما كل أروي
 ومروياته بفهرسته وأتصل والسماع باإلجازة عنه ثالثتهم ريسون ابن الصادق حممد بن حممد وتلميذه
 الربهان صهره عن النيفر حممد بن الطيب الشيخ املعمر ومسندها تونس قاضي عن عجيب باسناد
 الرباط قاضي عن الرباطي عمرو ابن التهامي حممد بن حممد اهللا عبد أيب املسند عن الرياحي إبراهيم
 املذكور بناين عن احلكمي صاحل بن أمحد العباس أيب العالمة
 عن أرويها أين وهو الصحراء بأهل مسلسل غريب بإسناد أيضا ومروياته بفهرسته وأتصل ح
 فاضل حممد الشيخ والده عن الشنكيطي العينني ماء مصطفى حممد اهللا عبد أيب الصيت الطائر الشيخ
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 ١١٩

 وغريها السعود مراقي صاحب العلوي إبراهيم بن اهللا عبد عن الكحيل مصطفى الشيخ عن مامني بن
 جميزنا عن غريب باسناد البخاري صحيح يف به وأتصل هلما ما التاودي والشيخ بناين الشيخ عن

 الكثريي الشريف سعيد عثمان أيب عن السباعي أمحد بن املعطي عبد حممد أيب الصاحل العالمة مكاتبة
 إبراهيم بن العريب حامد وابن اهلاليل سعيد بن علي بن حممد اهللا عبد أيب الشيخني عن وسيالس

 هلما منه إجازة اهلاليل احلسن أيب األول والد عن كالمها ١٢٥٤ سنة عامة له منهما إجازة السماليل
 بأسانيده له املترجم عن النظيفي سعيد بن أمحد العباس أيب عن

------------------------------ 
  ٢٢٩ صفحة - ١ جزء 

 املشرق من أجازه من كل وكذا بالتعريف البناين امسه يكتب املذكور بناين الشيخ كان تنبيه
 ضبط له كتبا عقبه الذي واجلوهري امللوي للشهابني استدعائه كاتب رأيت بل كذلك امسه يكتب
 عنه قال بالفتح حممد امسه أخ وله نشرال يف كما ضما حممد امسه املترجم أن كما أعلم واهللا بالضم بائه

 اه وعلما سنا أخويه من أكرب نسخه بعض يف ما على النشر صاحب
 املكي البناين ٨٠
 بن فتحا حممد بن الواحد عبد بن محدون بن السالم عبد بن العريب حممد بن حممد بن حممد هو

 مبكة املالكية مفيت دارا املكي أصال لقلعيا املغريب النفزي البناين القاسم أيب بن اهللا عبد ابن بوسته أمحد
 والشهاب والونائي الفالين عن يروي وغريه البخاري شارح ١٢٤٥ سنة ثاين ربيع يف املتوىف املكرمة
 املالك وعبد اجلزائري عمار بن وأمحد والشنواين والشرقاوي املالكي البناين أمحد بن وحممد العطار
 اجليالين وحممد اجلودي وحممد اجلوهري أمحد بن حممد مسوالش الزواوي علي ابن وحسني القلعي

 وغريهم التونسي وحممد السندي اهللا وحمب السباعي
 عن بسنده ساقها العياشي سامل أيب فهرسة عليها املشتملة العشرة املسلسالت فيه ذكر ثبت وله
 واملوطأ لصحيحا إسناد ذكر مث سامل أيب عن الشركي الطيب ابن عن الزبيدي احلافظ عن الونائي
 ذكر عمن العياشي فهرس إسناد مث عياض وشفاء وأمحد الشافعي ومسند الستة وبقية

 الشركي إىل بسنده واملشابكة املصافحة إسناد مثل فيه ساق أنه انتقاد أكرب فيه عليه ينتقد ومما
 ولد الشركي الطيب ابن أن مع العياشي صافحين قائال

------------------------------ 
  ٢٣٠ صفحة - ١ جزء 

 فاعلمه وأوالده ألبيه إجازته بضمن هي إمنا عنه وروايته سنة العشرين بنحو العياشي موت بعد
 عبد بن احلسن علي أيب وعن ح عنه الدمنايت العريب حامد أيب إىل بأسانيدنا للمترجم ما نروي

 السيد شيخنا أن وأظن هعن وأوالده ألبيه بإجازته الراشدي سقط اهللا بنعبد عن الشدادي الرمحن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ١٢٠

 فمحقق عنه أخذه أما حسني بن حممد السيد لوالده املترجم بإجازة أخربين املكي الباعلوي احلبشي
 احلاء حرف انظر فاس قاضي بناين محيد هو بناين
 اليمين باسودان ٨١
 عن خذأ ١٢٦٦ سنة املتوىف الدوعين اليمين باسودان أمحد بن اهللا عبد املسند العارف العالمة هو
 والسيد الزبيدي األهدل الوجيه عن عامة وروى البار عمر العارف منهم وعمدته باعلوي آل أكابر
 عبد بن وعمر الليل مجل باحسني علوي بن أمحد والشهاب املكي باعلوي البييت حممد بن علي

 وغريهم الرئيس صاحل بن وحممد العطار الرسول
 عبد بن عمر السيد لألسرار اجلامع شيخنا سلسلة شرح األسرار فيض منها فهارس عدة له
 البار الرمحن

 حسن بن أمحد كالشهاب احلبشي عمر بن عبدروس السيد أصحاب من مجاعة عن له ما أروي
 الدين شهاب بن الرمحن عبد بن بكر أيب عن وأروي ح املذكور باسودان اهللا عبد عن عنه العطاس
 املترجم عن أبيه عن احلسيين

------------------------------ 
  ٢٣١ صفحة - ١ جزء 

 اجلرييت هاشم بن بشرى ٨٢
 علي بن أمحد الشهاب عن عامة يروي املكي دحالن الشهاب أشياخ من املسند العالمة
 عمر والسيد مكاتبة العطاس حسن بن أمحد الشهاب عن نرويها إجازات جمموعة له وغريه الدمهوجي

 بن حممد عن وهو للثاين ومكاتبة لألول شفاها احلبشي وسعيدر السيد عن كالمها شفاها املكي شطا
 عنه كالمها اليمين الدوعين باحسن القادر عبد بن وعلي باسودان اهللا عبد

 التونسي التوايت البشري ٨٣
 بالتوايت الشهري الطاهر حممد بن البشري حممد الصاحل العامل التونسية بالديار القراء شيخ هو
 سنة املتوىف توات أهل من صاحل رجل على مسي إمنا بتوات له عالقة وال الدار التونسي األصل البجائي
 عن التوسي املشاط حممد الشيخ عن التونسي الرايس بن حممد الشيخ عن القراءات أخذ ١٣١١
 علي احلسن أيب عن الصفاقصي احلرقايف حممد الشيخ عن احلسين إدريس بن حممد بن محودة الشيخ
 املعروفة بأسانيده املزاحي سلطان الشيخ عن املغريب االفراين اهللا عبد أيب عن الصفاقصي النوري

 بن املكي حممد األستاذ عن أرويه القراءات يف أسانيده على اشتمل ثبت املذكور وللشيخ
 عنه املرغاين سليمان بن إبراهيم الربهان عن وأرويه ح ١٢٩٥ سنة عنه عزوز بن املصطفى

 فيها به االتصال عزوز ابن األستاذ إغفال من فالعجب احلديث يف عالية رواية للمترجم وكانت
 عن الشريف الكرمي عبد بن حسن الشيخ عن التونسي معاوية حممد الشيخ عن عامة يروي أنه وذلك
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 ١٢١

 أمحد العباس أيب بواسطة عامة عنه وروينا بأسانيده عقيلة ابن عن الغرياين علي بن حممد الشمس
 احلديث يف املذكور إسناده استفدت له إجازته ومن التونسي زعزو بن املدين بن األمني

------------------------------ 
  ٢٣٢ صفحة - ١ جزء 

 املكناسي بصري ٨٤
 حممد بن حممد اهللا عبد أبو املعتين املؤرخ املسند احملدث املقرىء الفقيه الزيتون مكناسة مسند هو

 البصري عمران موسى أيب اهللا ويل بن الرمحن عبد بن عمر بن اهللا عبد بن الرمحن عبد بن حممد بن
 أيضا ويصفونه مشاخيه من استدعاءاته يف نفسه وصف هكذا واملنشأ الدار املكناسي األصل بالتعريف
 املغاربة فهارس يف ليس كراسة أربعني حنو يف كبري ثبت له بصري بأوالد اآلن مبكناس آله ويعرف
 وطرق والتلقني وآدابه العلم فضل من يهمهم مبا والسداد والتوفيق ةاهلداي أهل إحتاف مساه منه أكرب

 علي األمر هذا رأيت أوله يف قال واسعة ورحلة باهظ واهتبال كبرية عناية على يدل وهو االسناد
 بريد يف بريدا وحبرها برها ومغارا األرض مشارق بعض ورواية دراية العلم أخذ على فقطعت أكيدا
 وقال اخل مزيد من هل بل نقنع فال اخلريات من أما وأقول امتألت حاهلا لسانب ختاطب ذلك ومع
 قرآن من األعالم أشياخي عن أخذته ما إسناد أقيد أن النبالء األئمة الفضالء بعض سألين أوله يف أيضا

 وهندسة وتوقيت وطب القوم وطريق ولغة وبيان وعربية أصول من إليها يرجع وما وتفسري وحديث
 يف القراءات أئمة إىل أسانيده ففصل القرآن بسند بدأ مث وفضله السند مدح يف مبقدمة درهاص وأدب
 نسق على سنده م املتصل واملؤلفني الرواة بأعالم والتعريف السند رجال ضبط وقاعدته كراسني حنو
 عن اءاتالقر علم يروي أنه وذكر وغريه ذلك يف الشركي الطيب ابن ثبت كثريا ويعتمد الرواية كرت

 اخلراز بن علي األستاذين عن ١١٩٢ سنة املتوىف الشيظمي سامل بن املبارك اهللا عبد أيب األستاذ
 الفاسي السالم عبد ابن شيخه وعن املنجرة العالء أيب عن كالمها بارا موسى بن أمحد بن واملهدي

 بن الغازي السيد ماماإل عن يرويها أنه فذكر املوطأ لسند ترجم مث بأسانيدهم املنجرة زيد أيب عن
 بن الرمحن عبد بن علي احلسن أيب شيخه عن ١١٨٧ سنة املتوىف املكناسي عبود بن العريب احلاج
 احلفين عن ١١٧٤ سنة املتوىف عبود

------------------------------ 
  ٢٣٣ صفحة - ١ جزء 

 أمحد والشهاب لكياملا الكبري األمري والشمس الزبيدي مرتضى احلافظ املصريني شيوخه وعن ح
 احلنابلة شيخ املصري املقدسي احلنبلي يوسف بن وصاحل الشرباوي الوهاب وعبد البيلي موسى بن

 بأسانيده احلفين عن كلهم العروسي والشهاب اجلوهري والشمس اجلمل وسليمان مبصر
 هموغري شقرون بن القادر وعبد واليازغي وبناين واجلنوي والتاودي بنيس عن املوطأ وروى ح
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 الشمس عن ويروي بأسانيده اجلزائري عمار بن أمحد عن املوطأ وروى ح بأسانيدهم فاس أهل من
 اجلوهري وعن ح املواهب شارح الزرقاين عن املرتالوي عمر عن واملغريب التوين خليل عن اجلوهري
 يةبق يروي هؤالء وعن بأسانيده األجهوري علي عن االسكندري حسن الشيخ املعمر عن املذكور
 والطرق واملسلسالت العلوم وسائر الستة كتب

 منه مسعه حديث أول وهو املراكشي محزة بن العزيز عبد املعمر من بشرطه األولية حديث ومسع
 سياقه وأعجبها أغرا ومن بأسانيده بشرطه الزبيدي مرتضى احلافظ عن باملكرمة الكعبة جتاه باحلرم

 حممد بن حممد الشيخ به حدثنا قال أول وهو الزبيدي عن بشرطه املذكور عن الصفة هذه على له
 وهو اجلزيري به حدثنا قال أول وهو الشربخييت سليمان الشيخ به حدثين قال اخل أول وهو البليدي
 اجلن قضاة قاضي به حدثين قال أول وهو الليثي به حدثين قال أول وهو سالمة به حدثنا قال أول

 يرمحهم الرامحون وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال الق منه مسعته حديث أول وهو مشهروش
 عن اإلضافية باألولية أيضا ساق مث السماء يف من يرمحكم األرض يف من ارمحوا وتعاىل تبارك الرمحن
 النفراوي امحد عن أول وهو النفراوي سامل عن أول وهو التوين خليل عن اجلزائري عمار بن أمحد
 ورواه بأسانيدهم والشرباملسي والبابلي أبيه عن أول وهو املواهب شارح الزرقاين عن أول وهو
 املذكور البصري حج وكان بأسانيده أول وهو الزرقاين عن أول وهو املرتالوي عمر عن أيضا التوين
 بالضيافة املسلسل احلديث لدى بذلك صرح كما ١٢٠٣ سنة املشارقة من ذكر ملن ولقاؤه

------------------------------ 
  ٢٣٤ صفحة - ١ جزء 

 اجلزيري شيخنا على قرأا الفاحتة بقراءة املسلسل هكذا الفاحتة بقراءة املسلسل احلديث وساق
 على قرأها وهو العدوي على قرأوها وهم والشرباوي واجلوهري والغروسي ومرتضى والبيلي واألمري
 على قرأها وهو الثعاليب عيسى ديمه أيب العالمة على قرأها وهو النخلي أمحد على قرأها وهو عقيلة
 قرأا قال خايل على قرأا قال املذكور اجلزيري شيخنا على وقرأا قال ح االجهوري علي الشيخ
 علي سيدي على قرأا قال املقري حممد سيدي على قرأا قال عمار الرمحن عبد سيدي على

 قرأا قال اجلين مشهروش وسلم ليهع اهللا صلى النيب صاحب اجلن قاضي على قرأها وهو األجهوري
 وهو عقيل بن عمر على قرأها وهو مرتضى شيخنا على وقرأا ح وسلم عليه اهللا صلى النيب على
 قرأها وهو اجلان شيخ األطفال مؤدب الربهان على قرأها وهو البصري سامل بن اهللا عبد على قرأها
 على وهو العروسي على وقرأا ح وسلم ليهع اهللا صلى النيب على قرأا قال مشهروش القاضي على

 بن اهللا عبد على وهو الفاسي القادر عبد ابن حممد سيدي على وهو املدين الطيب بن حممد سيدي
 مث وسلم عليه اهللا صلى النيب صاحب مشهروش على وهو الزعتري على وهو الدمياطي الديري حممد
 للتربك هذا مثل يف ا يعمل لكن ضعيفة وهي اجلن عن الرواية السند هذا ويف األسانيد هذه إثر قال
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 ثبته يف مرتضى شيخنا قال البشر سيد من بالقرب
  ينظرا حىت يذكر لكنه == معتربا يكن مل إن ومثله 
  باملعيب السياق يف وليس == الغريب بالسند تربكا 

 املوضوع يف اجلان أخبار يف املرجان لقط يف السيوطي كالم نقل مث
 ما كثرة على لغريه أره ومل هكذا سياقه ما املسلسالت من املذكور الثبت يف ما أغرب ومن
 فأقول اليمىن األذن يف واملغارب املشارق يف بك يستضاء نورا اهللا جعلك بقول املسلسل وأما رأيت
 فمه الشرباوي شيخنا جعل

------------------------------ 
  ٢٣٥ صفحة - ١ جزء 

 اخل جعلك يل وقال اليمىن أذين يف فمه الكنكسي جعل قال مث اخل جعلك يل وقال اليمىن أذين يف
 وهو العارف أبيه عم معه فعل وهكذا اخل وقال اليمىن أذين يف فمه الفاسي القادر عبد جعل قال مث

 وهو مجاعة ابن وهو الفرات بن الرحيم عبد وهو زكريا القاضي وهو سقني وهو اجلنوي وهو القصار
 بن عمر بن اهللا عبيد وهو الطلمنكي وهو اخلوالين وهو زرقون ابن وهو خليل ابن هوو الزبري ابن
 عليه اهللا صلى النيب جعل قال وهو أنس وهو ربيعة وهو مالك وهو حيىي ابن حيىي وهو حيىي بن حيىي
 واملغارب املشارق يف بك يستضاء نورا اهللا جعلك يل وقال اليمىن أذين يف فمه وسلم
 وذكر وغريها الفقهية املتأخرين كتب من وكثريا األربعة املذاهب على الفقه كتب إسناد ساق مث

 مل الفهرس هذا أفيد كوا مع الترمجة هذه أن أسف وبكل له إجازام ونصوص شيوخه على قرأه ما
 له اليازغي الكرمي وعبد بناين واحملشي التاودي الشيخ إجازة تضمن يسري منها واملوجود كاملة توجد
 عندنا املوجودة والنسخة ١٢٠٦ عام شعبان ١٩ أمته بأنه التصريح الفهرس آخر ويف عامة يوه

 مبعظم نتصل نعم اتصاال به اآلن أحفظ وال ذكرا له أجرى أو املترجم ترجم من على أقف ومل ناقصة
 الكتاب هذا مضامن تتبع من م اتصالنا عني يعلم حسبما مشاخيه مشايخ وبكل املذكورين شيوخه

 البصري اإلمداد يف السنة لعلوم خدماته على والكالم إسناده تقدم سامل بن اهللا عبد هو البصري
 اهللا عبد ابن سامل

 السني حرف انظر قبله الذي ولد
------------------------------ 

  ٢٣٦ صفحة - ١ جزء 
 اخلطيب البهنسي ٨٥
 العالء عن التركماين عن النقاد عن احلليب عن السكري عن فهرسته أروي أمحد الدين شهاب هو

 عنه احلصكفي
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 البوين ٨٦
 أبو الكثرية واألنظام العديدة التآليف صاحب املطلع اجلماع املسند احملدث العالمة اإلمام هو
 من بعنابة اآلن تعرف اليت بونة من البوين التميمي ساسي حممد اهللا عبد أيب ابن قاسم بن أمحد العباس
 األديب ترمجه سنة وسبعني ست عن ١١٣٩ سنة واملتوىف ١٠٦٣ سنة ببونة وداملول اجلزائري القطر
 الدولة حماسن يف املدحيية الدرر نظم ب املسماة رحلته يف الفاسي اجلامعي الرمحن عبد زيد أبو

 الشيخ دار أممت بونة يعين دخلتها ملا قال واملشرق املغرب ليواقيت اجلامع املشرق والتاج احلسينية
 بن أمحد العباس أيب أساسي بركته قواعد على املباركة الرحلة هذه بنيت الذي العرفاين لعاملا الرباين
 فوجدته ساسي املعروف حممد اهللا عبد أيب الصاحل الويل ابن قاسم اهللا عبد أيب الناجح الرب الصاحل الويل
 احلديثية تآليفه رياض يف يوم كل يف يرتهين عنده فأقمت مهيا أضيافه إلكرام مبرتل وأنزلين احمليا طلق

 أحضر وكنت حبرها قعور الغائصني على به تبخل ما فوائده فرائد من ساعة كل علي وينثر وغريها
 يف اهللا فسح عنه رويت ومما وولديه بلده مشايخ مع يديه بني الصحيحني رواية جملس املدة تلك أثناء
 احلديث علم يف وقفت وملا ومسهب تصرخم بني ما املائة على ينيف ما بلغت تآليفه وإن وأسهب أجله
 كالمه اخل تصانيفه من وغريه عليه وقفت فيما اإلجازة سألته العجاب والعجب العباب البحر على

 النبوية اخلصائص نظم وعلومها السنة يف منها عظيمة عديدة كثرية املترجم تآليف قلت
 وزاد الشمائل ونظم عشرينو أخرى مائة اجلمعة خصائص من السيوطي احلافظ على واملستدرك

 وإظهار املصري دار إىل املسري
------------------------------ 

  ٢٣٧ صفحة - ١ جزء 
 يف الباري وفتح للفتح حجر ابن مقدمة واختصار البخاري كتاب خلتم املهيأة ادخاري نفائس

 بذكر السريرة يروتنو احلجازية والرحلة العشرة مناقب يف املهتصرة والثمار البخاري غريب شرح
 وختميس األسانيد من املهم بعض بذكر الروانيد ونفح بالدرر مسمى حجر ابن خنبة ونظم سرية أعظم

 السرية بنظم العنربية والنفحات ساسي حممد لسيدي الصحيحني مبدح العني قرة املسماة القصيدة
 وغري التفاسري من مجع كتب يف إسنادنا يف والتيسري يتم مل لكنه الصحابة يف السحابة وطل الطربية
 التواليف من للفقري مبا التعريف مساه خمصوص له مؤلف يف عدده مما ذلك

 سليمان بن حممد الشمس كالشيخ واملغاربة والتونسيني اجلزائريني من وغريه أبيه عن يروي
 زرقاينوال الشاوي وحيىي البشبيشي للطيف عبد بن وأمحد اللقاين إبراهيم بن خليل والشيخ الرداين

 أيب سنة وعشرين مائة من أكثر املعمرين الشيخني عن ويروي عامة وغريهم والشربخييت واخلرشي
 عن األول الشافعي املنويف العزيز عبد بن حممد اهللا عبد وأيب احلنفي الرشيدي اخلضري علي احلسن
 الرملي والشمس يالربج الواحد عبد عن والثاين زكرياء عن الشعراين عن املناوي الرؤوف عبد الشيخ
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 ويروي حجر ابن احلافظ عن كالمها األنصاري زكرياء عن والثاين السيوطي احلافظ عن األول
 عليها له إجازته وعندي األجهوري علي احلسن أيب عن عامة يروي وهو عامة أبيه عن البوين الشهاب
 احلسن أيب عن ذكورامل البوين الشهاب ويروي وغريه الثعاليب عيسى مهدي أيب وعن عامة وهي ختمه

 موت وقت هو وكان حياته أدرك ملن أجاز فانه قال العصر ألهل العامة باإلجازة االجهوري
 أعوام أربعة حنو ابن األجهوري
 الصغرى األلفية وهي بونة وصلحاء علماء يف املصونة الدرة أيضا وله

------------------------------ 
  ٢٣٨ صفحة - ١ جزء 

 شيوخه لذكر منها الرابع الباب الصغرى يف عقد وقد بيت ٣٠٠٠ فيها اليت كربىال األلفية وله
 ذكر يف الثالث الفصل بونة من شيوخه ذكر يف الثاين الفصل املغاربة شيوخه لذكر األول فصول وفيه

 ذكر يف اخلامس الفصل وسليمان تاستور أهل من مشيخته ذكر يف الرابع الفصل باجة من شيوخه
 ذكر يف السابع الفصل القريوان أهل من مشيخته ذكر يف السادس الفصل الكاف لأه من مشيخته
 تونس أهل من مشيخته ذكر يف الثامن الفصل سوسة أهل من مشيخته

 السيد إىل بأسانيدنا منها طرق من واملؤلفات الفهارس من له وما له يصح ما مجيع يف به نتصل
 احلافظ معجم من املذكور الطييب حسن ترمجة ففي عنه الطييب سالمة بن حسن عن الزبيدي مرتضى
 إىل وبه ح اه احلديث يف رشيد ثغر ورد حني البوين قاسم بن وأمحد له أجاز من عده لدى الزبيدي
 ترمجة ففي عنه البوين قاسم بن أمحد بن أمحد عن اخلضري الرشيدي خليل عن أيضا مرتضى السيد

 ترمجة يف وكذا اه البوين قاسم بن أمحد ابن وأمحد هأجاز من عد لدى املعجم من املذكور اخلضري
 الطييب حسن الشيخ شيخ أن يل يظهر ولذلك اه التميمي أمحد بن أمحد قال له السند ألفية من املذكور

 دخوال املذكور قاسم بن ألمحد حنفظ ال ألنا قاسم بن أمحد بن أمحد املذكور البوين الشهاب ولد هو
 بن أمحد املسكي النفح يف كما مرتضى السيد شيوخ ومن عنه األخذ هلما ميكن حىت أمره آخر لرشيد
 كما ١١٧٩ سنة بلده من كتابة إجازة مفتيها بعناية املستوطن بزروق الشهري احلسين اللطيف عبد
 اه خبطه رأيته

 وبكونه ا وصفه ولكن املذكور البوين أمحد بن زورق أمحد إنه لقلت باحلسين وصفه ولوال قلت
 إجازة عن القاموس على شرحه طالعة يف نقل الزبيدي احلافظ وجدت مث عليه يعكر بداللطيفع ابن

 اه التميمي احلسين البوين قاسم بن حممد بن زورق أمحد سيدي مشاخينا بشيخ عنه عرب للمذكور
------------------------------ 

  ٢٣٩ صفحة - ١ جزء 
 قائال املصونة الدرة يف والده هذا زروق أمحد ذكر وقد منه
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  خلدي الكرمي اهللا به قوى == ولدي أيضا الزروق بأمحد 
  إهلي سلفنا به أحيا == اهللا تقوى مع فنونا حوى 

 الرحلة صاحب الزواوي الورتالين للحسني أيضا البوين قاسم بن أمحد بن زروق أمحد أجاز وقد
 أمحد لولده العامة املذكور قاسم بن أمحد املترجم إجازة على وقفت وقد تونس يف املطبوعة احلجازية
 قسمطينة بناحية عرب اجلعافرة إىل نسبة اجلعفري السعيدي علي بن حممد ورفيقه زروق امللقب
 شيوخه فيها عدد وغرائب فوائد على اشتملت كراريس أربع حنو يف وهي قسمطينة مبفيت املعروف
 الناسك املسند ا أجازين وقد ١١٣٦ سنة أمتها العلوم يف املتداولة املصنفات وبعض الستة وأسانيد

 سادات بن أمحد بن مصطفى عن اجلزائري األمني بن الرمحن عبد بن حممد ابن القادر عبد حممد أبو
 عبد السيد عن وقاضيها قسمطينة مفيت البوطاليب سعد الشيخ بن املكي حممد السيد عن القسمطيين

 عن الراشدي حممد بن القادر عبد السيد قاضيهاو بقسطمينة اجلماعة شيخ عمه عن الراشدي امللك
 مسلسل عجيب إسناد وهذا قلت املذكور اجلعفري علي بن حممد السيد الفهرسة ذه اازين أحد

 القادر وعبد مبكان الندرة من األجهوري علي الشيخ عن أبيه عن وهو املترجم إىل بالقسمطينني
 معجمه يف ترمجه قسمطينة من مراسلة أجازه يالزبيد مرتضى السيد شيخ هو املذكور الراشدي
 ما نروي أن ميكننا هذا فعلى ١١٩٤ سنة وفاته وأرخ النظار الصويف احملدث اإلمام شيخنا ب وحاله
 البوين عن اجلعفري علي بن حممد عن الراشدي عن الزبيدي احلافظ إىل بالسند املترجم للبوين

 البوعناين ٨٧
 له الفاسي احلسين البوعناين حممد بن حممد اهللا عبد أبو املعمر دثاحمل اود األستاذ العالمة هو
 احلوات الربيع أبو عنها نقل فهرسة

------------------------------ 
  ٢٤٠ صفحة - ١ جزء 

 بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب الشيخ حق يف كالما الضاوية البدور كتابه من السادس املقصد يف
 الكبري احلافظ اإلمام ب وحاله البستان أزاهر يف الفاسي زيد أبو املترجم ذكر أجرى وقد الدالئي
 أيضا ذكره وأجرى ١٠٦٣ ووفاته ٩٨٨ سنة كانت والدته أن وذكر الشهري اود املقرىء األستاذ

 ومل كثرية أشياء منه مسعت وكنت القصار عن روى من خامتة هو قائال فهرسته يف العياشي سامل أبو
 استدبرت ما أمري من استقبلت ولو منه حليائي ذلك على حريصا كان أنه مع جازةاإل منه أطلب
 اه لفعلت

 أيب األديب للعالمة مكتوبة إجازة منها نصها عندي خبطه ممضاة له إجازات عدة على وقفت وقد
 ولد همع فيها أشرك ١٠٤٧ بتاريخ العياشي أمحد ابن حممد اهللا . . . . . أيب الرئيس بن اهللا عبد حممد
 حممد اهللا عبد أيب عن القصار الشيخ شيخه فهرس وخبصوص عامة وهي البوعناين حممد بن حممد ااز
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 املقري العباس وأيب النعيم أيب بن القاسم أيب عن الصحيحني وخبصوص عنه الدالئي بكر أيب بن
 اهللا عبد أيب نع بالقراءات أيضا للمذكور وأخرى عاشر بن الواحد عبد حممد وأيب الفاسي والعارف

 املسلسل باحلديث وأخرى بأسانيده غازي ابن عن إبراهيم بن القاسم أيب عن املري أمحد بن حممد
 البوسعيدي علي بن أمحد العباس وأيب القصار عن الدالئي بكر أيب ابن عن للمذكور باملصافحة
 املذكور كتابه البوسعيدي ألف املترجم وباسم قلت املناصحة بذل كتاب صاحب
 عليها وقفت اليت اإلجازة ويف ويأيت سبق كما القصار من جماز بأنه اشتهر املترجم أن يالحظ ومما
 فدل مرارا بذلك صرح عنه الدالئي بواسطة فهرسته يروي ولكن بشيخنا القصار عن يعرب خبطه ممضية
 الدالئي قطري من للعياشي يروى أن أراد يكون أن إال باإلجازة ال بالسماع تلميذه أنه على ذلك
 أعلم واهللا املذكورة اإلجازة تاريخ مات كان الذي

 عنه أبيه عن البادية املنح صاحب طريق من باملذكور نتصل
------------------------------ 

  ٢٤١ صفحة - ١ جزء 
 التونسي بريم ٨٨
 الثاين مبري حممد الشيخ ابن ١٢٥٩ سنة املتوىف الثالث بريم حممد الشيخ املسند العالمة به أعين
 بريم حممد الشيخ أبيه عن يروي ١٢٤٠ سنة املتوىف األول بريم حممد الشيخ ابن ١٢٤٧ سنة املتوىف
 بن أمحد العباس أيب عن عاليا الصحيح وخبصوص عامة األول بريم حممد الشيخ جده وعن الثاين

 وتلميذه الفاسي ياحلريش أمحد بن علي احلسن أيب عن التونسي مث الفاسي املكودي الورنشاين احلسن
 العالمة عن عامة أيضا الثالث بريم الشيخ ويروي مروياما عامة اللمطي مبارك بن أمحد العباس أيب
 أبيه عن األول الشريف الكرمي عبد بن حسن علي وأيب التونسي احملجوب قاسم بن حممد اهللا عبد أيب
 بسنده الصحيح أبيه عن والثاين هبأسانيد تونس نزيل الطرابلسي الغرياين علي بن حممد الشمس عن

 سالمة بن علي احلسن أيب وعن ح عاليا الغرياين الشمس وعن الشريف أمحد يف سابقا املذكور
 عامل عن الثاين بريم أبيه عن الثالث بريم الشيخ ويروي ح املصري الصعيدي احلسن أيب عن احملمودي

 ويروي ح بأسانيده املواهب شارح رقاينالز وعن البيضاوي حمشي الشريف زيتونة حممد الشيخ تونس
 عن ويروي ح احلنفي الشمس عن بسوسة املفتني رئيس السوسي اهلدة حممد عن األول بريم حممد عن
 املذكور بسنده أيضا زيتونة حممد عن احملجوب قاسم

 حممد بن الطيب حممد الشيخ التونسية الديار مسند عن منها طرق من للمذكور يصح ما نروي
 ح الثالث بريم الشيخ عن األول والد عن كالمها سودة ابن الطالب بن أمحد والشهاب النيفر دأمح بن

 منهما مكاتبة ظاهر بن علي احلسن وأيب الشيخ بن عمر الشيخ التونسية بالديار اجلماعة شيخ وعن
 كالمها ١٣٢٠ سنة املنورة املدينة من والثاين ١٣٢٧ سنة تونس من األول
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------------------------------ 
  ٢٤٢ صفحة - ١ جزء 

 والشيخ النيفر الطيب الشيخ وعن ح الثالث بريم الشيخ عن التونسي صاحل بن الشاذيل الشيخ عن
 أبيه عن الرابع بريم حممد الشيخ عن كالمها بوحاجب سامل

 ثبتب جييزون الغالب يف وهم البيارمة الشيوخ هؤالء على التونسيني رواية مدار غالب مهم تنبيه
 بن عمر حفص أبو جميزنا هو أخريا طبعه والذي متداول عندهم مطبوع وهو الفاسي السعود أيب

 الثالث بريم الشيخ إجازة صورة أثبت مث له صاحل بن الشاذيل شيخه بإجازة وصدره التونسي الشيخ
 بن أمحد خالشي بإجازة مث األول لبريم املكودي بإجازة مث للثالث األول بريم إجازة مث صاحل البن
 ألنه ثبته تضمنه ما كل يف الفاسي السعود بأيب مبارك ابن اتصال التونسيون يعلم وال للمكودي مبارك
 عبد أيب عن عامة يروي املبارك ابن أن واحلقيقة العام باالتصال يصرح ما املباركية اإلجازة يف ليس
 يروي إجازته من كثري يف كما سناويوامل املذكورة املبارك ابن إجازة يف كما الدالئي املسناوي اهللا

 أمحد العباس وأيب التجموعيت امللك عبد مروان وأيب الفاسي القادر عبد بن حممد اهللا عبد أيب عن عامة
 ويروي له يصح ما كل يف الفاسي القادر عبد الشيخ عن ثالثتهم املراكشي العطار إبراهيم بن

 املدينة دفني الفاسي احلريشي أمحد بن علي احلسن أيب الراوية املسند احملدث عن عامة عاليا املكودي
 العجب ولكن عامة وغريهم الكوراين والربهان العياشي سامل وأيب الفاسي السعود أيب عن وهو املنورة
 لنا ادخر مما وهذا اتصاال وأبني وأفيد أعلى فهي للمكودي احلريشي إجازة لسياق ذكر من إمهال

 هللا واحلمد ليستفاد
 الرابع بريم ٨٩
 حممد أبيه عن عامة يروي ١٢٧٨ سنة املتوىف بالرابع املعروف بريم حممد املسند العالمة اإلمام هو

 الشيخ عن احملجوب قاسم بن حممد وعن الثاين بريم حممد الشيخ جده عن وعاليا الثالث بريم
------------------------------ 

  ٢٤٣ صفحة - ١ جزء 
 ابن التهامي ابن حممد اهللا عبد أيب ومسنده وأديبه الرباط عالمة عن عامة أيضا ويروي الغرياين

 الشاذيل بن الدين بدر الشيخ الصاحل املعمر والعالمة اجلزائري حممود بن وحممد الرباطي األوسي عمرو
 العبدلية املكتبة يف إجازاته جمموعة يف تونس يف خبطهم له إجازام على وقفت كما الفاسي احلمومي

 الستة الكتب ١٢٦١ سنة بتونس مر ملا البخاري صاحل حممد الشيخ عن أخريا ملترجما وأخذ
 حممد بن حممد وعن املذكور احلمومي عن الناصرية الطريقة وروى غريهم عن وغريها واملصافحة

 بأسانيده الدرعي الناصري السالم عبد ابن عن الدرعي ناصر بن حممد بن اهللا عبد بن الطيب
 طرق من مروياته مجيع يف به نتصل بتونس عليها وقفت له وإجازام اخيهمش يف جمموعة له
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 والشيخ النيفر أمحد بن حممد بن الطيب حممد الشيخ املدخرين الكرتين املعمرين الشيخني عن أعالها
 املعتربة واألسانيد املدخرة العوايل من وهو عاليا عنه كالمها حاجب بو سامل

 الباذش ابن ٩٠
 املعروف النحوي املقري احلسن أبو األنصاري حممد بن خلف بن أمحد بن علي احلسن أبو هو

 تسمية يف حافل برنامج له الصديف أصحاب معجم من ترمجته يف األبار ابن قال الغرناطي الباذش بابن
 ٥٢٨ سنة الثمانني على نيف وقد تويف اه الغساين علي أيب ذكر فيه جود عنهم أخذ وما شيوخه
 عنه عياض الفضل أيب طريق من له ما أروي

 باذش ابن ٩١
 بن حممد بن يزيد خالد أيب عن الكواب حممد أيب عن األحوص أيب ابن إىل بالسند فهرسته أروي

 عنه رفاعة
------------------------------ 

  ٢٤٤ صفحة - ١ جزء 
 بقي ابن ٩٢
 الطيلسان ابن تليمذه ختريج فهرسة له بقي بن يزيد بن أمحد القاسم أبو األوحد القاضي هو
 عنه التونسي الطائي هارون ابن طريق من أرويها وتأليفه احلافظ

 بشتغري بن جعفر أبو ٩٣
 مكاتبة عنه عياض إىل بالسند أرويها فهرسة له

 بدير ابن ٩٤
 املسند احملدث العالمة اإلمام بدير بابن الشهري املقدسي حممود بن حممد بن بدير بن حممد هو
 وألف ومائة الستني حدود يف ولد املصري الكردي حممود الشيخ خلفاء أجالء من دينال بدر الصويف
 وأمحد الفارسكوري الفاسي وحممد الرباوي وعيسى والدمنهوري واجلوهري امللوي عن عامة وروى

 وقد ١٢٢٠ ومات وغريهم التاج قلنسوة مساه ثبتا بامسه وألف الزبيدي مرتضى واحلافظ الراشدي
 عنه طريقه عن نرويه الكزبري الرمحن عبد الوجيه به أجاز ثبت له األقصى املسجد ارجبو قربه زرت

 بشكوال ابن ٩٥
 يوسف أبو بشكوال ابن امللك عبد ابن خلف القاسم أبو األندلس فخر احلافظ اإلمام هو

 يف ريكب برنامج له رجاهلا ومعرفة أخبارها حفظ يف له واملسلم ا املسندين بقية القرطيب األنصاري
 شيوخه

------------------------------ 
  ٢٤٥ صفحة - ١ جزء 
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 وصغري كبري بني ما كتاب وأربعمائة نيفا شيوخه عن فيه أسند معجما لنفسه وخرج ومروياته
 أيب عن العاصمي سقني املغرب مسند عن اجلنوي رضوان النعيم أيب عن القصار إىل بأسانيدنا أرويهما
 ابن عن الزبري ابن عن جده عن احلفيد حيان بن حممد عن حجر ابن افظاحل عن القلقشندي إسحاق
 أن التكملة يف وذكر واعتمدها باإلجادة األبار ابن عليها أثىن هذه وفهرسته بشكوال ابن عن السراج
 مات كثرة حيصون ال املروي وسعة أسانيده لعلو عنه والرواة بضاعته كانت وروايته احلديث صناعة
 على واملبهمات الغوامض كتاب منها تأليفا مخسني ألف أن بعد سنة ومثانني الثث عن ٥٧٨ سنة
 وكتاب اجزء عشر اثىن يف وعينه مبهما احلديث يف ذكره من فيه ذكر البغدادي اخلطيب كتاب منوال
 جزء ومنها بأوروبا مطبوع وهو منفعته واتسعت فائدته عظمت الذي الصلة وكتاب املنتخبة الفوائد

 ذلك وغري متعمدا علي كذب من حديث وطرق املغفرة ديثح طرق يف
 البيطار ابن ٩٦
 رشد ابن له أجاز الغرناطي البيطار بابن املعروف بونة بن امللك عبد بن احلق عبد حممد أبو هو
 حدث من آخر وهو عطية بن غالب على بالسماع آخره يف انفرد مسندا وكان وأمثاهلما والصديف

 سنة مولده باجازة الصديف عن حدث من وآخر بالسماع شيوخه من فةوطائ عتاب ابن وعن عنه
 عنه الكالعي سليمان الربيع وأيب اهللا حوط ابين طريق من نرويه برنامج له ٥٨٧ سنة ووفاته ٥٠٤

 للكنوي الصاحلات الباقيات ٦٩
 باريال عبد الدين قيام حممد ملعاصرنا واملسلسالت واألوائل املسانيد يف الصاحلات الباقيات
 األنصاري

------------------------------ 
  ٢٤٦ صفحة - ١ جزء 

 أمحد والسيد اهللا حسب والشيخ ظاهر بن احلسن احلجازيني شيوخنا عن يروي اهلندي اللكنوي
 شيوخنا وعن وغريهم احلضراوي والشهاب الظاهري فاحل والشيخ رضوان أمني وحممد الربزجني
 جده عن باألخذ وتفرد وغريهم اللكنوي الباقي وعبد األنصاري رحيد حممد احلسنني نور اهلنديني
 عبد والسيد أبادي اإلله حسني حممد والشيخ اللكنوي القضاة وعني اللكنوي الرزاق عبد حممد املعمر
 الرزاق عبد حممد جده عن حديثا وأربعني لنيف روايته روايته غرائب ومن البغدادي القادري الرمحن

 عن الطريقة وأخذ وسلم عليه اهللا صلى املصطفى عن ذكر فيما الصحايب جلينا مهنيه القاضي عن
 وغريه جده

 العقلية والعلوم القراءات يف وسالسله املذكورين مشاخيه أسانيد على املذكور ثبته اشتمل وقد
 روايته حسب ظاهر ابن احلسن أيب شيخنا مسلسالت وجل العجلونية األوائل من ومنتخبات والنقلية

 ألهل العامة باإلجازة جامعه عن أرويه والعربية بالفارسية املتداولة الكتب من كثري وأسانيد عنه هلا
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 اشتمل باهلند مطبوع وهو املذكور فهرسه من إال خبربه يل علم وال ذلك يرى من مذهب على العصر
 نسخة منه عندي ٧٩ صحائف على

 الفاخرة األسانيد عوايل يف السافره البدور ٧٠
 الشارقة الشموس كتابه من خلصه املكي السنوسي علي بن حممد اهللا عبد أيب العارف لألستاذ

 املذكور السنوسي األستاذ لقيه من غالب ذكر على اشتملت واملشارقة املغاربة أسانيد من لنا فيما
 على ورتبها اليمين حممد بن حسن املكارم وأيب اإلمام بن اهللا عبد حممد أيب باسم ألفها واستجازه

 ذكر يف األول والباب والرشد التميز متام إىل وجوده بعد ما أحوال يف فاملقدمة أبواب وثالثة مقدمة
 الشرعية العلوم من إليه وصل فيما الثاين والباب فصول سبعة وفيه األشياخ بعض

------------------------------ 
  ٢٤٧ صفحة - ١ جزء 

 وال معني بكتاب ختتص مل اليت العامة اإلجازة طريق نم إليه وصل فيما الثالث الباب عشر االثين
 فيما األول وتكملة فصالن وفيه فالن ومرويات فالن كمصنفات العموم بلفظ وقعت بل معني بنوع
 املسلسالت من إلينا وصل فيما األول نوعان وفيها واخلامتة املؤلفات بلفظ والثاين مصنفات بلفظ وقع
 الزاوية خزانة من استنسختهما منه كراستني حنو مكتبتنا ويف الصوفية قطري من إلينا وصل فيما الثاين

 مستغامن عمالة شلف بوادي اليت بوكرات زاوية يف منها أكثر وجدت مث املنورة باملدينة السنوسية
 بن أمحد والشهاب العواد اهلادي عبد والشيخ فاحل الشيخ عن أرويها اهللا رمحة الشيخ رأس مسقط
 عنه ثالثتهم ةسود ابن الطالب
 القبلة أهل ساداتنا إىل الوصلة سلسلة تسهيل يف النحلة بذل ٧١

 املتوىف بلفكيه اهللا عبد بن احلسني بن اهللا عبد الدين عفيف املسند الصويف احملدث العارف لإلمام
 احلسني الشيخ العارف احملدث والده عن عامة فيه يروي كراسني حنو يف لطيف ثبت هو ١٢٦٦ سنة
 بلفكيه اهللا عبد القطب بن الرمحن عبد املسند اإلمام بن عيدروس السيد خاله عن بلفكيه اهللا عبد بن

 ويروي بأسانيده بلفكيه الرمحن عبد السيد األول والد عن كالمها علوي شيخ بن اهللا عبد ووالده
 حممدو العطار الرسول عبد بن وعمر البطاح يوسف السيد عن أيضا عامة املذكور اهللا عبد الشيخ
 عن مكاتبة إجازة ويروي باعلوي آل السادات من وغريهم املكي البييت وعلي املكي الرئيس صاحل

 وغريه الصنعاين الشوكاين علي ابن حممد القاضي
 وغريها اليمنية الطرق وسالسل املسلسالت من وكثري الصحيح أسانيد على اشتمل املذكور وثبته

 أال أجزم أكاد النحلة بذل يف قال
------------------------------ 

  ٢٤٨ صفحة - ١ جزء 
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 أئمة تلقته مما أصول أو فروع من منظوم أو منثور العلوم من علم يف مهجور أو مشهور كتاب
 أهل اصطالحات من ذلك غري أو بيعة أو تلقني أو مشهورة غري أو مشهورة خرقة أو بالقبول الدين

 اه عديدة قطر من أكيدة اتصاالت فيها ويل إال التمكني
 عمر الصلح والشيخ املكي الباعلوي احلبشي حسني بن حممد بن حسني علي أيب اإلمام عن نرويه

 والسيد الباعلوي العطاس حسن بن أمحد والشهاب املدين ظاهر بن علي احلسن وأيب املكي شطا
 بشياحل عمر بن عيدروس السيد عن كلهم وغريهم الباعلوي احلبشي حسني بن حممد بن علي عارف

 وإجازة ومناولة مساعا مؤلفه عن
 املصافحة فعل يف املناصحة بذل ٧٢

 الصنهاجي البوسعيدي علي بن أمحد العباس أيب الزاهد الورع اهللا إىل املتبتل الصاحل العامل لإلمام
 الفوائد عظيم جيد كتاب ١٠٤٦ سنة ومات وتسعمائة السبعني حدود يف ولد فاس دفني اهلشتوكي
 منه نسخة على وقفت جملد حنو يف وهو له وإجازم أسانيدهم وذكر ملشاخيه فيه ترجم كالفهرسة

 كثريا منها واستمد املذكور تارخيه يف اعتمدها وقد املثاين نشر صاحب بيدي كانت اليت وهي مبتورة
 بن اهللا عبد حممد وأيب السوداين بابا أمحد العباس وأيب اجلنوي رضوان النعيم أيب للشيخ فيها ترجم
 عبد حممد أيب والشيخ عاشر وابن البطيوي بلقاسم بن علي احلسن وأيب السجلماسي طاهر ابن علي
 قائال الفهامة العالمة ب لألخري حمليا الفاسي الرمحن عبد زيد وأيب احليحي املنعم عبد بن سعيد بن اهللا
 أحوال يذكر كان وقته يف والسنة الكتاب فهم يف وحيدا واملنقول املعقول يف دراكة كان حقه يف

 يقول مسعته نفسه إىل منها وينسب الناس
------------------------------ 

  ٢٤٩ صفحة - ١ جزء 
 باب إىل وأشار الباب ذلك من أحد علينا دخل ما ا نقاوهلم كنا لو املكاشفة ذكرت وقد
 له يسلم أن الصواب نأ واللعنة املقت من املفتري يلزم ما ويعلم بالعلم اتصف من أن وعندي املصالة
 علمه علم فمن الباب هذا يف الفصل القول وهو اه أنسام على مصدقون والناس نسبته صحة ويعتقد
 فيه صدق اإلمكان حتت يدخل مما هذا مثل من شيئا لنفسه وأثبت وحتريه ودينه

 موترامجه البدريني الصحابة يف وتأليفه البيت آل يف الزلفى وصلة كتاب أيضا وللمترجم
 أحباث على اشتملت مفيدة وكلها الطاهرة واألزواج الكرام بالعشرة التعريف يف وآخر وأنسام

 متينة ونقول جيدة
 القادر عبد بن الرمحن عبد زيد أيب عن اهلشتوكي إىل بالسند املناصحة بذل بصاحب نتصل

 ألفها املذكور البوعناين موباس عنه البوعناين سليمان بن حممد بن حممد اهللا عبد أيب املقري عن الفاسي
 عنه الفاسي القادر عبد السعود أيب إىل وبالسند ح
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 ١٣٣

 العامة اإلجازة شيوخ يف التامة الربكة ٧٣
 عنه أرويها اهلندي املكي العطار عثمان بن أمحد الشهاب لصاحبنا

 األنيقة اخلرقة الباس يف املشيقة الربقة ٧٤
 كتاب ٨٩٥ سنة املتوىف الترميي اليمين باعلوي نالسكرا بكر أيب ابن علي السيد الطريقة لشيخ

 وفوائدها وأقسامها اخلرقة لباس فضل فيه حصل باعلوي آل وطرائق اليمانيني أسانيد يف عليه يعتمد
 بالسادات املخصوصة وهي إرادة خرقة قسمني على وجعلها منهم لبسها ومن ومشاخيها وعوائدها
 وإجازات احلديث يف مشاخيه الربقة يف وذكر مشهور امنهم كل وفضل للعموم تربك وخرقة الصوفية

 وألوالده وأجازه الصحيح عليه مسع فإنه العثماين املدين املراغي كالزين له السنة أئمة
------------------------------ 

  ٢٥٠ صفحة - ١ جزء 
 اه سطورةامل واألحكام املشهورة الفوائد فيه مجع الربقة عن الروي املشرع صاحب قال وزوجته

 الرباهني كرت من ٧٢ ص يف مؤلفه ترمجة انظر
 بن الرمحن عبد بن بكر أيب والسيد البار عيدروس بن سامل والسيد الوالد الشيخ عن فيه مبا نتصل
 بن حممد بن علوي أبيه عن الدويلة موىل سهل بن علوي بن فضل السيد عن ثالثتهم العلوي شهاب
 عبد القطب بن حسن السيد عن الدويلة موىل سهل أبيه عن دحمم أبيه عن ١٢٦٠ سنة املتوىف سهل
 عمر السيد عن احلداد علوي بن اهللا عبد القطب أبيه عن ١١٨٨ سنة رمضان يف املتوىف احلداد اهللا

 أمحد الدين شهاب والده عن الرمحن عبد أبيه عن الرمحن عبد بن اهلادي حممد الشريف عن العطاس
 الربقة كتابه يف املذكورة بأسانيده بكر أيب بن علي السيد هوالد عن الرمحن عبد والده عن

 الصوفية اخلرقة لبس يف املدهشة الربقة ٧٥
 أوائله يف مذكورة وهي إليه بأسانيدنا نرويها الشامي الطرابلسي القاوقجي احملاسن أليب
 الكربى اإلجازة يف واألخرى الدنيا بركة ٧٦

 ونسبته الثبت هذا تسمية وقع اليمين الزبيدي هدلاأل سليمان ابن الرمحن عبد الدين لوجيه
 للشيخ مبكة مفتيهم احلنبلي الشركي العامري محيد بن اهللا عبد بن حممد الشمس إجازة يف للمذكور
 حممد السيد عن وأرويه األولية حديث عنه روى من ذكر لدى فيها قال التونسي خليل بن مصطفى

 ما األهدل سليمان بن الرمحن عبد السيد عن وأجازين هوبغري به أجازين فقد األهدل املساوي بن
 اه الكربى اإلجازة يف واألخرى الدنيا بربكة املوسومة فهرسته حوته

------------------------------ 
  ٢٥١ صفحة - ١ جزء 

 من طريق من هلا روايتنا هنا سياقه يستغرب ومما اليماين النفس يف اآلتية إليه بأسانيدنا أرويها
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 ١٣٤

 الشيخ عن ا معه تدجبت من أحد التونسي املارغين سليمان بن إبراهيم الربهان عن وذلك كرذ
 بن إبراهيم الربهان عاليا وأنبأين ح الشركي محيد بن حممد عن املذكور التونسي خليل بن مصطفى
 سيدي الشيخ عن وهو األهدل املساوي حممد عن وهو املذكور الشركي عن املكي احلنكي سليمان

 الرمحن بدع
 انظر اجلد مرزوق ابن حممد اهللا عبد أبو املشرق على املغرب فخر اإلمام هو مرزوق ابن برنامج

 احملمدين يف مرزوق بن حممد
 املكي النخلي للشهاب الطالبني بغية ٧٧
 الشهري علي بن أمحد بن حممد بن أمحد العباس أبو الصويف املعمر املسند احملدث العالمة اإلمام هو

 املكي فتحها وغربا شرقا األلسنة على واجلاري أوائله يف القاوقجي قال كما النون بكسر خليبالن
 على املنقود الذهب سلسلة صاحب خبط وجدته كما ١١٣٠ سنة فاتح احلرام حمرم يف املتوىف الشافعي

 سنة ٩٠ عن ثبته أول
 البصري إمداد وعلى عليه امعج نافع فهرس وهو املدققني احملققني األشياخ لبيان الطالبني بغية له
 زماما يف الرياسة إليهما انتهت والنخلي البصري فإن بعده وما عشر الثاين القرن يف اإلسناد يف املدار
 أبو الشيخ ذكر وملا احلديثي والسمت املديد والعمر العلو من عليه حصال ملا الشأن هذا يف الدنيا يف

 قويت قد األخرية الثالثة القرون يف احلديث علم أن له ياملساع أجنح أول يف املهنوي فاحل اليسر
 السبب قال منار أعلى له وارتفع شوكته

------------------------------ 
  ٢٥٢ صفحة - ١ جزء 

 سليمان ابن ويليه الثعاليب مهدي أبو أوهلم السبعة احلجاز مسانيد وجود احلجازية بديارنا ذلك يف
 ويليه النخلي أمحد بن حممد الشمس ويليه العجيمي البقاء أبو ويليها الطربية قريش ويليه الرداين
 اهللا رمحه فاحل الشيخ من قلم سبق فإنه أمحد بن حممد ال حممد بن أمحد النخلي قلت البصري

 املكي باقشري سعيد ابن اهللا وعبد اليمين الرديين حيىي بن عمر بن حممد عن عامة املترجم روى
 اللطيف عبد بن وأمحد املصري الطوخي الرزاق عبد بن ومنصور البابلي ءالعال بن حممد واحلافظ
 الكوراين إبراهيم والربهان الثعاليب عيسى مهدي أيب احلجة واملسند اجلزائري الشاوي وحيىي البشبيشي

 ألن وفاة وأقدمهم تأليفا وأكثرهم اسنادا مشاخيه أعلى ولعله املكي الصديقي عالن بن علي وحممد
 عن عامة أيضا النخلي ويروي نادر وهذا سنة ٧٠ النخلي بعده فعاش ١٠٥٧ سنة عالن ابن موت
 حممد بن وأمحد املصري سليمان بن وأمحد الدمياطي البنا بن أمحد والشهاب املكي اجلمال بن علي
 العابدين زين واملسند الزمزمي العزيز وعبد اإلدريسي احلسين املدين مث السجلماسي الرمحن عبد بن
 امللك عبد مروان وأيب املصري الشرنباليل حممد بن وحممد املصري الديري اهللا وعبد املكي طربيال
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 ١٣٥

 عبد بن أمحد السيد عن الصحيح وروى وغريهم املغريب العزيز عبد بن وأمحد السجلماسي التجموعيت
 عبد السيد منهم مجاعة عن اخلريات دالئل وروى خاصة ترمجة له يعقد مل ولكن الرفاعي القادر
 البصري النخلي شارك السند ألفية شرح يف الزبيدي احلافظ قال املكي مث املكناسي احملجوب الرمحن

 وحممد الدمشقي ويونس املفلحي وأمحد اليازدري علي كالشيخ بأشياخ عنه وانفرد الشيوخ غالب يف
 وعبد اخللويت وأيوب الرملي الدين وخري والقشاشي العمادي الرمحن وعبد العايوين وإبراهيم امليداين
 ثبته يف هؤالء يترجم مل قلت اه الكوراين الكرمي

------------------------------ 
  ٢٥٣ صفحة - ١ جزء    

 منها طرق من ملؤلفه يصح ما وكل رويناه اهلند يف طبع كراريس أربع حنو يف هذا النخلي وثبت
 عقيلة بن حممد والشمس الكوراين طاهر أيب عن الدهلوي اهللا ويل إىل اإلرشاد يف السابقة بأسانيدنا

 بأسانيدنا ومنها ح مؤلفه النخلي أمحد األخري والد عن ثالثتهم النخلي أمحد الشهاب بن الرمحن وعبد
 والشيخ املكي عقيلة وابن للسقاط العريب بن وعلي سنبل سعيد وحممد الكوراين طاهر أيب إىل

 احلليب الدباغ وعلي اجلوهري حسن بن أمحد والشهاب امللوي أمحد والشهاب البكري مصطفى
 عمر بن حيىي والسيد الباعلوي بلفكيه اهللا عبد بن الرمحن عبد والسيد الطرابلسي إبراهيم بن وحممد
 النخلي الشهاب عن كلهم الزبيدي األهدل مقبول حممد بن أمحد والسيد الزبيدي األهدل مقبول
 اهللا رمحهم

 بن عثمان بن اخلتم سر حممد بن حممد الشمس عن وذلك باءباآل مسلسل غريب اتصال به ولنا
 أبيه عن حممد أبيه عن االسكندري املكي مث الطائفي املريغين احملجوب اهللا عبد السيد بن بكر أيب

 النخلي عن اهللا عبد أبيهما عن ياسني وعمه بكر أيب أبيه عن عثمان
 السخاوي عنه أخذ فيمن الراوي بغية ٧٨
 بأسانيدنا نرويها املصري السخاوي الرمحن عبد بن حممد الدين مشس للحافظ جملدات ثالث يف

 السني حرف يف املذكورة إليه
 أنس بن مالك اإلمام سباعيات يف امللتمس بغية ٧٩

 احلافظ لإلمام
-------------------------------------- 

  ٢٥٤ صفحة - ١ جزء    
 ستة وهو رحلته يف البلوي قال العالئي لديكيك األمري بن خليل الدين صالح الشيوخ شيخ

 وبغريه به وإجازة مساعا عنه باديس ابن عن السراج إىل بالسند أرويه املوطأ كتاب من خرجها أجزاء
 ٧٥٩ سنة عامة
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 ١٣٦

 الصوفية السادات أسانيد يف اجللية األنوار بوارق ٨٠
 عام ومساعا إجازة ؤلفهم عن الدمياطي الشريف حممد الشمس عن أرويه القاوقجي احملاسن أليب
١٢٩٥ 
 السنن قارئي على املنن بيان ٨١

 عنه هارون ابن عن الوادياشي إيل بأسانيدنا أرويه الطيلسان بن القاسم أيب احلافظ لإلمام
 واخلرق السالسل يف اإلطالق بيعة ٨٢

 سندناب نرويه املدين الشناوي اخلامي القدوس عبد بن علي بن أمحد املواهب أيب العارف لإلمام
 عنه القشاشي الصفي إىل

 إبراهيم ملة ملتبع والتعليم البيان ٨٣
 بن إبراهيم الربهان باسم ألفه مصر دفني العيدروس مصطفى ابن الرمحن عبد الوجيه للعارف

 األهدل الرمحن وعبد مرتضى السيد إىل بأسانيدنا نرويه أسانيده فيه ذكر املكي الزمزمي الرئيس حممد
 عنه كالمها

-------------------------------------- 
  ٢٥٥ صفحة - ١ جزء    

 
 

  والثاء التاء حرفا 
 
 

 األلف حرف انظر أوائله يف سابقا املذكورة إليه بأسانيدنا نرويه ثبت له القلعي الدين تاج
 التامجوعيت ٩٧
 بن مللكا عبد الوليد أبو املسند النوازيل اخلطيب احملدث األديب العالمة سجلماسة قاضي هو
 عاشر البن إجازته يف املسناوي الشيخ تلميذه له نسبها فهرسة له ١١١٨ سنة املتوىف التامجوعيت حممد
 وأيب عندي وهي العامة منه إجازته على وقفت املريغيت سعيد بن حممد عن يرو وهو السلوي احلايف

 البابلي احلافظ زهوأجا الشريفني باحلرمني والف ودرس سنوات هناك وجاور وحج الفاسي السعود
 الكوراين والربهان والقريوان قابس بني سوسة إىل نسبة السوسي الفكروين وعمر واخلرشي والزرقاين

 امسه على بناها خبطبة األمم فهرسته الكوراين وصدر ااصي اهللا عبد أبا القاضي معه فيها وقرن عامة
 رواية يف يطعن للمغرب رجوعه بعد كانف املغرب إىل املدينة من املترجم جلبها اليت النسخة وهي

 العالمة حدث احلاج ابن الفيض أليب الداري املسك نفحة ففي عليها املشرق أهل رواية ويقدم املغاربة
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 ١٣٧

 مروان أبا الشيخ أن املسناوي اهللا عبد أيب العالمة شيخه عن املراكشي االفراين الصغري سيدي
 تلقيهم من ويعجب البخاري صحيح يف سعادة ابن برواية املغرب أهل ولوع ينكر كان السجلماسي

 الكوراين إسحاق أيب عن حتمل مروان أبو وكان الوجادة قبيل من سعادة ابن رواية أن مع بالقبول هلا
 شاغر املغرب أن وادعى املغاربة برواية يهتبل فلم املنورة بطيبة

-------------------------------------- 
  ٢٥٦ صفحة - ١ جزء   

 ترمجة يف سيأيت ما انظر إنكاره هلم وحق العصر شيوخ ذلك عليه أنكر وقد الروايات صحيح من
 السني حرف من سعادة ابن

 عنه ثالثتهم النخلي أمحد والشهاب بناين السالم عبد وابن املسناوي طريق من للمترجم ما نروي
 بأسانيده التامجوعيت عن سيالسجلما احلبيب حممد بن صاحل حممد أيب عن احلضيكي إىل وبأسانيدنا
 أستاذ جواب يف الطلب مالك مساها النبوي العلم يف رسالة وعلومها السنة يف التصانيف من وللمترجم

 فيها رد فاس دفني احلليب احلي عبد بن أمحد العباس أبا العارف اإلمام األم قبل من جدنا به عىن حلب
 حرفا حرفا وردها عليه انتقدها مث صغرية سالةبر اليوسي عليه رد مث اليوسي علي أيب عصريه على

 كراريس ثالث حنو يف وهو اليوسية األمطار بدفع البوسية األطمار خلع مساه جليل بتأليف املترجم
 االفراين العالمة وخط بالتصحيح املؤلف خط عليها منه نسخة يل وقعت صائبة وحجته سيال فيه قلمه

 أمحد الشهاب القاضي بذلك صرح كما اليوسي من وقواعده يثباحلد أعلم املترجم كان وقد بالتأييد
 ووحيد عصره حبافظ الطالبني بغية ثبته يف النخلي الشهاب تلميذه حاله بل سودة ابن التاودي بن

 وتوقري اهليبة يف السلطان عند وجاهة له وكان حمدثا إماما كان املثاين نشر من ترمجته ويف دهره
 اه مواطن يف باحلق له يصدع العلم منصب يناسب

 سودة ابن التاودي ٩٨
 التاودي حممد اهللا عبد أبو املغرب فقهاء إمام املعمر الصاحل احملدث العالمة بفاس اجلماعة شيخ هو

 علي بن الطالب بن
-------------------------------------- 

  ٢٥٧ صفحة - ١ جزء   
 املري سودة ابن القاسم أيب بن حممد بن سمالقا حممد أيب بن قاسم بن علي بن حممد بن قاسم ابن
 أوضح أول الرهوين اهللا عبد أبو عنه قال التسعني جاوز وقد ١٢٠٩ سنة بفاس املتوىف الفاسي
 عليه وله إال باملغرب العلم إىل ينتمي ممن أحدا اآلن أعلم فال كله واملغرب فاس رياسة حاز املسالك

 والسخاء العبادة يف االجتهاد ذلك مع مجع وقد معا ما وأ واسطة بغري أو بواسطة إما التعليم منة
 األمري الشيخ مصر عامل عنه وقال اه الصاحلني وزيارة والطلبة البيت آلل العظيمة واحملبة اخللق وحسن
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 ١٣٨

 ألفية يف الزبيدي احلافظ عنه وقال وقدوته فتواه وحامل وبركته املغرب هالل ترمجه ملا فهرسته يف
 له السند

  املواهب ذو العدل التاودي === الطالب بن حممد ومنهم 
  واملفهوم املنطوق وعامل === الغيوم كاشف فاس رئيس 

  املدار املعارف يف عليه === يشار بالده يف إليه 
  إفادته من بالكثري فجاد === وفادته يف مصر يف صحبته 

  ميليه أو يفيد ما كل من === يرويه ما بكل أجازين 
 إقراء على ثابر انه دؤوبه ومن ترمجته يف احلوات الربيع أليب املقصودة الروضة من خلصت قلت
 البدء من الصيام شهر يف سيما ال يدعه يكن فلم األربعني حد ختماته جاوزت حىت البخاري صحيح

 زاد عليه وله بتحقيقات القليل الزمان هذا يف يأيت وكان آخره وخيتمه منه يوم أول يفتتحه التمام إىل
 مل لكنه كثريا مسلم صحيح أيضا وأقرأ بفاس طبعت هذه وحاشيته جملدات أربع حنو يف الساري دا

 فافتض الوجود عزيزة باملغرب وكانت داوود أيب سنن أيضا وأقرأ تعليق عليه وله جري غالبا له يكن
-------------------------------------- 

  ٢٥٨ صفحة - ١ جزء   
 والشفا سلطاين بأمر الدارمي مسند وأقرأ بأوائلها وحدث الستة الكتب بقية أقرأو حباشيته بكرا
 والشمائل عندي هو نفيسا شرحا عليها وأملى الصغاين ومشارق الصغري واجلامع وفاس مبراكش
 والفتوحات بفاس طبع واحد منها شروحا عليها وكتب النووية األربعني وأقرأ عليها وعلق للترمذي
 والربدة وشرحها زهري البن والكعبية للعراقي واأللفيتني اهللا عبد بن حممد سيدي طانللسل اإلهلية

 الواحد الشهر يف أقرأها ورمبا مرة ثالثني من حنوا واأللفية سنوات عدة يف والتفسري مرارا واهلمزية
 خصوصا رئهايق يزل فلم االجرومية وأما والشافية والكافية واملغين التسهيل أحيانا وأقرأ وختما بدءا

 للعضد واملواقف للسعد واملقاصد السنوسي كربى وأقرأ وفاته إىل املودة أهل وأبناء أعقابه من للصغار
 مل حىت والرسالة عاشر وابن األصلية واملباحث درس ما آخر وهي واحلكم اجلوامع ومجع والورقات

 أحيانا إليه أضاف ورمبا مرة ثنيالثال حنو خليل خمتصر وأقرأ الدهر من حينا التهذيب وأقرأ يدعها يكن
 يف غالبا املختصر خيتم وكان بعده خيتمه أو قبله قراءته يبتدىء بفاس مطبوع وهو وشرحه اجلامع
 األربعة املذاهب أعيان حضره املوطأ مبصر األزهر باجلامع وأقرأ أقل يف وأخرى أكثر يف وتارة سنتني
 والشيخ الضرير األزهري الفيومي العليم بدوع والدردير كالصعيدي وصلحائها مصر شيوخ وكبار
 الزبيدي مرتضى واحلافظ العيدروس الرمحن عبد والسيد اجلربيت حسن والشيخ الفيومي سليمان
 وغريهم الكردي وحممود الكبري املالكي واألمري

 الدولة يف السامية املناصب وحاز أيامه يف ودنيا وجاها التالميذ يف عظيما سعدا رزق وقد
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 أبياتا أنشأ احلوات الربيع أبا النقيب تلميذه أن وحتمله خاطره سعة باب يف ويذكر وأحفاده ئهوألبنا
 فيها قال

  زاد من له فهل الرحيل قرب === انه سودة ابن لشيخكم قولوا 
  واألحفاد واألوالد باملال === أيامه من وفاز القرون عاش 

-------------------------------------- 
  ٢٥٩ صفحة - ١ جزء   

  باملرصاد لديه احلمام أمسى === حقها الرياسة وىف إذا حىت 
 الرسول ابن يا ذكرتنا إذ خريا عنا اهللا جزاك يقول وهو ظهره على بيده ومسح إليه أتى بلغه فلما
 املترجم منهم أشياخه من مجاعة وذكر بنفسي التعريف يف أنسي مثرة كتابه يف احلوات ذلك إىل وأشار
 متمتع وهو املثناة بتقدمي التسعني جاوز ما إىل عمره طال التلميذ كثري النفع ظاهر شيخ هو فيه فقال

 غريه يبلغه مل ما حممد سيدي السلطان مع الرياسة من وبلغ اجلسم حنافة مع والبصر السمع حباسيت
 له واجتمع الغىن فيه ما م تعلق ممن غريهم وأكسبوا كثرية أمواال وأوالده هو بذلك اكتسب حىت

 السلطان مات وملا قط لغريه يتفق مل ما األوقاف وفر من واألخذ والواليات املناصب من وألوالده
 باختصار اه عليه كان ما على اليزيد موالنا ولده أقره املذكور

 وهو االبريز الذهب صاحب اللمطي مبارك بن أمحد العباس أيب املغرب شيوخ عن عامة يروي
 وهو بناين السالم عبد بن حممد اهللا عبد أيب وشيخهما جسوس قاسم بن حممد هللا عبد وأيب عمدته
 عبد بن أمحد العباس وأيب الرباطي الغريب اهللا عبد بن أمحد العباس أيب واحلافظ إسنادا شيوخه أعلى
 املكي احلسيين أسلم بن حممد بن الرمحن عبد املعمر عن ومبكة وغريهم السجلماسي اهلاليل العزيز
 ولعله بكر أيب ووالده املكي اجلعفري خالد بن حممد اهللا عبد وأيب الطائفي الشكور عبد بن سنيوح

 أسعد بن إبراهيم والربهان املدين السمان الكرمي عبد بن حممد الشمس وباملدينة باملشرق لقي من أعلى
 أمحد الربكات وأيب اجلربيت وحسن الشرباوي وعيسى الكردي وحممود العيدروس الوجيه ومبصر ملدين
 الصعيدي علي احلسن وأيب املذاهيب الدمنهوري أمحد العباس أيب مع فيها وتدبج املقدسي عوض بن

 صاحب البجعدي الشرقي صاحل بن املعطي سيدي الشيخ على والشمائل الصحيح أول ومسع العدوي
 الذخرية

-------------------------------------- 
  ٢٦٠ صفحة - ١ جزء   

 اهللا عبد موالي طريقة عنه أخذ التونسي العجمي اهللا فتح الشيخ الطريقة يف يوخهش ومن
 وأمهل سليمان الربيع أيب السلطان فهرسة يف رمحون ابن له ذكره الشيخ وهذا عاليا عنه الشريف
 وغريمها الروضة يف واحلوات نفسه التاودي ذكره
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 إجازام ونصوص العلم أهل من هشيوخ األوىل يف ذكر وكربى صغرى فهرسة التاودي وللشيخ
 من ملا األوىل يف قال عشرة الثانية املائة آخر عمره آخر يف ألفها الصاحلني من لقيه من الثانية ويف له
 علمائها من لقي مصر أرض ونزل احلرمني بزيارة وظفر احلجاز ألرض بالرحلة العبد على اهللا

 مشايخ عن األخذ ويف اعتناء بالعلم هلا طائفة فوسن فطمحت العصر يف بالنبل إليه يشار من وفقهائها
 فأمجع سفر جناح على احلقيقة يف كنت وإن تيسر ما احلديث كتب من هلم أقرأ أن رغباء الغرب
 رويناه أو عنه أخذناه من ذكر الدرس يف وجرى افتتحناه وملا األزهر باجلامع املوطأ قراءة على األمر
 هلم أقيد أن مين فطلبوا مرجعا وال مسمعا له جند ال يقولون موكأ موقعا السامعني من ذلك وقع

 نبذة وذكر الصحيحني سند مع مالك باإلمام جهيت من ورابطتهم حبلهم أصل وأن ذلك يف سندي
 طرق من ومروي مؤلف من له يصح ما وكل نرويهما وعلم اشتهر أو يل شهد ممن مشاخيي من

 وأيب الصعيدي احلسن وأيب املصري األمري والشيخ الزبيدي مرتضى كالسيد عامة منه اازين تالمذته
 علي احلسن وأيب املشارقة من وغريهم املصري الضرير الفيومي العليم عبد والشيخ الدمنهوري العباس

 ريسون ابن الصادق حممد بن حممد اهللا عبد وأيب الناصري السالم عبد وابن اجلزائري األمني بن
 وغريهم املغاربة من الفالين صاحل والشيخ الشنكيطي العلوي هيمإبرا بن اهللا وعبد العلمي

 أمحد بن حممد اهللا عبد أبو ١ ثالثة وهم الدنيا يف تالميذه آخر طريق من إليه أسانيدنا ولنذكر
 حممد بن أمحد العباس وأبو ٢ السنوسي

-------------------------------------- 
  ٢٦١ صفحة - ١ جزء   

 وفاة تالميذه آخر وهو احلمومي الشاذيل بن الدين بدر والشيخ ٣ الفاسي بونافع
 عبد حممد وأيب السنوسي أمحد بن حممد بن إدريس بن اهللا عبد حممد أيب فعن السنوسي فأما

 التاودي الشيخ بإجازة أخربين أبيه عن األول والد عن كالمها الفاسي العلمي الكبري عبد بن امللك
 عليها معوال ا جازما ملذكورا حفيده املذكور للسنوسي
 املراكشي األزدي الطاهر بن أمحد العباس أيب عن الوتري ظاهر بن احلسن أيب فعن بونافع وأما

 املدينة يف ا ظفرت الطاهر البن هو إجازته من له التاودي إجازة استفدت عنه
 ابن الطالب بن واملهدي األزدي الطاهر بن أمحد عن ظاهر ابن احلسن أيب فعن احلمومي وأما

 خضراء ابن اهلامشي بن اهللا وعبد السنوسي اهللا عبد وعن ح عامة وإجازة مساعا عنه كالمها سودة
 أمحد العباس وأيب السباعي املعطي عبد اللغوي الصاحل الفقيه وعن ح أيضا به سودة ابن عن كالمها
 وحممد الدين بدر الشيخ عن الصويري الرجراجي الصادق عبد بن علي احلسن أيب عن كالمها التناين

 حممد اهللا عبد أيب عن وأروي ح عامة سودة بن التاودي الشيخ عن ثالثتهم السابق السنوسي أمحد بن
 عن كنون املدين بن حممد عن كالمها االمراين حممد بن الكامل اهللا عبد حممد وأيب السباعي إبراهيم بن
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 اهللا عبد أيب عن الزكاري اخلياط بن أمحد لعباسا أيب وعن ح التاودي الشيخ عن احلمومي الدين بدر
 عنه احلمومي عن املراكشي بناين أمحد بن حممد

 وقد املوضع هذا غري يف عليه احلصول يندر التاودي بالشيخ االتصال يف ذكرته الذي القدر وهذا
 تاوديال الشيخ على املغرب أهل أسانيد مدار ألن وذلك ني ليس ما مجعه يف التعب من لنا حصل
 يروون ما كثريا ولكن

-------------------------------------- 
  ٢٦٢ صفحة - ١ جزء   

 اجلابرة باإلجازة يقترن ال الذي بالسماع الرواية أن مع بتمامه عليه يسمعوه مل الذي الكتاب عنه
 تراه من أكرب إىل جئت إذا فإنك كذب جمرد ذكر مبا اإلسناد فوصل وتدليس غرور يسمع مل ملا

 عليه قرأت هل سألته فإذا عليه قرأته لك يقول فالن شيخه عن مثال للصحيح روايته كيفية عن وسألته
 فرعا يعارضون وال يقابلون وال مساعا يضبطون ال شيخه مع شيخه وهكذا البعض بل ال قال مجيعه
 اآلن مدع من رأينا بل تدليس وأنذل كذب أفحش بعضه حضور مبجرد الكتاب مجيع ورواية بأصل
 الستة الكتب الشيخ ذلك عن عنه يروي فصار املختصر من طرف يف شيخه على حضر شيخ إىل

 منها واحدا حديثا ولو عليه أو منه مسع وال فيها عليه حضر وال شيخه من ا جيز مل وهو واملوطأ
 أهل من كثري يتعاطاها اليت الرواية أن نرى ولذلك الغاشني وأخبث الكذابني أكذب عنه يترته ما وهذا
 عري من إال ا يفرح ال يوصلون اليت واألسانيد األخري الزمن يف غريهم من عنهم أخذ ومن املغرب

 مل حبيث شيخه على كتاب جلميع مساعه حقق من نعم بأسوار الرواية أهل وبني بينه وضرب العلم عن
 مع خصوصا معترب إسنادهو صحيحة فروايته يسمع مل لعله ما جابرة إجازة منه أوله شيء منه يفته
 من أيضا رأينا فقد فال العامة اإلجازة وانعدام رواياا وتباين اختالفها مع أما والرواية النسخ احتاد
 سعادة ابن طريق من شيخه عن يروي يصري مث ا فيحضر الكتبية أحد من الصحيح من نسخة يأخذ
 الفاحش والكذب اجلهل وهذا اليونيين يةروا يعتمد الذي القسطالين نسخة من عليه مسع أنه واحلال

 امزيان حممد بن املختار حممد الرحال الصاحل املعمر الشيخ مع أيضا التاودي الشيخ تدبج نادرة
 يف احلوات الربيع أبو قال السنني عشرات بعده وعاش معه وتآخى تازا نزيل الدمراوي املعطاوي
 عن عامة يروي وهو ١٢٣١ سنة املذكور مات قلت اه احلياة قيد يف اآلن إىل وهو املقصودة الروضة
 الزبيدي واحلافظ صاحل وأخيه احلبيب أمحد الشيخ

-------------------------------------- 
  ٢٦٣ صفحة - ١ جزء   

 وعبد الدردير والشهاب والعيدروس والسمان امزيان الرمحن عبد بن حممد بن وحممد واحلفين
 وقال له وإجازته التاودي الشيخ مع موآخاته على ووقفت وغريهم يلاهلال وأمحد الراشدي القادر
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 عجيب وهذا اه مشاخيه عن أخذه ما بعض عنه إجازاته بعض يف أسند التاودي الشيخ رأيت احلوات
 تفطن نعم طويال دهرا التاودي الشيخ بعد تأخره مع له وغريهم املغاربة تفطن عدم منه وأعجب

 على وقفت الفاسي رمحون بن التهامي حممد الكبري واملسند املسناوي مالسال عبد القاضي الستجازته
 وهللا عنه اآلخذين كبار عن وال التاودي الشيخ عن يأخذ مل املذكور رمحون ابن ان مع هلما إجازته

 عجب خلقه يف
 اجلعفري خالد بن بكر أبو العالمة املعمر باملشرق عنه وأخذ التاودي الشيخ لقيه من أعلى تنبيه

 بن أمحد الشهاب عن عاليا ويروي شرقا ملا الدرعي ناصر ابن العباس وأيب اليوسي عن يروي املكي
 عموس ابن اخلري وأيب احلصاري عن املنويف عن يروي وهو البنا بابن املعروف الدمياطي الغين عبد

 اوهذ حجر ابن احلافظ عن كالمها زكرياء عن والرشيدي الغمري الشمس عن احلصاري الرشيدي
 املترجم حىت له يتفطن مل عظيم علو

 التتائي ٩٩
 احلديث إسناد على اشتملت فهرسة له املصري املالكي التتائي إبراهيم بن حممد الدين مشس هو
 جزءو للمحاملي الدعاء وكتاب نعيم أليب واحللية والترمذي الصحيح واجلامع باألولية املسلسل
 طريق من له ما وكل أرويها مالك ابن وألفية لنوويا وأذكار والربدة والشفا للمنذري عاشوراء

 عنه إجازة القرايف بكر أيب بن علي النور عن االجهوري
-------------------------------------- 

  ٢٦٤ صفحة - ١ جزء   
 التربيزي ١٠٠
 مدحم اهللا عبد أيب عن خري ابن إىل بالسند فهرسته أروي التربيزي إبراهيم بن علي احلسن أبو هو

 عنه املصحفي بكر أيب عن معمر بن
 التجييب ١٠١
 يف واستوسع املشرق إىل رحل اهللا عبد أبو وحمدثها تلمسان نزيل التجييب الرمحن عبد بن حممد

 له وقال عنه وأكثر به واختص السلفي أعيام من وثالثني مائة من أزيد عن العلم وكتب الرواية
 جدا مفيد األبار ابن قال املعجم حروف على برناجما أمسائهم يف مجع اهللا شاء إن املغرب حمدث تكون
 جملد يف شيوخه ومعجم األصغر والربنامج األكرب الربنامج وله واألخبار واآلثار احلكايات من فيه أكثر
 وغريه السلفي مشيخة وكتاب جملد يف الكربى والفوائد السبطني ومناقب جزء يف ومسلسالت كبري
 الصغرى مشيخته من كراريس وعندي عنه األبار ابن طريق من له ما أروي ٦١٠ عام بتلمسان تويف
 احلفاظ طبقات يف الذهيب ترمجه وقد

 التجييب ١٠٢
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 الضابط احلافظ الرحال احملدث الراوية اإلمام هو
-------------------------------------- 

  ٢٦٥ صفحة - ١ جزء   
 يف عظيم برنامج له السبيت التجييب القاسم بن يعل بن حممد بن يوسف بن القاسم أبو احملقق
 وهو عنه الرعيين سعيد بن حممد اهللا عبد أيب عن السراج زكرياء أيب طريق من فهرسته أروي مشيخته
 رحلوا الذي املغاربة أفراد من يعد حبيث الصناعة هذه يف وتدقيق واسعة ورواية عريضة رحلة صاحب
 األفراد من وأمثاهلم العيد دقيق وابن الدمياطي املؤمن لعبد يهاف ترجم جملدات يف رحلة وله ودونوا
 الفهري رشيد ابن رحلة من أدون تكون أظنها وال تونس يف منها ضخم جملد على وقفت كنت

 سامل ابن حممد انظر احلضرمي الباعلوي سامل بن حممد اهللا عبد أبو هو الترميي
 الترغي ١٠٣
 ابن تلميذه حاله هكذا زمانه حافظ الراوية األستاذ الفقيه املراكشي الترغي يوسف بن حممد هو
 عامة يروي للدرة مجعه وقت حيا زال ال أنه وذكر ٩٤٣ سنة ولد أنه وذكر احلجال درة يف القاضي

 له خرج وغريه الطرابلسي اخلرويب اهللا عبد وأيب اجلنوي ورضوان املشترائي إبراهيم بن القاسم أيب عن
 له ما وكل عنه القاضي ابن إىل بأسانيدنا نرويه عليه سموعاتهم يف اجزء القاضي ابن

 التمجدشيت ١٠٤
 كإنسان بسوس لواد نسبة اإلجناين األقصوي السوسي امليموين حممد بن أمحد العباس أبو هو

 تاء مث ساكنة وشني مفتوحة ودال مشددة وجيم امليم وفتح فوق من املثناة بكسر التمجدشيت
-------------------------------------- 

  ٢٦٦ صفحة - ١ جزء   
 تويف احلوزية واألقطار السوسية البالد به اهللا نفع الذي الصاحل العامل سكناه ملوضع نسبة ياء مث
 يقام اليت رمسوك بزاوية عليه وقفت جملد يف وهو بتأليف وأسانيده ترمجته وأفردت ١٢٧٤ سنة بسوس

 حيىي ابن وحممد والده عن يروي بفاس املخزن مبكتبة موجودة نسخة ومنه باحلوز عام سوق ا
 بن وعلي اجلرسيفي إبراهيم ابن أمحد الصويف والفقيه الطويلي احلسن بن وحممد الصفصفي األوجي
 بسوس مدارها عليه وكان الناصرية الطريقة وأخذ وغريهم الربجيلي الططائي اهللا وعبد اهلاليل سعيد
 أيب عن كالمها والصوايب العباسي األمحدين عن احلضيكي مسالش عن األوجي حيىي بن حممد عن

 عن املرزكوين مسعود عن الولتييت الطويلي احلسن بن حممد عن أيضا وأخذها ح ناصر ابن العباس
 ناصر ابن الشيخ

 وعن ح عنه الدمنيت سليمان بن علي احلسن أيب بأسانيدناإىل منها طرق من للمذكور ما أروي
 له كتبها عامة إجازة عنه اهلشتوكي الشريف الكثريي سعيد الشيخ عن لسباعيا املعطي عبد السيد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ١٤٤

 إجازة السماليل إبراهيم بن العريب حامد أيب عن أيضا املذكور الكثريي وأخذ ح بسوس ١٢٥٤ سنة
 بن احلسن علي أيب النحوي الفقيه وعن ح عامة التمجدشيت عن وهو أيضا ١٢٥٤ سنة له كتبها عامة
 احلسني بن الطيب بن حممد اهللا عبد أيب املعمر وعن ح عنه أبيه عن الرمسوكي مبارك بن أمحد

 سعيد سيدي الشيخ عن فاس دفني السوسي السماليل الرمحن عبد ابن احلسني علي أيب عن الوحدي
 فنروي جدا عال وهو عنه املغراوي اهللا عبد املعمر عن عاليا وأروي ح املترجم عن الكثريي الشريف

 بناين احلسن وابن جسوس عن الكرسيفي إبراهيم بن أمحد عن التمجدشيت عن ياملغراو عن
 النون حرف من املشرقة النجوم انظر الفاسي التميمي

-------------------------------------- 
  ٢٦٧ صفحة - ١ جزء   

 املصري التميمي ١٠٥
 ا احلنفية الفقهاء وشيخ فيتهاوم املصرية الديار عامل املصري اخلليلي التميمي أمحد بن حممد هو
 أخذ كما بشرطه األولية حديث منه ومسع مفلوج وهو مبرتلة عليه دخل الكبري األمري عن عاليا روى
 اإلسالم شيخ اهللا حكمة بن اهللا عارف عنه فروى التالميذ يف السعد ورزق مبصر أيضا طبقته عن

 من له ما فنروي األعالم من وغريمها ايناملع روح وصاحب بغداد مفيت األلوسي وحممود باآلستانة
 له ما عامة عنه وكالمها البيطار أمني وحممد السكري اهللا عبد شيخنا عن عاليا عنه ونروي طريقهم

 الفاء حرف من اجلمة الفوائد انظر التمناريت
 الباء حرف انظر الشامي الربهان هو التنوخي
 التنسي ١٠٦
 مرزوق ابن عن أخذ التلمساين التنسي اجلليل عبد بن حممد اهللا عبد أبو احلافظ احملدث اإلمام هو
 أمحد وصفه وغريهم العقباين وقاسم اإلمام بن الفضل وأيب التازي إبراهيم إسحاق أيب والويل احلفيد

 عن سئل تلمسان من خرج ملا أنه املذكور البلوي عن وذكر احلفاظ ببقية األندلسي البلوي داوود ابن
 نظم صاحب وهو زكري ابن مع والرياسة السنوسي مع والصالح التنسي مع مالعل فقال علمائها

 ٨٩٩ سنة وفاته وكانت املعيار يف الونشريسي باحلافظ وصفه وممن زيان بين دولة يف والعقيان الدر
-------------------------------------- 

  ٢٦٨ صفحة - ١ جزء   
 سعيد األول عم عن كالمها قدورة وسعيد ااملقري العباس أيب إىل بأسانيدنا نرويها فهرسة له
 املذكور أبيه عن اجلليل عبد بن حممد بن حممد اهللا عبد أيب عن التلمساين املقري

 وحرف الغني حرف يف الواجد غنية انظر ومسندها اجلزائر قطب الرمحن عبد زيد أبو الثعاليب
 الرمحن عبد امسه فيمن العني
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 األسانيد ومقاليد األسانيد ومنتخب الكاف حرف من الرواية كرت رانظ عيسي مهدي أبو الثعاليب
 العني حرف من عيسى امسه ومن امليم حرف من واملنح

 الضرير ثعيلب ١٠٧
 السيد معجم يف كما ولد املعمر الضرير املصري الشافعي األزهري الفشين سامل بن ثعيلب وهو
 احلفين شيخنا وأجازه املوطأ بعض يالتاود شيخنا على مسع وقال ١١٥١ سنة الزبيدي مرتضى
 اه فيه اهللا بارك ومعرفة حافظة له منصف حسن إنسان وهو الوقت فضالء من أقرانه عن كثريا وروى
 امللوي عن عاليا روى ١٢٣٩ سنة مات فإنه سنة األربعني حنو مرتضى السيد بعد عاش قلت

 منه اازين تالميذه أشهر هؤالء عن يروي معه أحد الدنيا يف تأخر أنه أظن وال واحلفين واجلوهري
 الفخر له حصل عنه وبروايته الثاين وفاة آخرهم السنوسي والشيخ السقا والربهان الكزبري الوجيه
 عنه طريقهم من له ما نروي التليد

 التافالليت ١٠٨
 مث املالكي املغريب التافالليت حممد بن حممد هو

-------------------------------------- 
  ٢٦٩ صفحة - ١ جزء   

 عن يروي ١١٩١ سنة املقدس ببيت ومات األقصى باملغرب ولد الشريف القدس مفيت احلنفي
 وغريهم احلفين والشمس الطحالوي وعمر واجلوهري امللوي
 والشمس املغريب اهللا عبد بن حممد احلفين شيخه شيخي طريق من مروياته فيه مجع ثبت له
 عنه العقاد شاكر حممد عن احلليب سعيد عن السكري اهللا عبد عن منها طرق من له ما نروي البديري

 بالتأليف ترمجته أفردت ممن واملترجم عنه العقاد عن عابدين ابن إىل وبأسانيدنا
 العني حرف يف التغليب القادر عبد انظر التغليب
 الفاسي الدين تقي ١٠٩
 بن حممد الطيب أبو الدين تقي لقضاةا قاضي املؤرخ احلافظ العالمة اإلمام الشريف السيد هو
 وأجاز ٧٧٥ سنة ولد املالكي املكي الفاسي احلسين علي بن أمحد العباس أيب الدين اء القضاة قاضي

 بالتحديث العراقي احلافظ له وأذن وخرج وبرع ورحل السيار بن وإبراهيم احملب بن بكر أبو له
 الغرام شفاء له مثله احلجاز يف خيلف مل حجر ابن قال ٨٣٢ سنة الظنون كشف يف كما ومات

 خبط الرابع الد منه عندي األمني البلد تاريخ يف الثمني والعقد السبعة وخمتصراته احلرام بأخبارالبلد
 بن عمر السراج عن السنباطي طريق من أرويها وغريها الثالثة وخمتصراته فهد بن العزيز عبد احلافظ
 اسيالف احلافظ مؤلفها أنا قال فهد

-------------------------------------- 
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  ٢٧٠ صفحة - ١ جزء   
 إبراهيم إسحاق أيب عن الوهراين حجي أمحد املعمر عن سعيد عمه عن املقري طريق ومن ح
 عنه التازي

 املكي فهد ابن الدين تقي ١١٠
 الشهري ويالعل الشريف حممد النجم بن حممد الفضل أبو الدين تقي الرحلة احلافظ اإلمام هو
 سنة مكة إىل أبوه به وانتقل مصر بالد من بأصفون ٧٨٧ سنة ولد الشافعي املكي فهد بابن كسلفه
 ودرج دب ممن وغريهم الطربي اليمن وأيب املراغي والزين صديق وابن األبنوسي من ومسع ٧٩٥
 واجتمع األثر فنون يف وشارك والنازل العايل وعرف كثري خلق له وأجاز الفريوزابادي باليمن ولقي

 بلده أهل من لغريه جيتمع مامل الكتب من له
 سنة مبكة مات خبطه منه نسخة على الزبيدي احلافظ وقف الصحابة ومعجم احلفاظ طبقات له
٨٧١ 

 حسن عن عيديد حسن عن البخاري عن العقاد عن احلليب عن السكري عن وماله فهرسته نروي
 املسند العالمة عن األهدل الطاهر اليمن مسند عن اخلاص الصديق بن الرحيم عبد عن العجيمي
 أبيه عن فهد بن الدين تقي بن عمر املسند عن املالكي السعادات أيب بن القاسم أيب الدين شرف

 عن سنة ابن عن الزبيدي عن السويدي الشهاب عن وذلك وسائط ستة وبينه بيننا ما وأعلى بأسانيده
 الدنيا يف يوجد ما أعلى وهو له ما الدين تقي أبيه عن مرع السراج عن أركماش ابن عن الواواليت
 العني حرف يف له املنتحل عمدة وانظر

 رمحون ابن التهامي ١١١
 املنصرم القرن أواسط فاس مسند هو

-------------------------------------- 
  ٢٧١ صفحة - ١ جزء   

 ١٢٦٣ سنة بفاس املتوىف الفاسي محونر بن السالم عبد بن املكي بن التهامي حممد اهللا عبد أبو
 احلسيب العدل املبجل اجلليل الفقه الشريف نصه مبا خبطه له الكوهن إجازة يف حتليته على وقفت
 يوسف الشيخ اجلوال العالمة وحاله اه وعناية رغبة أمت ا له ومن الرواية بطريق اعتناء له من األصيل

 اه العصر أهل وفخار الدهر علماء جة قطره وسعد صرهع سيد ب له إجازته يف املغريب الدين بدر
 ومجع بالرواية االعتناء من الرجل هلذا رأيت ما فاس أهل من املاضي القرن يف ألحد أر مل قلت
 إال باملغرب وقته يف راو يوجد أن يستحيل حبيث املسلسالت ووصل وتصحيحها واألثبات الفهارس

 فلم قومه ضيعه ولكن الباب هذا يف غرائب أو بغريبة له نظفر يوم كل الزمن طول ومع رواية عنه وله
 أصحاب من ترمجه من وال بل والتنقيب البحث طول بعد غريها يف وال فاس يف منه استجاز من أر
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 بن يوسف الشيخ أن ظين على يغلب والذي يترمجه مل األنفاس سلوة صاحب حىت والتقاييد الفهارس
 كذلك أظن كنت وقد روايته جمموع على اآلن إىل نقف مل فانا عنه روايةال يغفل ال املغريب الدين بدر

 فيما بذلك ظفرت حىت املنصرم القرن أواسط لفاس دخل ملا املذكور املغريب يوسف عن املترجم رواية
 وخيتار يشاء ما خيلق وربك قرب

 الدمراوي املعطاوي امزيان حممد بن املختار حممد للمذكور العامة إجازته على وقفت فممن
 مشاخيه أكثر يف وشاركه التاودي الشيخ أشياخ من تقدم كما ألنه إسنادا شيوخه أعلى ولعله التازي

 بن وأمحد املكناسي األموي الشيخ بن الواحد عبد بن وحممد البناين السالم عبد بن وأمحد املشارقة
 بو احلاج واملعمر السنوسي دأمح بن حممد اإلدريسي الضريح وإمام السريفي املساوي احلمدوين النادي
 وعبد سنة وثالثني وإحدى مائة عن ١٢٤٤ عام املتوىف القندوسي احلجوي الرمحن عبد بن بكر

 والعالمة شقشاق حممد بن السالم
-------------------------------------- 

  ٢٧٢ صفحة - ١ جزء   
 بن حممد ابن حممد بن السالم عبد والعالمة فاس دفني الشفشاوين التازي عمر بن الودود عبد

 احلضري السالم عبد ابن الكرمي وعبد الفاسي باملسناوي املعروف الدالئي الشاذيل بن أمحد
 اليعقويب حممد بن احلبيب وأمحد العرايشي اخلمسي زيد بو بن اهللا عبد بن حممد بن وعلي الشفشاوين

 تازة نزيل البغدادي اهلزاري قادريال حممود بن وعثمان الزرهوين اهلامشي بن العريب فاس وقاضي
 الرحلة صاحب الشنكيطي الوداين احلمريي حممد اجلنة طوير بن أمحد الرحلة احملدث والعالمة
 أمحد بن علي بن اهلامشي وحممد بفاس الطرابلسي احلنفي الدغيسي عمر بن حسونة والشيخ احلجازية
 الرتيب اهلامشي احلاج سيدي ألخينا أجاز فيمن الوهيب الفتح مساه ثبتا له وألف الفاسي الصادقي الرتيب

 ريسون ابن الصادق حممد بن حممد الراوية واملسند بناين احملشي بن وحممد حرفه يف ذكره وسيأيت
 نافع بو أمحد والشهاب املعداين عامر بن حممد والشمس الزرهوين الصبيحي قدور بن وحممد العلمي

 الزياين أمحد بن بلقاسم واملؤرخ الفاسي العلوي الطاهر بن مدوحم الفاسي الدمنايت العريب والرحالة
 عنه أسند طرره بعض ويف الكبري األمري عن الس ختم حديث عنه أسند تقاييده بعض يف ورأيته
 إىل بأسانيده بناين السالم عبد ابن عن اهللا عبد بن حممد سيدي السلطان عن الطويل ذر أيب حديث

 رحلة يف مثبوت السياق ذا املذكور واحلديث فهرسته من النيجي رمجةت يف له بسياقه غازي ابن
 انظرها الزياين

 السجلماسي الصوصي العلوي جعفر بن األمني حممد عامة وجميزيه أيضا املترجم شيوخ ومن
 التطواين احلايك حممد بن الرمحن وعبد الدكايل العريب التوفيق وأبو املغريب الدين بدر بن ويوسف

 وأمحد العياشي سامل أيب ابن محزة بن اهللا عبد بن حممد بن اهللا وعبد الشنكيطي أمحد بن رمحنال وعبد
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 بن وحممد مهاوش ناصر بن بكر أيب بن أمحد بن وحممد زيان أيب ابن حممد بن احلسني بن اليمين
 واحلاج السجلماسي اللمطي احلبيب أمحد العباس أيب الشيخ بن قاسم بن حممد بن محزة السيد

 وعندي االمداد صاحب الكوهن أمحد بن القادر وعبد الفاليل التبزاوي طاهر بو احلاج بن البخاري
 بعث خبطه له إجازته

-------------------------------------- 
  ٢٧٣ صفحة - ١ جزء   

 والشيخ السوسي اجلراري حييي واملعمر املشريف سقط اهللا عبد بن والشيخ للحج ذهابه بعد ا له
 القادري اهلزاري حممود بن حسني والسيد الكوالريي اهلندي الدين نصري بن الدين محيد بن الدين مرق

 عن وسائط ثالثة فيه القادر عبد الشيخ وبني بينه باملعمرين مسلسال عاليا إسنادا له وذكر البغدادي
 املولود األصبهاين محدان بن اهللا عبد بن الطاهر حممد وهو ذكر ما على سنة مخسمائة املعمر شيخه
 ١٣٩ املعمر عن املوصلي علي بن أمحد الدين شهاب ١٦٩ املعمر عن ١٢٣٥ عام واملتويف ٧٣١ عام

 مبكان الغرابة من وهو القادر عبد الشيخ عن اهلروي الطويل حممد الدين مشس
 وغريها واجلزولية والريسونية والشاذلية كالقادرية فيها االذن له عمن القوم طرق من كثريا وأخذ

 الشجدايل وبلقاسم الفاسي القادري احلفيظ عبد بن وحممد العمريي الشجدايل علي بن اهللا عبد منهم
 القاطع السيف ب املسمى وبكتابه بالتلقني وأجازه طريقة الوزيري الفاسي الواليل علي بن وحممد

 تارودانت نزيل يالقادر اهللا عبد بن وحممد ١٢٢٨ عام وذلك الشافع الرسول مبدح املانع واحلصن
 موسى بن أمحد بن وحممد تافاللت من السفاالت ساكن الواليل أمحد بن وحممد قبله الذي بتاريخ
 بن يوسف بن القادر عبد بن موسى بن حممد بن أمحد شيخه عن اهلروشي صلوات وروى العلمي
 موسى بن الرمحن دعب زيد أيب الفقيه عمه عن ١٢٤٧ سنة املتوىف زروق امللقب التوايت اجلعفري صابر

 بأسانيده غريه وعن الصلوات مؤلف التونسي مث الفاسي اهلروشي اخلياط حممد بن حممد عن املذكور
 العريب بن حممد بن حممد عن الدكايل التوفيق أيب عن يرويها أنه القصار فهرسة أول على خبطه ورأيت
 ح قال القصار عن الفاسي لعارفا عن الشريف موالي عن سنة ابن عن الفالين صاحل عن املكي بناين
 عم عن القادر عبد سيدي والده عن الفاسي حممد سيدي عن جسوس عن التطواين يعين احلايك وعن
 القادر عبد شيخه عن يرويها أنه املنجور فهرسة أول على أيضا خبطه رأيت كما القصار عن أبيه

-------------------------------------- 
  ٢٧٤ صفحة - ١ جزء   

 صاحل عن املكي الزمزمي الرئيس صاحل حممد عن املعسكري املشريف مصطفى بن اهللا عبد ابن
 أيب شيخنا عن وأخذا ح قال املنجور عن طاهر بن علي بن اهللا عبد موالي عن سنة ابن عن الفالين
 به نةس ابن عن الباعلوي الليل مجال بن زين السيد شيخه عن املدين الدين بدر بن يوسف احملاسن
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 ضوء املسماة السوسي اجلراري اهللا عبد بن حيىي حممد أيب فهرسة أول على أيضا خبطه رأيت كما
 املذكور وكذا مروياته وجبميع ا له منه إجازة مؤلفها عن يرويها أنه الصحاح األسانيد يف املصباح
 ألوالده ا أجاز

 مشيخته يف سليمان الربيع أيب سلطانلل مجع الذي املشهور املؤرخ الزياين فهرس املترجم واختصر
 فيما والعقيان الدر ومساه مهمة زيادات األصل على وزاد جدا مفيد كراريس أربع حنو يف عندي وهو
 األبرار فهارس ترتيب على ورتبتها التكرار منها مواضع يف حذفت قال التيجان مجهرة من قيدته
 وله مهمة أكيدة ومسائل مجة وفوائد رةمشهو لكتب كثرية أسانيد منها املواضع بعض يف وزدت
 تفرقت وأخباره كتبه أن إال جملد يف وهي ذكر عمن إجازاته يف وجمموعة العشر املسبعات يف تاليف
 أراد ما خلقه يف وهللا مذر شذر وذهبت سبأ أيادي

 تيمية ابن ١١٢
 احلراين تيمية بنا السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد الدين تقي الكبري احلافظ السنة إمام هو
 البخاري ابن كالفخر املسندين من مجاعة على احلديث ومسع ٦٦١ سنة ولد الدمشقي األثري احلنبلي
 وغريه

-------------------------------------- 
  ٢٧٥ صفحة - ١ جزء   

 عدد وبلغ حفظه إال شيئا مسع أن وقل سنني عدة بنفسه السمع والزم واالثبات الطباق وكتب
 خبط هي اليت باأللفية املعروفة الكبرية االستجازة على كتب من أول وهو شيخ مائيت من أكثر خهشيو

 ألكثر العصر مشايخ من اإلجازة فيها سأل اليت املقدسي سعيد بن حيىي بن حممد اهللا عبد أيب احملدث
 أمساء على وينص مروياته له جييز أن سبتة صاحب منه والتمس ٧٢١ بسنة مؤرخة إنسان ألف من
 يعجز حبيث الذهيب احلافظ قال حفظه من بأسانيدها ذلك من مجلة ورقات عشر يف فكتب منها مجلة
 ٧٠٩ سنة االسكندرية بثغر معتقل وهو منه اإلجازة هذه صدور وكان قلت يكون حمدث أكرب بعضه

 موعةجم هناك وأمليت احلفيظية اململكة أيام معتقلي من لكثريين فأجزت أيضا به اقتديت وقد
 حرفها يف ذكرت نفيسة جملدة وهي االعتقال أيام يف بالبال علق ما ب تعرف

 تربيز أهل لبعض وإجازة أصبهان ألهل وإجازة غرناطة ألهل كتبها أيضا إجازة وللمترجم
 به وحدث وإناثا ذكورا منهم مسع الذين شيوخه كبار عن اجزء تيمية البن الواين الدين أمني وخرج
 وهو ٧١٧ سنة وعواليهم شيوخه أكابر عن حديثا أربعون فيه مجاعية منه فسمعه الدين تقي الشيخ
 البعلبكي الرمحن عبد بن حممد بن الرمحن عبد بكر أبو الفخر احلافظ أيضا تيمية البن وخرج مطبوع

 مشتملة البخاري صحيح من حديث مائة فيه اجزء تيمية ابن وانتقى العالية مروياته يف اجزء الدمشقي
 ٧٢٨ سنة اهللا رمحه وفاته وكانت ذلك وغري وعوايل وابدال وموافقات االسناد الثالثيات على
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 انه الذهيب احلافظ عن وآخرون بكر أبو احلافظ أنبأنا بديعته شرح يف ناصر ابن احلافظ قال بدمشق
 يف همأفقه العيد دقيق فابن واملزي تيمية وابن والدمياطي العيد دقيق ابن أربعة رأيت من أحفظ قال

 اه بالرجال أعرفهم واملزي للمتون أحفظهم تيمية وابن باألنساب أعرفهم والدمياطي احلديث
-------------------------------------- 

  ٢٧٦ صفحة - ١ جزء   
 بن عمر الدين سراج ومنهم الذهيب احلافظ منهم بالتصنيف االعالم من مجاعة املترجم ترمجة أفرد

 تيمية ابن اإلمام مناقب يف العلية االعالم كتاب له البزار األزجي البغدادي يلاخلل بن موسى بن علي
 احلافظ ومنهم تيمية ابن ملذهب االنتصار يف اإلسالمية احلمية السرمري يوسف املظفر أيب وللحافظ

 يف أيضا ترمجه احلنبلي الصاحلي املقدسي قدامة بن اهلادي عبد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الناقد
 الدين ناصر بن حممد للحافظ كافر اإلسالم شيخ تيمية ابن مسى من أن زعم من على الوافر والرد جملد

 يف الدرية والكواكب حجر ابن احلافظ منهم األعالم من مجاعة عليه له وقرض مطبوع وهو الدمشقي
 اإلسالم شيخ رمجةت يف اجللي والقول املصري احلنبلي يوسف بن مرعي للشيخ تيمية ابن اإلمام مناقب

 يف العلية واالختيارات مرارا أيضا طبع وقد النابلسي البخاري احلنفي الدين لصفي احلنبلي تيمية ابن
 تيمية ابن الشيخ اختيارات
 املعصومني مرتلة إىل م ذاهب وبني مكفر بني شأم يف اخلبط كثر الذين األفراد من وهو
 بالنسبة خطأه لكن ويصيب خيطئ وممن العلماء كبار من كان كثري ابن احلافظ قول فيه واالنصاف

 حقه يف الذهيب احلافظ قال اه الصحيح يف كما له مغفور أيضا وخطأه جلي حبر يف كنقطة صوابه إىل
 عرضه من نيل بفتاوي انفرد وقد حسنة منامات موته بعد له رأيت أطراه بعدما احلفاظ تذكرة من

 قوله من يؤخذ واحد وكل مثله رأيت فما عنه ويرضى يساحمه هللافا علمه حبر يف مغمورة وهي ألجلها
 جملدة مخسمائة تبلغ تصانيفه ان يبعد وما الذهيب قال فيه اإلنصاف وهو كالمه اه ماذا فكان ويترك
 اترحتل فلما الناس يعظ مدة سلماس بثغر جلس الصابوين اإلسالم شيخ أن تارخيه يف الذهيب ذكر وملا
 ملا سنة عندكم بقيت ولو ا يتعلق وما آية تفسري يف وأنا أعظ أشهر عندكم يل سلماس أهل يا قال

 من أزيد بقي تيمية ابن شيخنا كان هكذا قلت قال لغريها تعرضت
-------------------------------------- 

  ٢٧٧ صفحة - ١ جزء   
 اهللا رمحه عنه نقل ما وأشنع أبشع ومن اه الدالء تكدره ال حبرا وكان نوح سورة تفسري يف سنة

 رحلته يف بطوطة ابن الرحالة قال هذا كرتوىل الليل من األخري الثلث يف ربنا يرتل حديث يف قوله
 يف الكبري املقري اهللا عبد أبو القاضي وقال عليه خيطب كان الذي املنرب من درجة نزل وشاهدته

 تقي ناظرا ورحلتهما التلمساين ماماإل ابين لشيخيه تعرض حني األمايل سلوك يف الآليل نظم رحلته
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 حديث إمرار من شنيعة مقاالت له وكان حمنته أسباب من ذلك وكان عليه وظهرا تيمية ابن الدين
 يقصر ال الكرمي القرب زيارة إال ينوي ال سافر فيمن وقوله هذا كرتويل فيه وقوله ظاهره على الرتول
 تآليفه أن مع وأقره الرياض أزهار يف املقري العباس أبو حفيده عنه ونقله اه الرحال تشد ال حلديث
 والتنديد الترتيه مع ظاهره على املتشابه إبقاء مسألة يف التوريك إال فيها ليس بالطبع اآلن املتداولة
 من مجاعة فيها معه للكالم انتدب فإنه الزيارة مسألة وأما ذلك يف مصيب اإلمجال على وهو باملؤولني
 وناهيك الزملكاين ابن والكمال السبكي الدين تقي كالشيخ السهام فيها إليه وقواوف األعالم األئمة
 التعديل عن ويغفل اجلرح ينقل ولكنه احلنبلي اهلادي عبد ابن السبكي ابن على للرد وتصدى ما

 القرن يف احلجاز عامل اإلمام منهم مجاعة للسبكي وانتصر عليه رد وقد والتشديد العنف سبيل وسلك
 ومن املنكي الصارم رد يف املبكي املربد له املكي الصديقي عالن بن علي حممد الشمس عشر ادياحل
 الصارم برد السبكي اإلمام نصرة مساه املصري السمنودي عثمان بن إبراهيم الربهان عصرنا أهل

 ملواهبوا الباري فتح من مبحثا وانظر الزيارة حديث بطرق اإلنارة له حجر ابن احلافظ وكذا املنكي
 وشروحها اللدنية

 عياض القاضي شفاء حق يف قوله أيضا تيمية ابن عن نقل ما أشنع ومن
-------------------------------------- 

  ٢٧٨ صفحة - ١ جزء   
 عرفة بن اهللا عبد أبو العلم اإلمام بافريقية اإلسالم شيخ ذلك يف قال وقد املغرييب هذا غال
 التونسي

  قرصها ناظر الشمس ضوء كواصف === نبينا الكم يف عياض شفاء 
  شخصها كنه وصفه عن عجزه ويف === وصفه كنه تبليغه يف غرو فال 

  لنقصها مبني بربهان بأصل === امارة بذكر تشبيها شئت وإن 
  حميصها عن ذاته فتبت عياض === غال زائغ عن قيل بقول وهذا 

 لشيخ البخاري حواشي ويف الرياض أزهار يف واملقري تفسريه يف البسيلي تلميذه له ذكرهم
 إال غريه دون الصالة يف يعين النبوي الذكر بلزوم يقل مل الفاسي القادر عبد السعود أيب بفاس اجلماعة

 اه بالتجسيم يقول ظاهري أنه غريه وذكر العقائد يف عليه مطعون وهو زروق الشيخ قال تيمية ابن
 األمور وخري ومنىبء مكفر بني فيه غلوا الناس أن من سابقا له ناأشر ملا تصديقا هذا لك نقلنا وإمنا

 فيها رجب ابن للحافظ احلنابلة طبقات يف واسعة وترمجته ويترك قوله من يؤخذ أحد فكل الوسط
 ختم وا كراستني حنو

 بأسانيدنا له ما وأروي عنه املزي احلاج أيب احلافظ طريق من املذكور تيمية ابن لإلمام ما أروي
 القيم ابن احلاقظ عن املقدسية حممد بنت عايشة عن اجلزري ابن عن الفرات ابن عن السخاوي إىل
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 النجم عن زكرياء القاضي إىل وبأسانيدنا عنه اليمين العلوي سليمان ابن إبراهيم إىل وبأسانيدنا عنه
 ابن احلافظ عن الدمشقي املوصلي اهللا عبد بن داوود بن سليمان بن زين الشيخ عن فهد ابن عمر

 السند وذا تيمية ابن احلافظ عن الدمشقي القيم بن بكر أيب بن حممد الدين مشس احلافظ عن رجب
 أيضا هلما ما أروي القيم وابن رجب ابن إىل

-------------------------------------- 
  ٢٧٩ صفحة - ١ جزء   

 عمرو بن التهامي ابن ١١٣
 بن التهامي حممد بن حممد اهللا عبد أبو الرحال املسند األصويل اللغوي األديب العامل اإلمام هو
 ا تويف املكرمة مكة دفني الدار الرباطي لألنصار ينتسبون الذين عمرو ابن أوالد من عمرو بن حممد
 الصحيح وروى جسوس عن الناصري السالم عبد ابن احلافظ عن األولية حديث روى ١٢٤٤ سنة

 بأسانيدمها وتو والده عن الرباطي الغريب اهللا عبد بن أمحد احلافظ بن حممد اهللا عبد أيب عن بالرباط
 مرتضى عن الفاسي القادر عبد بن حممد بن أمحد بن حممد بن الواحد عبد حممد أيب عن أيضا وروى
 الرهوين والشيخ وبنيس تو بن وأمحد شقرون ابن القادر عبد عن أيضا الصحيح وروى الزبيدي

 عن الرباطي احلكمي صاحل بن أمحد القاضي عن بناين احلسن ابن الشيخ هرسةف وروى بأسانيدهم
 مسلسال الصحيح يروي طريقه ومن الدرعي الناصري السالم عبد ابن عن عامة وروى مؤلفها

 بأسانيدهم جسوس قاسم بن وحممد بناين احلسن بن وحممد اجلنوي احلسن بن حممد عن باحملمدين
 سنة املتوىف التطواين الورزازي حممد بن أمحد عن املذكور الناصري عن العياشية الرحلة ويروي
 الناصري عن الناصرية الرحلة ويروي العياشي سامل أيب عن ناصر ابن العباس أيب اإلمام عن ١١٧٧
 عن أيضا ويرويها سامل أيب عن احلريشي علي احلسن أيب عن العراقي العالء أيب احلافظ عن أيضا

 أيب عن الودود عبد املوىل شيخه عن اجلعفري الزينيب حممد بن اهللا عبد لعصرا حافظ الدهر أعجوبة
 الفغوردوا بن أمحد اجلوال عن ويروي سامل أيب عن ناصر ابن العباس أيب عن اخلطاط أمحد العباس

 عن القاموس ويروي السوداين فودي بابن املعروف حممد بن عثمان عمرو أيب فهرسة السوداين
 بأسانيده بناين احلسن ابن حممد عن كالمها الزهوين اهللا عبد وأيب املذكور الناصري

-------------------------------------- 
  ٢٨٠ صفحة - ١ جزء   

 إبراهيم الربهان ا أجاز تونس مبكتبة خبطه عليها وقفت إجازة من األسانيد هذه استفدت
 ١٢٤٣ عام النبوي ربيع ١٠ الرباط من دالصد ذا خروجه وكان احلج يريد بتونس مر ملا الرياحي

 فيها وروى مبصر ومر تلك وجهته من يرجع فلم التهامي ابن التهامي أخيه وابن حممد ولده ومعه
 الشمس عن وبتونس العروسي أمحد بن حممد والشمس الصغري واألمري الدمهوجي الشهاب عن عامة
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 الثالث بريم والشيخ الثاين بريم الشيخو اخلوجة بن أمحد بن حممد والشمس والرياحي اآليب حممد
 ومبكة عمر بن الشاذيل حممد الشاذلية الطريقة وشيخ بريم مصطفى والشيخ احملجوب حممد والشيخ

 له املشارقة من ذكر من إجازات على وقفت حسبما املكي الباعلوي البييت علي احلسن أيب عن
 اخلوجة بن حممد اإلسالم وشيخ حيالريا الربهان مع تونس يف وتدبج بعضها وعندي خبطوطهم
 التونسيني من ذكر ممن وغريهم

 حممد الشيخ عن النيفر الطيب الشيخ عن التونسيني طريق من املرويات من له يصح ما كل أروي
 إجازته يف قال أنه وجد فلو ومصر احلجاز يف رواه ما أما عنه كالمها اخلوجة بن وحممد الرابع بريم

 املترجم إجازة على وقفت وقد فال وإال أيضا روايته هلم ساغت سيصح وما صح مبا أجزم للتونسيني
 بكر وأبو واملكي والتاودي اهلامشي عمهم وبين وبينهم الواحد وعبد حممد وأخويه احلسن لولده العامة
 هلم كتبها أنه يعطي تارخيها بل رحلته سنة وهي ١٢٤٣ عام النبوي ربيع بتاريخ وهي وعثمان وعمر
 مستجيزا وال راويا هؤالء عن جند مل أسف وبكل وسنده روايته آله عند ا مودعا للحج رهسف حني
 إجازة على وقفت مث أراد ما خلقه يف وهللا والتضييع اإلمهال خبمرة الناس لسكر ذلك خرب بلغه من وال
 لص اللهم وهي صالة بصيغة خبطه عندي وهي عمرو بن التهامي بن حممد بن اهلامشي بن عمر من
 عمه عن هلا روايته حسب القادري حممد بن السالم عبد بن حملمد وذريته وأزواجه حممد سيدنا على

 الكرمي عبد بن الطيب السيد الفقيه عن املذكور املترجم
-------------------------------------- 

  ٢٨١ صفحة - ١ جزء   
 الصالة بكتب أمره أنه التازي الوهاب عبد بن حممد أيب شيخه عن ا التطواين زاكور ابن
 اإلجازة يف املذكور عمر عمم مث ا أمره وسلم عليه اهللا صلى النيب ان وقال الكتابة ابتداء يف املذكورة
 املترجم عمي أجازين كما قال واألذكار واألوراد واللغة والفقه احلديث بكتب املذكور للقادري
 العدل الفقيه هو املذكور ااز أن وأظن ١٢٧٧ عام شعبان ٨ بتاريخ املذكورة واالجازة كذلك
 أدركناه فاس من الديوان مسجد إمام الفاسي القادري السالم عبد بن حممد اهللا عبد أبو املسن األخري
 وهو له وشهدنا وذاكرناه وجالسناه والتثبت بالتحري له ويشار ا العدول بسماط الشهادة يتعاطى
 عن قال فهرسه يف أسنده وعنه القادري الورد يف القادري قاسم بن حممد اهللا عبد أيب شيخنا شيخ
 قاسم ابن شيخنا وكان الدار فاسي املذكور عمرو ابن أن نظن وكنا دح ابن عن عمرو ابن الفقيه

 الضريح يالزم بفاس كان وأنه عنه اخلريات دالئل أخذ وأنه عمرو ابن أدرك أنه لنا يذكر املذكور
 أعلم واهللا هذا من أكثر إىل بصاحبه يصل اإلمهال ولكن هو أو املذكور غري هو هل فانظر اإلدريسي
 كراريس يف والفهرسة شعره وديوان وكناشته احلجازية ورحلته املترجم فهرسة على وقفت وقد
 يتيمة كان الرجل فإن والرباطيني للرباط مفخرة لكانت وأخرجت متمت ولو سبا أيادي مفرقة مبعثرة
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 ١٥٤

 مشاخيه عن األخذ يف شاركه وقد بعد ومن قبل من هللا واألمر ضيعوه ولكنهم صقعهم ونادرة عقدهم
 ال ولكن إجازاته مجيع يف مسي فإنه السلوي بنعيسى حممد بن حممد العالمة رفيقه واملصريني احلجازيني

 أيضا أثر وال الباب هذا يف له خرب
 حجر ابن رحلة يف األثر اتباع ٨٤
 الدين مشس سيدي الشيخ مناقب يف الصفي السر كتابه يف املصري النبتيين عمر بن علي النور قال
 لداخل مصر من وارحتل احلديث بعلم اشتغل واتقنه القرآن حفظ ملا حجر ابن احلافظ إن احلنفي
 األقاليم من ذلك وغري واليمن والروم واهلند العجم وبالد البالد

-------------------------------------- 
  ٢٨٢ حةصف - ١ جزء   

 إليه الناس واحتاج مثله عصره يف يبق مل حىت احلديث علم عنهم أخذ املشايخ من بكثري واجتمع
 عليهم قرأ الذين شيوخه فيه مجع حجر ابن رحلة يف األثر اتباع امسه كتاب ذلك يف وله عنه وأخذوا
 اهلند إىل احلافظ ولدخ قلت اه والدين الدنيا اهللا أعطاه وكان اإلسالم بشيخ يذكر وصار عنهم وأخذ
 عهدته يف والروم العجم وبالد

 املوطأ أسانيد معرفة يف البغية وسراج احللية تاج ٨٥
 عنه بشكوال ابن إىل بالسند أرويه القرطيب يربوع بن اهللا عبد حممد أيب احلافظ لإلمام
 املعاجم تاج ٨٦

 املتوىف دمشق نزيل القوصي األنصاري حامد ابن إمساعيل الطاهر أيب الدين شهاب احملدث لإلمام
 ذكر مبا مساه معجما لنفسه مجع املال بيت وكالة وتوىل سنني دمشق جبامع ودرس أفىت ٦٥٣ سنة ا

 الطالع يف االدفوي الكمال قال كما وفيه عليهم وتكلم احملدثني من ذكر جملدات أربع على اشتمل
 معجمه أن على ونص معجمه يف لدمياطيا املؤمن عبد احلافظ وذكره حتقيق إىل حتتاج مواضع السعيد

 عنه املذكور الدمياطي احلافظ إىل بالسند أرويه والغلط الوهم بكثرة مشحون هذا
 بأسانيد التصديق أهل حتفة أو والزروقية اجلزولية الطائفة أسانيد يف الصديقية أهل حتفة ٨٧
 عيسى أيب الصويف السريي املتقن احملدث الضابط للمؤرخ الطريق أهل من والزروقية اجلزولية الطائفة
 أمحد بن املهدي حممد

-------------------------------------- 
  ٢٨٣ صفحة - ١ جزء   

 ذكر ١١٠٩ عام شعبان ٩ واملتوىف ١٠٣٣ سنة املولود الفاسي يوسف احملاسن أيب ابن علي ابن
 إىل ترجع عشرة واحلادية العاشرة املائتني هايت يف بقطرنا اهللا أهل طريق غالب كان ملا انه أوهلا يف

 املذكورين بالشيخني اتصاهلم وطرق منهم عرفت من أسانيد أمجع أن أردت وزروق اجلزويل شيخني
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 ١٥٥

 بذكر تقريبا ولو وفاته وأذكر له املناسب به اخلاص بوصفه واحد كل أحلي بعضهمأن مين وطلب
 متأخري لذكر جامع مهم كتاب وهو بالطبقات وجعلته قال السنة بذكر حتقيقا يكن مل ان العشرة
 ويف وسطه يف قال وسالسلهم وأساميهم أنسام من يشتبه ما ضبط مع واتصاالم املغرب صلحاء
 إجازة املذكور وللمؤلف اه وسائط ثالث أشياخه وبني بيننا وكذا زروق الشيخ وبني بيننا الرواية
 زاكور بن قاسم بن حممد اهللا عبد أليب اكتبه أسانيدهم من واملهم مشيخته أمساء فيها تتبع حافلة
 أزاهره يف ااز وأمهلها املطرب األنيس يف العلمي بنصها له ساقها الفاسي

 اهللا عبد أيب الصاحل الشيخ عن التلمساين املنور طريق من عيسى أيب ملولفه يصح ما وكل نرويه
 عدة منه عندي صغري جزء يف هذا التحفة وكتاب مؤلفه عن البجعدي الشرقي املعطي بن صاحل حممد
 الطاء حرف انظر القادري الطيب بن العريب حامد أليب اختصار وله نسخ

 سيد سرية يف الفاخر اجلوهر مسط أكربها النبوية السرية يف كتب عدة املذكور عيسى وأليب
 شروحو لكفاه هو إال يؤلف مل لو عظيم اطالع عن ينىبء مفيد جامع ضخم جملد يف واألواخر األوائل
 والطريق والفروع واألصول السرية من مسائل يف فيها القول حرر اخلريات دالئل على ثالثة

 القرن رجال خصوصا املغرب أولياء معرفة يف املدار وعليهما وذيله االمساع وممتع أهلها واصطالح
 مؤلفهما حوصلة سعة تعلم ومبطالعتهما احلادي والقرن العاشر

-------------------------------------- 
  ٢٨٤ صفحة - ١ جزء   

 فيما السلوة صاحب قدوة فهو الطوية وسالمة النية وحسن التصديق يف وصل درجة أي وإىل
 سفر يف وهو حممد سيدنا مفاخر جواهر من املنضد العقد أيضا وله اهللا رمحهما عرج وعليه سلك
 يف الطرب وداعي صغري سفر يف هوو واملعراج واللواء التاج صاحب خرب من احملتاج وكفاية كبري

 ذلك وغري العرب أنساب
 الراغب حتفة ٨٨
 عبد حمرز أيب الدين مكني بن حممد بكر أيب الدين مجال القاضي األوحد اإلمام مشيخة اسم
 بن حممد بن اهللا عبد الدين تقي اإلمام ختريج السقطي بابن عرف الشافعي سامل بن علي بن العظيم
 أيب الراوية القاضي بن حممد القاسم أيب عن السراج زكرياء أيب إيل بالسند اأرويه األسعردي عباس
 السقطي ابن عن احلسيين حيىي بن أمحد بن يوسف بن حسن علي

 اإلخوان حتفة ٨٩
 سنده فيها نظم منظومة وهي الصنعاين قاطن حممد بن أمحد الشهاب وأثريه ومسنده اليمن حملدث
 البصري اهللا عبد بن كسامل مشاخيه ألكثر املذكور النظم يف موترج عظيما شرحا وشرحها للصحيح
 بن حممد واحلافظ األهدل مقبول عمر بن وحيىي السندي حياة وحممد الرباطي الدقاق حممد والشمس
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 ١٥٦

 احملمودية املكتبة يف رأيته كرارس عدة يف هذا وشرحه وغريهم الشامي حيىي بن وهاشم األمري إمساعيل
 األعالم يف سبقت إليه أسانيدنا السندي عايد حممد الشيخ كتب من نكا املنورة باملدينة

 الرسول أحاديث جوامع بأسانيد الول علي ذرية حتفة ٩٠
 للربهان

-------------------------------------- 
  ٢٨٥ صفحة - ١ جزء   

 إحتاف يف سبقت دوق عنه خليل الشيخ ولده إىل بأسانيدنا نرويها املصري املالكي اللقاين إبراهيم
 بأفريقية املذكور ألول علي وذرية قلت عامة املغرب ألهل إجازته باعتبار عنه ونروي اإلرشاد ذوي

 يقتدي من هذا وقتنا يف ما الصخور منجنيق كتابه يف حملي أيب ابن فيه قال الذي حممد سيدي أكربهم
 بفاس رضوان وسيدي بسجلماسة خياف ال من علي بن الرمحن عبد املغرب يف اثنان أربعة إال به

 بأفريقية ألول علي بن حممد وسيدي مبصر البنوفري حممد سيدي باملشرق واثنان
 األخيار والسادات بالشيوخ التعريف يف األبرار حتفة ٩١

 السريفي العلمي الطاهر بن السالم عبد بن أمحد العباس أيب اود األستاذ الفقيه لصاحبنا
 احلراق الطاهر بن السالم عبد حممد أيب األستاذ الناسك الفقيه والده عن ءاتالقرا يروي الصفصايف
 أمحد العباس أيب عن البجدياين السريفي قاسم بن حممد بن حممد بن حممد اهللا عبد أيب عن السريفي
 له احملاذي وأول فهرسته يف كما بأسانيده الفاسي السالم عبد ابن عن السمايت التلمساين
 السمايت يرمق بن املكي ابن أمحد العباس أيب العالمة الصاحل األستاذ عن أيضا اءاتالقر فن وأخذ

 احلسن بن اهلامشي حممد أيب اود الناسك عن أيضا وأخذها اللجائي كنبور احلسن علي أيب تلميذ
 ذكر عمن مروياته املذكورة التحفة يف فصل وقد التحفة صاحب والد عن وهو الدفين السريفي
 احلسن علي أيب السلطان بن عمر حفص أيب املبجل اخلليفة صاحبنا لتلميذه إجازة ألفها هموأسانيد

 وقاضي كنون اهللا عبد أيب عن عامة املذكور املؤلف ويروي اهللا رمحهم األقصى الغرب ملك حممد بن
 ١٣١١ سنة املنورة املدينة دفني الفاسي احلسيين الصقلي أمحد بن اهلادي عبد حممد أيب احملدث فاس

-------------------------------------- 
  ٢٨٦ صفحة - ١ جزء   

 شيخنا وعن الكتاين إدريس بن جعفر حممد أيب خالنا وعن الوزاين التهامي بن حممد اهللا عبد وأيب
 كراريس أربع حنو يف وهي هذه حتفته وناولين يرويه أن له ويصح صح ما عنه أروي وغريهم الوالد
 أجزت وقد وقراءة فقها وضوابطه الفن وفوائد سالسلها رجال وتراجم القراءات يف دهأساني يف مفيدة

 يف قتيال وفاته بلغتين مث األحياء يف اآلن إىل وهو ١٣١٩ أيضا وأحفادي ألوالدي هو وأجاز أيضا له
 واسعة رمحة اهللا رمحه ١٣٤٤ عام حوايل الريفية الفتنة
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 ١٥٧

 األوائل انظر إليه بأسانيدنا نرويها لسنوسيا للشيخ الشريفة الكتب أوائل يف التحفة
 األسانيد الثمانية األحاديث يف املستفيد حتفة ٩٢

 عمر بن اهللا عبد املعايل أيب عن حجر ابن احلافظ إىل بالسند أرويه العطار علي بن حيىي للرشيد
 عنه القماح أمحد بن حممد عن احلالوي
 املقري اهللا عبد أيب القاضي تلخيص ٩٣
 اإلفادات يف الشاطيب إسحاق أبو الشيخ له ذكره شيوخه وأمساء وقراءته نسبه أصل فيه

 الآليل نظم انظر النون حرف يف إليه إسنادنا انظر واإلنشادات
 حيىي بن حيىي رواية من املوطأ أسانيد تلخيص ٩٤

 األبار ابن قال ٦١١ سنة املتويف األنصاري القرطيب احلسن بن اهللا عبد حممد أيب احلافظ لإلمام
 عنه أصحابه عن األبار ابن إىل بالسند أرويه اه ضبطه وحسن حفظه سعة على دل مما وهو عنه

-------------------------------------- 
  ٢٨٧ صفحة - ١ جزء   

 زيدان موالنا بقدوم الزمان تنوير ٩٥
 بابن الشهري عافيةال أيب بن قاسم بن حممد بن حممد بن قاسم حممد أيب النحوي الفقيه فهرسة اسم
 زكرياء أيب عن أخذ ١٠٢٢ سنة بفاس ومات العاشر القرن من ستني سنة مولده الفاسي القاضي
 اللمطي عثمان بن وأمحد اليدري يعقوب الصرب وأيب والقدومي واملنجور املساري جمرب وابن السراج
 يف عصره وحيد كان افيه قال احملاسن مرآة كصاحب وغريها بفاس وقته أهل عامة عنه أخذ وغريهم
 اه أقواهلم وحفظ النحاة مذاهب معرفة

 وبويع املنصور مات وملا املغرب سلطان املنصور العباس أيب عند امللحوظني من املترجم وكان
 فألف لفاس ذلك بعد زيدان قدوم واتفق منه فخاف ملراكش املترجم عليه يقدم مل زيدان لولده
 يطره ومل املثاين نشر يف القادري قال عنه ضرره يكف لعله يهاعل يطلعه أن بقصد هذه مشاخيه فهرسة
 كثريا ترمجته يف القادري نقل وقد اه مدحه يف متمثال متفرقة أبيات ستة حنو من أنشده ما سوي فيها
 طريق ومن ح عنه املرآة صاحب طريق من مبؤلفها نتصل وإنشاداا املذكورة الفهرسة فوائد من

 كالمها القاضي بن الرمحن عبد زيد أيب باملغرب القراء وشيخ أبيه عم عن السكينة استرتال صاحب
 مؤلفها وهو الثاين والد عن

 انظر النبايت األموي حممد بن أمحد العباس أيب الناقد للحافظ الرومية ابن مشيخة يف التذكرة
 الراء حرف

 من هلا وما لتصوفا طرق وذكر واجلوامع واألجزاء املسلسالت طرق رفع يف اليانع الثمار ٩٦
 التوابع
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 ١٥٨

 األسانيد مراسم إحياء إو
-------------------------------------- 

  ٢٨٨ صفحة - ١ جزء   
 بعد اهلادية الطرق وإيضاح انفصامها بعد السامية املسلسالت عرى وتوثيق اندراسها بعد العالية

 املالكي الفالين نوح بن حممد بن حلصا املنصرم القرن أول يف واملالكية احلجاز ملسند أعالمها خفاء
 يف يذكر وأنه ثالثة أقسام على رتبه أنه طالعته يف ذكر الكبري ثبته وهو ١٢١٨ سنة املتوىف املدين
 علو فضائل من شيء ذكر على مشتملة سابقة مث منهم واحد كل على مسعه وما مشاخيه طالعته
 واألصول العقائد كتب من يتبعها وما والقرآنية ةاحلديثي املصنفات أسانيد يف األول القسم مث االسناد
 العقلية العلوم كتب من عداها وما العربية كتب أسانيد يف والثالث املسلسالت يف والثاين والفقه
 األنبياء وصايا بعض آخره يف ويذكر الصوفية طرق على تشتمل بالحقة الثالثة األقسام ذيل مث والنقلية
 ثالثة حنو يف عندي وهو مصنفه خبط العظيم الثبت هذا من وجد مبا ظفرت وقد واحلكماء والعلماء
 واحلجاز ومصر وتونس ومراكش وفاس بالسودان مشاخيه تراجم على اشتملت الضيق خبطه كراريس
 يف املذكورة إليه بأسانيدنا أرويه يكمله مل ولعله فقط واملوطأ الستة أسانيد وعلى والشام واليمن
 ءالفا حرف انظر الفالين

 والناد املرتل أهل ذهاب بعد االسناد برسوم التعلل ٩٧
 على احلواشي صاحب الفرضي احليسويب الفقيه املقرىء احملدث وراويته املغرب عامل فهرس اسم
 املكناسي العثماين غازي بن علي بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أيب وغريه الصحيح

 أول يف رأيته حسبما املذكورة فهرسته أول يف خبطه نفسه سبن هكذا ٩١٩ سنة ودفينها فاس نزيل
 طرقه وأمجل سياقه أعذب ما كراريس سبع حنو يف جدا نفيس فهرس وهو خبطه منها نسخة

-------------------------------------- 
  ٢٨٩ صفحة - ١ جزء   

 بعدها فما ٨٩٤ سنة تلمسان من عليه وردت استدعاءات على بناه موارده وأعذب وأصح
 حممد اهللا عبد أبو منهم أجازوه الذين عشر سبعة وعددهم مشاخيه بترمجة مث األولية حبديث افتتحها

 املكناسي احلباك بن سعيد بن أمحد العباس وأبو بالصغري الشهري التجييب األوريب محامة بن احلسن بن
 أبو والقاضي الفاسي بالسراج لشهريا النفزي أمحد بن حيىي بن حممد القاسم أيب بن حممد اهللا عبد وأبو
 الطنجي حممد بن حممد الفرج وأبو البادسي حيىي بن حممد اهللا عبد وأبو الورياكلي احلق عبد حممد
 ٨٨٠ سنة املغرب على الوارد الشافعي املقدسي البكري الوهاب عبد بن القادر عبد حممد وأبو

 عبد بن حممد الشمس زماا يف مصر حافظي من زروق العباس أبو الشهري الشيخ صديقه له واستجاز
 فاس فقهاء من وجلماعة ٨٨٥ سنة عامة فأجازاه املصري الدميي عثمان والفخر السخاوي الرمحن
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 ١٥٩

 الكفيف مرزوق ابن العالمة له أجاز إكماله وبعد ٨٩٦ سنة املذكور ثبته غازي ابن الشيخ وأكمل
 يف عليهما وقفت وقد بالذيل تعرف به هاأحلق كراسة يف وغريهم سلفه عن أسانيده جبميع عامة

 على وذيلها الفهرسة من نسخيت فصححت غازي ابن اإلمام خبط ثالثتهم اهلتون الروض مع جمموع
 عامة إجازة وبذيله به إجازته خبطه الثبت أول وعلى الضبط متقن اخلط بديع اهللا رمحه وكان خطه
 هارون ابن موسى بن علي احلسن وأيب ونشريسيال أمحد بن الواحد عبد وللقاضي وحممد أمحد لولديه

 وأيب الدكايل إبراهيم بن حممد اهللا عبد أيب أوالد القاسم وأيب وأمحد الرمحن وعبد حممد اجللة ولألخوة
 ابن خبط أخرى نسخة أن وبلغين مؤرخة غري املذكورة واإلجازة الغزال الواحد عبد بن حممد اهللا عبد

 حرف يف أيضا غازي ابن على الكالم وانظر اسبانيا بالد من كوريالباالس موجودة كاملذكورة غازي
 مدح أن بعد التطواين الورزازي أمحد للشهاب إجازته يف الكوراين طاهر أبو املنال قال وقد الغني
 األمم والده فهرس

-------------------------------------- 
  ٢٩٠ صفحة - ١ جزء   

 فيهما فإن فيهما وجده كتاب مؤلف إىل سند وصل أراد فمن املستطلع كفاية العجيمي وشيخه
 برسوم بالتعلل ثبته غازي ابن العالمة وسم وهلذا خلت قد أمة الشأن هذا أهل ألن زماننا ألهل غنية

 اه والناد املرتل هل ذهاب بعد االسناد
 سامل أيب عن املكي العجيمي علي أيب إىل بأسانيدنا منها طرق من غازي ابن فهارس نروي
 السكتاين يوسف بن بكر أيب عن كالمها السوسي املرغيت سعيد بن حممد اهللا عبد وأيب العياشي

 قال ح جمرب بن حممد اهللا عبد أيب العالمة عن الدرعي حممد بن القاسم أيب الشيخ عن املراكشي
 ح رونها ابن علي عن املقري أمحد بن سعيد عمه عن املقري حممد بن حممد الشيخ وعن العجيمي

 النعيم أيب بن حممد بن القاسم أيب عن الفاسي علي بن القادر عبد بدرجة عاليا ا وأنا العجيمي قال
 الفاسي القادر عبد الشيخ ويرويها ح عال وهذا غازي ابن عن اهارون ابن هو جمرب ابن عن الغساين

 التسويل العباس أيب ستاذاأل عن القصار عن كالمها العريب حامد وأيب الرمحن عبد زيد أيب عميه عن
 ح غازي ابن عن كلهم الفاسي الدكايل إبراهيم ابن القاسم وأيب الفجيجي اجلبار عبد بن القاسم وأيب
 غازي ابن عن كلهم هارون وابن واليسيتين الونشريسي الواحد وعبد سقني عن املنجور طريق ومن
 الترغي يوسف بن حممد عن إلصالحا رائد صاحب القاضي بن أمحد العباس أيب طريق من ونرويها ح
 ونرويها فهرسته يف ما غازي ابن عن كالمها إبراهيم ابن القاسم وأيب هارون بن علي احلسن أيب عن
 بن حيىي زكرياء أيب عن القسمطيين الفكون الكرمي عبد حممد أيب عن الثعاليب مهدي أيب طريق من

 العباس أيب اإلمام عن القسمطيين الزواوي يانز بن طاهر القدس أيب عن القسمطيين األوراسي سليمان
 أبو ويرويها ح بالقسمطينيني مسلسل إليه اسناد وهو فهرسته يف ما غازي ابن عن الصغري زروق أمحد
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 ١٦٠

 ناصر بن اهللا عبد أيب الشيخ الثاين والد عن ناصر ابن العباس وأبو العياشي سامل
-------------------------------------- 

  ٢٩١ صفحة - ١ جزء   
 عن هارون ابن عن السراج زكرياء أيب عن املصمودي أمحد بن حممد اهللا عبد أيب عن الدرعي

 غازي ابن
 احلسن أيب ألوالد ناصر ابن العباس أيب لسان على كتبها إجازة يف اهلشتوكي العباس أبو قال وقد

 السند هذا ناظما الصفاقسي اجلريب النوري علي
  القطر يف العلم منتهى عن علمه روى === ناصر ابن اإلمام شيخنا وإسناد 

  يقري ما كل يف بالتحقيق تفرد === الذي العامل املصمودي حممد 
  يسري به نور السراج لدى ولكن === مجلة القول منتهى عن علمه روى 
  الغري على دليال هارون ابن ويكفي === واحد غري عن السراج أخذ كما 

  الكثر من يعد ال ولكن علوما === روى فقد علي هارون ابن وأما 
  حرب ما كل لدى أعلى ثبتا به === وحسبنا غازي ابن الدنيا علم على 

  بالسرب األئمة فهاريس فحصل === رواية املسندين باقي شئت فإن 
  تدري قبله من كنت ما الذي وتدري === وقدرة غازي بن ال ما على تنادي 

 قال أن إىل
  األمر يف االنهاية فهي ا عليك === مفيدة غازي ابن الشيخ وفهرسة 

 سودة ابن الطالب بن أمحد العباس أيب القاضي عن مثانية له فيما غازي البن أسانيدنا أعلى قلت
 كالمها السقاط العريب بن وعلي سودة ابن التاودي عن األمني بن علي عن الكبابطي بن مصطفى عن
 ماله غازي ابن عن جمرب ابن عن النعيم أيب ابن عن الفاسي السعود أيب عن بناين السالم عبد ابن عن

 تقييد ٩٨
 أمحد بن حممد بن احلسن علي أيب املعمر األستاذ اخلاشع الزاهد الورع املقري احملدث أشياخ يف

 معقودة بقاف كنبور العزيز عبد بن
-------------------------------------- 

  ٢٩٢ صفحة - ١ جزء   
 فيه ذكر وحمدثيه باملغرب القراءات أمية أعالم خامتة واملدفن املولد اللجائي األصل اكليالوري
 الربيع وأيب احلاج ابن محدون الفيض وأيب كريان بن الطيب كالشيخ املغرب أهل من العلم يف مشيخته
 الرمحن عبد بن إدريس بن بكر وأيب الزروايل عمرو وابن العراقي زيان ابن إدريس العالء وأيب احلوات
 وأيب الكبري األمري كالشيخ واملشرق احلمومي الشاذيل بن الدين بدر حممد وأيب عمدته وهو املنجرة
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 ١٦١

 عن العصفوري الزروايل إبراهيم بن حممد املعمر القراءات ويف وطبقته األصل التازي امليلي علي احلسن
 السالم عبد ابن عن أيضا عصفوريال وأخذ ح بأسانيده املنجرة زيد أيب عن احلساين علي احلسن أيب

 مذكورة وهي بأسانيده املذكور املنجرة عن كالمها الزروايل بالشريف املشهور السالم وعبد الفاسي
 وأيب سودة ابن التاودي بن أمحد العباس أيب القاضي عن الناصرية الطريقة كنبور وأخذ امليم حرف يف

 الشيخ عن تازا دفني التزاين حممد عن التاودي األول دوال عن كالمها الزرهوين قدور بن حممد اهللا عبد
 امليلي الشيخ عن مصر ويف الربقي املالكي مؤمن احلاج عن برقة يف أيضا وأخذها ناصر ابن العباس أيب

 الطاهر بن حممد ابن السالم عبد حممد أيب النحرير العالمة فاس قاضي عن للمذكور ما نروي
 اليت الترمجة يف املذكور التقييد خلص وقد املذكور كنبور عن ١٣٢٨ سنة املتوىف الفاسي اهلواري
 تلميذيه عن أيضا القراءات علم يف بكنبور وأتصل كراسني حنو يف وهي املترجم لشيخه عقدها

 الثاين جد عن كالمها اللجائي العريب بن وحممد الفاسي اللجائي حممد بن محان األستاذين املعمرين
 السيدة املباركة املشاركة البارعة الفقيهة أمه عن الثاين وأخذها عاليا اهللا هرمح كنبور علي أيب ألمه

 اهللا رمحه اجلاية بقبيلة ودفن ١٢٨٣ سنة ٢ ربيع ١٧ وفاته وكانت املترجم والدها عن عائشة
-------------------------------------- 

  ٢٩٣ صفحة - ١ جزء   
 منه جمازا أعلم وال البسالميت عمر بن للطيب كتبها املذكور كنبور خبط إجازة على وقفت وقد

 أمحد العباس أيب احملدث العابد العالمة املعقويل شيخه عن حيدثين املذكور اهلواري وكان ذكر من عدا
 القاضي فيه وقال فيه واالطالع باحلديث بالعلم للمترجم االعتراف شديد كان أنه بناين أمحد بن

 عارفا مثله رأينا ممن نعرفه من قل ملسائله حافظا باحلديث التامة املعرفة له دعق اليت الترمجة يف املذكور
 الوقائع على يتكلم إنه حىت كتبه ملطالعة مداوما فيه ويعيد ويبدي فيجيد فيه يتكلم به ولوعا لرجاله

 ركةمشا فله وباجلملة زمنهم يف موجودا كان أنه السامع فيتخيل واألزواج الصحابة وأمساء والغزوات
 وكان ذلك يف املفزع وإليه فيهما القدوة فهو واحلديث القراءات علم عليه غلب ولكن حسنة

 فتح من جملد ايل صار قلت عليها تعاليق وكتابة ومقابلتها احلديثية الكتب من بيده يقع ما معتنيابضبط
 واسعة رمحة اهللا رمحه الصفة هذه على خطه عليه الباري

 واألسانيد الكتب رواة معرفة يف التقييد ٩٩
 املستدرك صاحب نقطة بابن املعروف احلنبلي البغدادي الغين عبد بن حممد الدين معني للحافظ

 النجم إىل بالسند تآليفه وكل نرويه ٦٢٩ سنة ومات ٥٧٦ سنة ببغداد ولد ماكوال ابن إكمال على
 عن املكي القرشي ةظهري بن أمحد بن حممد الفضل أيب الدين كمال اخلطيب عن املكي فهد بن عمر
 عبد بن الصمد عبد اليمن أيب احلافظ عن احلنفي يوسف بن علي ابن أمحد الدين شهاب اإلمام

 مؤلفه عن عساكر ابن الوهاب
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 ١٦٢

 عقيلة ابن مسلسالت على اجلليلة التعليقة ١٠٠
 الفيض أيب للحافظ

-------------------------------------- 
  ٢٩٤ صفحة - ١ جزء   

 يف ذكر عقيلة ابن مسلسالت على كاملستخرج ثبت هو مصر دفني احلسيين زبيديال مرتضى
 انقطاعا عقيلة ابن أورده ما بعض يف وجدوا املذكورة املسلسالت عليه مسعوا ملا احلديث طلبة أن أوله
 يف أورده الذي احلديث منت حال بيان مع قطعه ما وإيصال علقه ما تعليق يف إليه فرغبوا بالشرط خيل
 مجعها أنه آخرها يف ذكر كراريس أربع حنو يف مهمة فوائد أفادتنا نفيسة تعليقة وهي املواضع عضب
 له السند ألفية يف املذكورة إليه بأسانيدنا نرويها ١١٨٩ سنة جمالس ثالثة يف

 العيد يوم املسلسل احلديث يف التغريد ١٠١
 األلفية انظر إليه بأسانيدنا أرويه الزبيدي مرتضى للحافظ
 والعشاريات التساعيات ١٠٢

 املدعو حممد النجم ختريج اليافعي أسعد بن اهللا عبد العفيف بنت زينب املساكني أم به انفردت مما
 عنه العمري العماد بن حممد البقاء أيب إىل بالسند فهد ابن حممد بن عمر

 التفسري كتب إىل أسانيدنا يف التيسري ١٠٣
 إليه بأسانيدنا أرويه تفسريا وعشرين نيف اسناد فيه ذكر البوين قاسم ابن أمحد العباس أيب لإلمام
 الباء حرف انظر البوين يف املذكورة

 االسناد منار تشييد ١٠٤
 من نرويه والنيل الكفاية كذا صاحب دون ولعله التنبكيت ببابا الشهري أمحد العباس أيب للعالمة

 يف به اجتمعت الكبري ثبته يف قال ببابا الشهري أمحد بن حممد اهللا عبد أيب العالمة عن الفالين طريق
 املسماة رسالته يف املذكورة والدي بأسانيد ذلك وكل كالم بعد قائال اإلطالق على أجازين تنبكت
 نقلت خطه ومن اه واألثر االسناد منار تشييد

-------------------------------------- 
  ٢٩٥ صفحة - ١ جزء   

 األخبار تحصيلل األسفار تطويل ١٠٥
 مخسمائة عن فيه روى احلنفي النسفي إمساعيل بن أمحد بن حممد ابن عمر حفص أيب الدين لنجم
 ابن ترمجه ٥٣٧ سنة بسمرقند ومات ٤٦٢ سنة ولد شيوخه أمساء أيضا ومجع شيخا ومخسني
 العمري لعمادا بن حممد البقاء أيب عن طولون ابن الشمس إىل بالسند أرويه احلنفية طبقات يف قطلوبغا

 أيب عن البخاري ابن الفخر عن أميلة بن عمر حفص أيب عن الشرائحي ابن إبراهيم بنت عائشة عن
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 ١٦٣

 عنه السمعاين الكرمي عبد بن الرحيم عبد املظفر
 املصري الثبت ١٠٦

  السني حرف يف املذكورة إليه بأسانيدنا نرويه جملدات ثالث يف السخاوي للحافظ
 

  اجليم حرف 
 
 

 ادرياجل ١١٤
 ا اجلادري املديوين الرمحن عبد بن حممد ابن الرمحن عبد زيد أبو امليقايت احملدث العالمة هو
 عن يروي ا القرويني جامع توقيت وويل مربزا عدال ا وكان بفاس ٧٧٧ سنة ولد الفاسي عرف

 بن اهللا عبد وأيب ماإلما ابن احلسن وأيب واملكودي األمحر ابن والرئيس صديق ابن والربهان الترجايل
 وغريهم الفخار

-------------------------------------- 
  ٢٩٦ صفحة - ١ جزء   

 عن غازي ابن إىل بالسند أروي عندي وهو الربدة على وشرح مشيخته فيها عد مليحة فهرسة له
 سنة أو اوغريه اجلذوة يف ما على ٨١٨ سنة له املترجم مات عنه املكناسي منون بن علي احلسن أيب

 بفاس الفتوح باب داخل ودفن ٣٩ سنة أو ومثامنائة وأربعني نيف
 فهد ابن اهللا جار ١١٥
 احلافظ بن عمر احلافظ بن العزيز عبد احلافظ بن اهللا جار حممد املسند الرحلة احملدث اإلمام هو
 أيب بن الدين نبرها والقاضي فهد بن العزيز عبد احلافظ والده عن يروي املكي اهلامشي فهد بن التقي

 والشهاب العلوي إبراهيم بن امساعيل الدين وشرف عجلون قاضي بن بكر أيب بن والتقي شريف
 ويروي املنورة للمدينة الثالثة توارخيه املدين السمهودي علي النور عن ويروي الشرعي عمر بن أمحد
 زكرياء والقاضي وطيالسي واحلافظ الدمشقي احلسيين محزة بن حممد الكمال الشام حمدث عن أيضا

 واحلافظ السنباطي احلق عبد واملعمر بالعقاب عرف الصاحلي حممد بن اخلالق وعبد األنصاري
 وغريهم السخاوي
 عن الزبيدي مرتضى احلافظ عن الكزبري الوجيه عن السكري اهللا عبد عن عاليا فهرسته أروي

 أبيه عن املكي الطربي القادر عبد ابن العابدين زين عن العجيمي علي بن حسن عن عقيل بن عمر
 عن القاضي وابن الشناوي إىل وبالسند ح عنه احلنفي القرشي ظهرية بن اهللا جار بن علي القاضي عن
 اخلفاجي إىل وبالسند ح املذكور اهللا جار حممد عمه عن املكي فهد بن القادر عبد ابن الرمحن عبد
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 ١٦٤

 هو ملذكوروا عنه املكي القرشي ظهرية بن اهللا جار بن علي عن
-------------------------------------- 

  ٢٩٧ صفحة - ١ جزء   
 اخلمسة يف املؤتلف القول وصاحب املكي فهد بن اهللا جار مبعجم املكي النفح نوافح صاحب

 للشرف املنسوبني بيوت
 السباعي اجلياليل ١١٦
 يف املواطي اخلل إحتاف احبص حاله املدين مث املغريب السباعي املختار بن أمحد بن اجلياليل هو
 النيب حديث حافظ احلجة احلافظ الدهر نادرة األقطار صيته عم الذي شيخنا ب السكياطي مناقب
 األفكار فيه حتار ما احلفظ من له املذكور كتابه يف األوبري قال مسائه وكوكب وسلم عليه اهللا صلى

 الستة حنو ارتسم خميليت يف عيين أو أذين ةمر ولو ألقته ما قال أنه عنه حيكى االنكار بشبهة ويلتبس
 عشية مرة معنا خرج قال الطائف يف عباس بن اهللا عبد سيدنا على القيم حدثين وقد حفيظيت يف أشهر

 خرجنا مث احلرير ليس حترمي يف العلماء بعض مجعها احلديث يف كراريس ثالثة من حنوا عليه فسردنا
 باملسجد العشاءين بن التفسري يقرأ وكان قال مساعه جردمب حفظه من كلها علينا فسردها الغد من

 السلطان له ووجه قال حفظا صغره يف قرأه القرطيب تفسري وكان حفظه من العجب فقضينا النبوي
 من أتت كما بل بيدي تدخل مل إا له وقال الزروايل الفقيه مع بالتثنية دينار مائيت سليمان موالي

 على أو عليه الذي دينه فليقض قلت كما كانت إن املترجم له فقال قال هافاقبل بالرباط األعشار دار
 أن أخربه أنه أيضا وذكر عليه وردها عنها اهللا فأغناين أنا وأما احلالل من إال يقضى ال الدين فإن أبيه

 فكيف له فقلت قال أمكنين ما العدل أتكلف إين قائال الدعاء منه يطلب له أرسل املذكور السلطان
 العلماء لوليت العدل تريد كنت لو وفالن فالن مثل الظاملني العمال املسلمني على تويل وأنت دلتع

 ال ذكرت من مثل له فقلنا قال الوزاين أمحد بن علي وسيدي الفاسي السالم عبد ابن مثل األتقياء
 إىل أرسل املذكور السلطان وكان قال وعمر بكر أيب من خري أهم الوالية على جيربهم قال يتولون
 القضاء ليوليه الرهوين الشيخ

-------------------------------------- 
  ٢٩٨ صفحة - ١ جزء   

 أنت تكون أن بشرط فقال السلطان أطع الوزاين أمحد بن علي سيدي له فقال فامتنع وازان يف
 املواطي اخلل إحتاف انظر معي عدال

 عنه قال للمذكور عظيمة ترمجة احلضيكي سةفهر على السوسي اليربكي عمر بن حممد ذيل ويف
 مع العلوم من مجع ما لكثرة املائة رأس على ادد هو يكون أن يبعد وال مثله زماننا يف يوجد ال

 اه واتقانا حفظا القاموس استظهر إنه قيل حىت والفهم احلفظ يف الباع اتساع
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 ١٦٥

 حافظان املغرب من علينا ورد لقا أنه الفالين صاحل الشيخ عن منقوال اإلحتاف امش ووجدت
 حفظه يف ما يبقى أحدمها املختار بن اجلياليل سيدي يعين والسباعي اهللا بارك آل من ايدري حممد
 والرداين أوز وأمحد احلضيكي عن له املترجم أخذ اه عاما حفظه يف ما يبقى واآلخر أشهر ستة

 املدين الرمحيت مصطفى بن حممد عن أبيه نع الدمشقي اخلطيب النصر أيب الشيخ عن به نتصل وغريهم
 إحتاف انظر ١٢١٣ عام املصري بالقطر أحكاز هلا يقال بقرية اهللا رمحه مات ماله عامة املترجم عن
 املواطي اخلل

 األنصاري يوسف الدين مجال ١١٧
 عن روى الشيوخ شيخ الشهري املسند املصري الشافعي األنصاري زكرياء القاضي بن يوسف هو

 وأيب الدمشقي محزة ابن والكمال املقدسي شريف أيب بن إبراهيم والربهان األسيوطي واحلافظ هوالد
 وراء بكاف الكركي بن إبراهيم والربهان احلنفي الشحنة بن الرب وعبد الدمياطي النجار بن اجلود

 وغريهم مكسورة كاف مث مفتوحتني
 تلميذه له مجعها اليت فقال فهرسته يف الصفاقسي النوري علي الشيخ عليها تكلم واسعة فهرسة له
 اطالعه فلقلة له أصل ال الكتاب هذا أن شيوخنا شيوخ من زعم ومن احلنفي الشليب بن أمحد العالمة
 شيخنا عند فكان

-------------------------------------- 
  ٢٩٩ صفحة - ١ جزء   

 أخرى نسخة يل وقعت مث إيل كتب فيما وقال املؤلف خبط نسخة اإلسالم شيخ بن الدين شرف
 اه املؤلف ابن تركة يف وجدا أيضا املؤلف خبط

 بن الدين حميي املعمر املؤلف محيد عن أخذه على مشيخته يف العجمي أمحد الشهاب تكلم وملا
 بأسانيد وغريه جده عن يوسف اجلمال جده عن رواه مبا أجازنا قال هذا الدين مجال بن الدين ويل

 اه احلمد وهللا وحررته وقيدته فسطرته بيده ناولنيه الذي ثبته يف رةاملذكو اجلمال
 الدين شرف الشيخ عن البديري إىل بسندنا أيضا ونرويها عنه القرايف البدر إىل بسندنا ونرويها

 زرعة أيب أمحد الدين ويل بن القادر عبد الدين حميي بن هادي أيب العابدين زين بن املواهب أيب حيىي
 وأخذ عاليا القادر عبد الدين حميي وجده الزين أبيه عن األنصاري زكرياء ابن يوسف دينال مجال بن

 حميي عن العجمي أمحد والشهاب الشرباملسي إيل وبأسانيدنا ح عاليا املترجم جده عن الدين حميي
 العرعاين أمحد عن أبيه عن احلنبلي املواهب أيب إىل وبأسانيدنا بأسانيده يوسف جده عن الدين

 املذكور يوسف عن البقاعي
 الطاء حرف يف السعيد الطالع انظر القامسي سعيد حممد بن قاسم ابن الدين مجال
 السيد الثالثة كاإلخوان األفراد من كثري فيهم ظهر باعلوي آل من كبري لفخذ لقب الليل مجال
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 ١٦٦

 حممد السيد والد الليل مجل صاحل وحممد الكزبري الوجيه أشياخ من كالمها زين السيد وأخيه أمحد
 يف كال انظر أمحد والسيد زين السيد هنا بالترمجة وأفردنا أصحابه عن أخذت الذي املدين حسني
 حرفه

-------------------------------------- 
  ٣٠٠ صفحة - ١ جزء   

 القيسي جعفر ١١٨
 أروي جعفر هللا عبد أبو الوزير هو املقرئ القيسي طالب أيب بن مكي احلافظ بن حممد بن جعفر

 عليه منه قراءة خري ابن بكر أيب احلافظ إىل بأسانيدنا فهرسته
 الكتاين جعفر ١١٩
 األلف حرف انظر االعالم يف ذكره سبق الفاسي اإلدريسي احلسين الكتاين إدريس بن جعفر هو

 يهعل وقفت ظاهر بن علي احلسن أيب املنورة املدينة حمدث شيخنا باسم ألفه صغري آخر ثبت وله
 عبد أيب العالمة وأجنبهم تالميذه أخص باسم ألفه خبطه عليه وقفت وآخر ظاهر ابن إجازات جمموعة

 ألفه الطريقية اجلد سيدنا أسانيد يف اخر وله خبطه عندي واألخري الفاسي جلون ابن املدين حممد اهللا
 نروي املنورة املدينة دفني الشنكيطي الشمس بن أمحد العباس أيب الصاحل اللغوي احملدث العامل باسم
 الكاف حرف من الكتاين وانظر اهللا رمحه مرارا شفاها له ما عنه

 اجلمل ١٢٠
 السالم عبد ابن ترمجه اجلاللني حمشي الشافعي املصري اجلمل سليمان داوود أبو الشيخ هو
 وال بحيس ال أميا كونه مع خلقه يف الكربى اهللا آية الرجل هذا فقال الكربى رحلته يف الناصري
 فيسرد الفنون من تدريسه يريد ما سائر يف حصته له يطالع مبن يأيت أن ودأبه يطالع وال بل يكتب
 يف الغفري اجلم حيضره كبري درس احلسيين باملشهد وله قط يتزوج ومل ذلك مجيع هو وحيفظ عليه

 له أخ يأيت أن هفعادت النصاب مع سائرة وهي اجلاللني تفسري على نفيسة حاشية وله حضرناه التفسري
 على شرح وله بالكتب فيأمرهم التفاسري الشيخ على فيسردون بيته إىل تالمذته من طالب مع يوم كل
 من مبصر هللا فليس وليا املترجم يكن مل إن الناصري قال للشاذيل البحر حزب وشرح اخلريات دالئل
 يروي ويل

-------------------------------------- 
  ٣٠١ ةصفح - ١ جزء   

 حممد والشمس الضباغ وأمحد املدابغي وحسن وامللوي واجلوهري االشبويل وأمحد احلفين عن
 غريهم وعن الزمزمي الرئيس وإبراهيم املدين أسعد وإبراهيم السندي احلسن أيب عن وباحلجاز الدفري
 نرويه رستهفه يف بصري له نسبه ثبت وله بأسانيده البديري عن الدفري عن روايته أسانيده وأعلى
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 ١٦٧

 عنه الناصري السالم عبد ابن إىل بالسند
 اهلاء حرف من اهلامشي انظر اجلمين
 اجلنان ١٢١
 الفاسي األندلسي اجلنان أمحد بن حممد اهللا عبد أبو ااملعمر العالمة بفاس الشرفاء مسجد إمام هو

 جدا تصرةخم خليل خمتصر على حاشية له سنة مائة من حنو عن ١٠٥٠ سنة وتويف ٩٥٣ سنة ولد
 له ذكرها فهرسة له وغريهم احلضري اهللا عبد وأيب واليدري واحلميدي والسراج املنجور عن يروي
 من له ما نروي ولكنا عليها أقف ومل اليوسي علي أليب إجازته يف املقنع صاحب املرغيت سعيد ابن

 امللك عبد مروان وأيب الكوراين والربهان اليوسي علي وأيب ناصر ابن اهللا عبد أيب الشيخ طريق
 عنه السوسي املرغيت سعيد بن حممد الشمس عن أربعتهم التجموعيت
 اجلنيين ١٢٢
 أهل وأعلى عصره يف الشام مسند الرحلة العالمة الدمشقي اجلنيين سليمان بن إبراهيم بن صاحل

 الكبري سندامل عن الدرر سلك من ترمجته يف كما له والده باستجازه يروي كان زمانه يف إسنادا الدنيا
 الرسول عبد بن وحممد الصديقي العابدين وزين العجيمي علي بن وحسن الرداين سليمان ابن حممد

 البصري سامل بن اهللا عبد شيخ املكتيب علي بن وحممد الربزجني
-------------------------------------- 

  ٣٠٢ صفحة - ١ جزء   
 بدمشق ومات ١٠٩٤ سنة ولد وغريه والده وأجازه وغريهم الكورااين إبراهيم ابن احلسن وأيب

 ذكره ثبت له وأمثاهلم واملكتيب والربجني الرداين عن يروي ممن الدنيا يف بقي من آخر فهو ١١٧٠ سنة
 أسانيدنا وأعلى عنه احلموي سعيد حممد عن عابدين ابن طريق من له ما نروي ثبته يف عابدين ابن له
 الرمحيت مصطفى عن الكزبري الرمحن عبد الدنيا مسند عن السكري اهللا عبد الدنيا مسند عن إليه

 الغزي عمر حممد عن اخلطيب النصر أيب الشيخ عن ومسائله ح ذكر عمن املذكور اجلنيين عن األيويب
 هذا على حيصل مل فإنه هذا من زماننا يف أعلى وال أيضا عاليا عنه البغدادي السويدي سعيد حممد عن
 شاكرا فخذه أقرام عن أو ذكر عمن الرواية يف شاركنا من إال وشيوخهم وخناشي مسندي من العلو

 النون حرف يف النتيجة انظر اجلفري
 اجلوهري ١٢٣
 وعاملها مصر مسند احملدث املعمر الزاهد اإلمام هو املكناسي بصري ثبت يف كما اجليم بضم
 سنة املتوىف األزهري الشافعي ياجلوهر الكرميي يوسف بن الكرمي عبد بن احلسن بن أمحد الشهاب
 له السند ألفية يف الزبيدي احلافظ عنه قال ١٠٩٦ سنة واملولود ١١٨١

  املفرد اللوذعي الزمان سر === األوحد األملعي احلديث شيخ 
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 ١٦٨

  املنه قوي األسانيد عايل === السنه قطب الفرد العلوم حاوي 
 الوهشتوكي ١١٢٠ سنة ا لقيهما ملا مبكة والنخلي البصري عن عاليا يروي واحلرمني مبصر مسع

 السعود وأيب البكري املواهب وأيب املصري االطفيحي منصور بن وحممد الفاسي زكري وابن
 الشرنباليل احلي وعبد الدجنيهي

-------------------------------------- 
  ٣٠٣ صفحة - ١ جزء   

 الديوي وعيد النفراوي وأمحد املرحومي محدوأ النجمي العز وأيب املليجي الرمحن عبد بن وحممد
 البشبيشي الرؤوف وعبد املصري الورزازي الصغري وحممد املغريب اهللا عبد بن وحممد اخلليفي وأمحد
 مشايخ من ألنه إسنادا مشاخيه أعلى ولعله البنا أمحد والشهاب واهلشتوكي ناصر بن أمحد والشيخ
 وأمثاهلما والبصري العجيمي
 إجازة وإثره مبصر عليه وقفت األولني عشر اخلمسة مشاخيه من إجازاته خصوص تضمن ثبت له

 األمري طريق من له ما وكل أرويه نسخة منه وعندي السجاعي أمحد بن أمحد الشهاب لتلميذه منه به
 الضرير وثعيلب العطار عبيد بن وأمحد العقاد شاكر وحممد بناين احلسن وابن الزبيدي مرتضى والسيد

 وغريهم املدين زاده كدك خليل بن القادر وعبد اجلوهري بن حممد الشمس وولده الرمحيت ومصطفى
 حممد الشمس عن خفاجي علي عن الدمياطي خضري أيب حممد عن ظاهر ابن النور به وأخربين عنه

 عن املدين الداغستاين عثمان الشيخ وأخربنا ح املترجم حسن بن أمحد الشهاب أبيه عن اجلوهري
 الشهاب والده عن هادي أيب حممد والده عن اجلوهري املعايل أيب حممد عن الدمياطي ماشالق عطية

 ماله اجلوهري
 عنه املصري اخلرشي العالمة مملوك عنرب الشيخ عن روايته له املترجم شيوخ غرائب ومن قلت
 قربه زار أنه وذكر رحلته يف الناصري السالم عبد ابن بالعلم ووصفه املذكور عنرب ذكر وقد بأسانيده
 الرمحن عبد ابن حممد بن حممد اهللا عبد أبو بأسانيده اخلرشي مواله عن عنه اجلوهري طريق من وأسند
 اإلله فيض املترجم مؤلفات ومن فانظرها والسداد العناية أهل إحتاف فهرسة يف املكناسي بصري
 االنتقال وبعد احلياة يف األولياء كرامات إثبات يف املتعال

 احلاافظ نجيكا ١٢٤
 منصور بن حممد اهللا عبد أبو الشيخ هو

-------------------------------------- 
  ٣٠٤ صفحة - ١ جزء   

 حممد بن أمحد القاسم أيب القاضي عن خري ابن طريق من فهرسته أروي احلافظ جبيكان املعروف
 عبد زيد أبو القاضي بأناأن قال الزاهد العسال بن اهللا عبد حممد أيب عن التميمي ورد بن عمر بن
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 ١٦٩

 عنه القرطيب احلشاء عيسى بن الرمحن
 الوادياشي انظر جابر ابن

 اجلزري ابن ١٢٥
 سنة ولد الدمشقي اجلزري بن حممد بن حممد اخلري أبو الدين مشس القراء علم احلافظ اإلمام هو
 موضع غري يف باحلافظ حجر ابن احلافظ وصفه وغريه البخاري ابن الفخر أصحاب من ومسع ٧٥١
 أن بعد باحلديث اشتغاله سبب إن املترجم حق يف فهرسته يف البديري الشمس قال الكامنة الدرر من
 قليل التعب كثري القراءات علم إن يوم ذات له قال أشياخه بعض أن القراءات علم على مكبا كان

 حفظ حىت فيه فاجتهد احلديث بعلم فعليه هكذا كان ومن فائق وفهمك رائق ذهنك وأنت اجلدوى
 ألفية من علما أغزر بيت مخسمائة أرجوزة احلديث مصطلح يف وألف بأسانيدها حديث ألف مائة

 اه شرحها يف أنا أيضا شرعت وقد وغريه السخاوي وشرحها العراقي احلافظ
 للحديث حافظا زمانه يف الدنيا يف القراءات يف له نظري ال احلفاظ طبقات يف السيوطي وقال

 اه معرفة الفقه يف له يكن ومل منه أتقن وغريه
 وغريمها اخلباز إمساعيل بن وحممد مجاعة بن العز من إجازة له وكانت

-------------------------------------- 
  ٣٠٥ صفحة - ١ جزء   

 العراقي شيخنا أربعني من التقطها عشارية أربعني لنفسه خرج فهسرته يف حجر ابن احلافظ وقال
 باملصافحة مسلسالت فيه اجزء وخرج كراسة يف ومهه بينت وقد كثريا فيها ووهم ياءأش فيها وغري

 سنة تويف اه مفيد وهو عليه وقفت الدين ناصر ابن الشام حافط مفرد جزء يف فيه أوهامه مجع وغريها
 السنة يف له فعدد الدين تقي والده شيوخ معجم يف فهد بن عمر احلافظ طنانة ترمجة له وعقد ٨٣٣
 احلصني واحلصن والرواية احلديث علوم يف اهلداية وبداية الرجال أمساء يف اجلمال التصانيف من

 يف األمحد واملسند الآليل وعقود جملدات ثالث يف املصابيح شرح يف والتوضيح واجلنة العدة وخمتصريه
 علي مناقب يف املطالب وأسىن التعريف عون وخمتصره الشريف باملولد والتعريف أمحد مبسند يتعلق ما
 ذلك وغري مطبوع وهذا طالب أيب بن

 حممد الفضل وأيب فهد بن حممد التقي عن وزكرياء السيوطي إىل بأسانيدنا اإلمام هلذا ما أروي
 العز عن السخاوي إىل وبأسانيدنا عنه وغريهم العماد بن أمحد بن حممد الفتح وأيب املرجاين حممد بن
 عن القرايف البدر عن واألجهوري القصار إىل وبأسانيدنا زرياجل ابن عن الفرات بن الرحيم عبد

 النابلسي عن الرمحيت عن الكزبري عن السكري عن عاليا به ونتصل عنه العثماين البصري قريش املعمر
 وبأسانيدنا ح باحملمديني مسلسال به ونتصل عنه املذكور قريش عن البدر أبيه عن الغزي النجم عن
 نصه ما االستدعاء يف يل وكتب ولولدي أجازين فهرسته يف قال عنه حجر ابن إىل
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 ١٧٠

  ومسند احلديث منت من أرويه === ما كل رواية هلم أجزت إين 
  مفرد جزء وكل واملشيخات === معاجم مث اخلمس الصحاح وكذا 

  ومنجد الزكي كالنشر ألفت === والذي ونثر يل نظم ومجيع 
 عنه الطاوسي الفتوح أيب عن أبيه عن النهروايل قطبال عن العجل ابن إىل عاليا به ونتصل ح

-------------------------------------- 
  ٣٠٦ صفحة - ١ جزء   

 جزي ابن ١٢٦
 أمحد بن حممد القاسم أبو بغرناطة األعظم اجلامع خطيب الشهري املدرس احلافظ العامل اإلمام هو

 وصفه ٧٤١ سنة شهيدا املتوىف األندلسي ناطيالغر الكليب جزي ابن حيىي بن اهللا عبد بن حممد بن
 يف املسلم وسيلة وعلومها السنة يف التصانيف من وله واإلتقان باحلفظ فهرسته يف احلضرمي تلميذه
 احلافظ شرح اليت وهي النبوية األحاديث من السنية األلفاظ يف السنية واألنوار مسلم صحيح ذيب

 مث األنوار كتاب أحاديث تفسري يف األخبار مناهج مساه بشرح سيالقي امللك عبد بن حممد اهللا عبد أبو
 والتفسري األخبار صحيح من املخرجة واالذكار الدعوات وكتاب عندي والثاين القلصادي اإلمام

 يف اخلطيب ابن تلميذه ترمجه وملا عندي وهو سودة ابن التاودي الشيخ عليه حشى الذي املشهور
 عنه وقال واملغرب املشرق أهل من كبرية مجلة على واشتمل شتهرا كبري فهرس له قال اإلحاطة
 بن اهللا عبد القاسم أيب عن السراج إىل بالسند أرويه اه به بأس ال برنامج فهرسته يف احلضرمي تلميذه
 ملوكي للكتب مجاعة كان املترجم عن اإلحاطة يف اخلطيب ابن قال ومناولة إجازة عنه رضوان
 اه اخلزانة

 اعةمج ابن ١٢٧
 من أحد املقدسي مجاعة بن إبراهيم بن حممد البدر القاضي بن العزيز عبد الدين عز احلافظ هو

 أيب إىل بأسانيدنا أروي ٧٦٧ سنة مبكة مات ثالمثائة إىل شيوخه وبلغ السماع وأكثر الشان ذا عين
 العثماين البصري ريشق املائة فوق املعمر عن القرايف البدر عن كالمها والقصار االجهوري علي احلسن
 علي بن حممد بن أمحد عن األسيوطي احلافظ إىل وبأسانيدنا عنه اجلزري ابن احلافظ عن املقري
 احلجازي الشهاب

-------------------------------------- 
  ٣٠٧ صفحة - ١ جزء   

 شيخ وإىل عنه كلهم وغريهم السعيدي علي بن يوسف واجلمال البوصريي أمحد بن وحممد
 فهد بن حممد بن عمر والنجم اآليب راشد بن علي بن إبراهيم بن علي عن األنصاري زكرياء اإلسالم
 مجاعة ابن إىل األسانيد وذه عنه العراقي احلافظ عن حجر ابن احلافظ إىل وبأسانيدنا عنه وغريمها
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 احلافظ بطس شاهني بن ليوسف مجاعة ابن أصحاب من لعشرة الصناعة بيان كتاب تضمنه ما نروي
 حجر ابن

 محزة أيب بن بكر أبو ١٢٨
 طريق من له ما أروي واحملدثني الرواة وأعالم املسندين أكابر من وهو عظيم برنامج له القاضي

 فيها عليه قف طنانة ترمجة التكملة يف وترمجه مكاتبة عنه األبار ابن احلافظ
 جلون ابن ١٢٩
 ولد املكودي حمشي الفاسي جلون بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو الضابط النحوي العالمة هو

 يف احلوات الربيع أبو له ذكرها ومقروآته مشاخيه يف فهرسة له ١١٣٦ سنة ومات ١٠٧٦ سنة
 عنه التاودي الشيخ طريق من إمجاال به نتصل ترمجه ملا املقصودة الروضة
 يف اإلجازات سفر يف انظر الفاسي جلون ابن علي بن املدين حممد اهللا عبد أبو هو جلون ابن
 السني حرف

 جعدون ابن ١٣٠
 حممد اهللا عبد أبو باجلزائر اجلماعة شيخ هو

-------------------------------------- 
  ٣٠٨ صفحة - ١ جزء   

 السنوسي الشيخ له نسبه ثبت وله ١١٧١ بتاريخ بالطريقة له احلفين الشمس إجازة على وقفت
 عنه املازوين طالب أيب شيخال عن إليه بالسند أرويه ثبته يف

 جوبر ابن ١٣١
 أيب طريق من نرويها فهرسة له جوبر ابن إبراهيم بن الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أبو هو
 عنه الغافقي إسحاق

 اجلوزي ابن ١٣٢
 الرمحن عبد الفرج أبو اإلسالم حجة العامل نادرة املعجب املكثر اآلفاق وواعظ العراق عامل هو

 يف السائرة التصانيف صاحب احلنبلي اجلوزي بابن املعروف البغدادي الصديقي البكري علي بن
 وجه على اهللا رمحه جدي ولد فيها لسبطه الزمان مرآة من ومخسمائة عشر سنة حوادث يف الفنون

 عشرين سنة حوادث ويف ٥١٩ سنة أيضا احلديث مساع وابتدأ اه التحقيق وجه على ال االستنباط
 وأنا العلوي يعلى بن علي القاسم أيب إىل محلت السنة هذه يف جدي قال أيضا آةاملر من ومخسمائة

 عند بغداد أهل لوداع جلس مث القطن من قميصا وألبسين الوعظ من كلمات فلقنين السن صغري
 ورددت املنرب إىل ورقاين السور

-------------------------------------- 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ١٧٢

  ٣٠٩ صفحة - ١ جزء   
 ومسعت قال بأسانيدها األحاديث يورد وكان ألفا مخسني فكانوا يومئذ اجلمع روحز الكلمات

 مات أن إىل والتذكري الوعظ والزم ٨٧ اجلوزي ابن منه مسع من عدد وبلغ اه يل وأجاز احلديث منه
 جزء ألف يف الكبري التفسري منها تأليف ألف تواليفه بلغت ثبته يف البوين قاسم بن أمحد الشهاب قال

 ال فال وإال وهكذا هكذا أكثر أو كراريس ثالث يوم لكل فخرج تأليفه وأوراق عمره أيام بتوحس
 احلظوة من له وحصل صنف ما صنف أحدا أن علمت ما احلفاظ تاريخ يف السيوطي احلافظ وقال اه
 ووزراء ملوك وحضره ألف مائة االس بعض يف حضره انه قيل قط ألحد حيصل مل ما الوعظ يف

 على وأسلم ألف مائة يدي على وتاب جملد ألف بيدي كتبت عمره آخر يف املنرب على وقال وخلفاء
 حضر ورمبا آالف عشرة جملسه حيضر كان ما أقل الزمان مرآة يف سبطه وقال اه ألفا عشرون يدي
 لأك وال صيب مع لعب وال قط أحدا مازح وما والقبول اهليبة القلوب يف له اهللا وأوقع ألف مائة عنده
 أربعني من أكثر منه الناس ومسع اهللا توفاه حىت األسلوب ذلك على زال وما حلها يتيقن حىت جهة من
 يف ذكر أنه له وقع ما أغرب ومن املوضوعات يف يتساهل أنه إال مرارا مبصنفاته وحدث سنة

 للحافظ املوضوعات على التعقبات انظر مسلم من وآخر البخاري صحيح من حديثا املوضوعات
 ذكره ألف مائة ب يقدر جملسه أن وحكى الوعظ يف به املثل يضرب أنه الرداين رحلة ويف لسيوطيا

 ابن يوصف ال الكبري التاريخ يف الذهيب قال للسيوطي احلفاظ طبقات ويف اه وليتأمل قال طولون ابن
 ومجعه اطالعه بكثرة بل الصفة باعتبار عندنا باحلفظ اجلوزي

-------------------------------------- 
  ٣١٠ صفحة - ١ جزء   

 يطول وأشياء األثر فهوم وتلقيح والواهيات واملوضوعات الصحاح ومشكل املسانيد جامع له
 رأيت وإذا الكتب مطالعة من أشبع ما اخلواطر صيد كتابه يف نفسه عن قال وقد استيعاا أو شرحها
 ولو أمحاال وكانت مشاخينا وكتب املوقوفة الكتب نظرت ولقد كرت على وقعت فكأين أره مل كتابا
 رجب ابن احلافظ عنه وقال اخل اه الطلب يف بعد وأنا أكثر كان جملد ألف عشرين طالعت إين قلت
 من سنة كل له يرتفع كراريس أربع اليوم يف يكتب شيئا زمانه من يضيع ال وكان احلنابلة طبقات يف

 ويف األعيان من التفسري يف كان لكنه مشاركة علم كل يف وله ستني إىل جملدا مخسني بني ما كتابته
 يف كانت جلوزة اجلوزي له وقيل ٥٩٧ سنة تويف اه املتوسعني من التواريخ ويف احلفاظ من احلديث
 النبعة األجوبة كتابنا انظر حيرره مل غريه أو ببيع اجلوز إىل قال من وكل سواها بواسط تكن مل دارهم

 مرزوق ابن إىل بأسانيدنا أيضا وأرويها عنه وغريه احلامتي طريق نم ومروياته مشيخته أروي
 وأرويها تصانيفه سائر عنه البخاري ابن الفخر عن وغريه الربزايل احلافظ أنبأنا الكويك ابن عن احلفيد

 أبيه عن احلنبلي املواهب أيب عن جده عن أبيه عن الكزبري عن السكري عن عاليا بالشاميني مسلسلة
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 أنبأنا اهلادي ابن العباس أبو أنبأنا محزة ابن الدين كمال عن الطييب عن امليداين حممد الشمس عن
 ترمجته وانظر كثرا على كتبه بسائر اجلوزي ابن عن البخاري ابن الفخر أنبأنا عمرو أيب ابن الصالح

 القالب من ورقات سبع منها ترمجته استغرقت فقد لسبطه الزمان مرآة يف الفنون على مؤلفاته وعد
 بد وال انظرها النبعة األجوبة كتاب يف ترمجته يف أطلت وقد بالتأليف يفرد بأن أحقه وما الكبري

-------------------------------------- 
  ٣١١ صفحة - ١ جزء   

 األسانيد جدول ١٠٧
 احلسيين العلوي حيىي بن عمر بن عقيل بن اهللا عبد بن عثمان جاوى مفيت املعمر الصاحل للعامل
 منواله على ينسج مل عجيب له مكتوب يف عثمان بن عقيل السيد ولده عنه قال مؤلف هو اجلاوي
 اه الطرق تشعب معرفة ا ليسهل وقواعد وضوابط باملشايخ لالتصال وخطوطا عالمات فيه جعل
 جاوى من مكاتبة إجازة مؤلفه عن أرويه مطبوع وهو

 الفاء حرف انظر الطاووس الفتوح أيب نب أمحد للحافظ اخلرق لرفع الفرق مجع
 الشريف التحكيم علم يف اللطيف اجلزء ١٠٨
 أيب الشيخ بن العيدروس اهللا عبد الدين عفيف بن العيدروس بكر أيب السيد اليمن شيوخ لشيخ

 وأسانيدمها وشروطهما والصحبة اخلرقة لبس يف أسانيده يف ألفه باعلوي السقاف الرمحن عبد ابن بكر
 بامذحج علي بن وسعد عيديد بصاحب املعروف علي بن وحممد والده وهم فيهما ملشاخيه وترجم
 بافضل حممد بن حممد الدين ومجال احلسيين بكر أيب بن وعلي الرمحن عبد بن بكر أيب بن أمحد وعمه

 بن اهللا وعبد املكي القاسم وأبو العامري بكر أيب بن حيىي احملدث واإلمام باهرمز حممد بن وإبراهيم
 مؤلف وهو وغريهم املشرع موسى بن اللطيف وعبد الزبيدي الشرجي أمحد بن اللطيف وعبد عقيل
 والرفاعية والقادرية الباعلوية الطريقة أسانيد فيه وذكر قدمي بلسان صوفية وآداب مهمات فيه نفيس

 يف وهو الكتب أكثر يف توجد ال غريبة أسانيد وفيه ذلك وغري والشاذلية والسهروردية والكازرونية
 هاشم السيد شيوخنا بعض لشيخ كانت جمموعة من املنورة املدينة من انتسخته كراريس اخلمس حنو

 املدين الباعلوي احلبشي
-------------------------------------- 

  ٣١٢ صفحة - ١ جزء   
 حسني السيد شيخنا منهم لقيناه من وأعلم أفضل عن باعلوي آل شيوخنا طريق من به نتصل

 احلبشي حسني بن حممد السيد والده ذلك معه فعل كما وأجازين وألبسين وشابكين صافحين احلبشي
 اجلفري صايف السيد املعمر عن عاليا وأروي ح العلوي حسني بن طاهر احلبيب عن املكي الباعلوي
 حممد السيد عن هأبي عن اهلندواين عمر بن أمحد بن اهللا عبد السيد عن املذكور طاهر السيد عن املدين
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 شيخه عن أمحد بن بكر أيب اإلمام والده عن وهو الروي املشرع صاحب باعلوي الشلي بكر أيب بن
 باهللا العارف الشيخ والده عن حممد الشيخ وشيخه صنوه عن العيدروس اهللا عبد بن عمر باهللا العارف

 التحكيم يف اللطيف اجلزء تابهك يف املذكورة وأسانيده طرقه جبميع العيدروس اهللا عبد ابن بكر أيب
 كثريون املذكور بكر أيب السيد عن أخذ وقد هنا إال عليه احلصول يرتر عجيب اسناد وهو الشريف
 وفاته وكانت معجمه يف وترمجه فهد ابن اهللا جار واحلافظ األهدل صديق بن حسني احملدث منهم
 بعدن ٩١٤ سنة

 الصحاح بالعوايل النجاح جناح ١٠٩
 أربعني فيها خرج العوايل األربعني يف الآليل لوامع أيضا ويسمى املدين الكوراين راهيمإب للربهان

 حفظ من حديث وطرق احلديث أصحاب شرف يف مبقدمات وقدمها الصحاح العوايل من حديثا
 البخاري ترمجة مث السيوطي إىل املوصل باسناده السيوطية بالعشاريات أتى مث حديثا أربعني أميت على
 البخاري رباعيات من حديثا أربعني ساق مث وغريهم واملعمرين ذر أيب طريق من إليه أسانيده عوتفري
 مسلسلة حديثا بعشرين أتى مث البخاري ثالثيات فيها ساق تنبيهات على اشتملت خبامتة أتى مث

 نسخة وعندي ١٠٨٣ سنة أمته الشأن هذا لطالب جدا مفيد كراريس ثالث حنو يف وهو بالصوفية
 عبد ابين وحممد الرمحن عبد الشيخني إىل اهلدية برسم املؤلف أرسلها اليت النسخة من أخذت منه

 القادر
-------------------------------------- 

  ٣١٣ صفحة - ١ جزء   
 يف املذكورة إليه وبأسانيدنا عنه إليهما بأسانيدنا نرويها ١٠٨٧ سنة وذلك به وأجازمها الفاسي

 األلف حرف انظر األمم
 للمقري اجلنابذ ١١٠
 عنه وغريه األبار موسى ابن أمحد عن العياشي سامل أيب إىل بأسانيدنا نرويها
 واملرجان واللؤلؤ الياقوت وفهرسة التيجان جوهرة ١١١
 وزير املعمر اجلماع الكاتب األديب الرحال للمؤرخ سليمان موالنا وأشياخ العلويني امللوك يف
 رمحون ابن تلميذه خبط حتليته على وقفت الفاسي الزياين أمحد بن القاسم أيب اوسفريه املغربية الدولة
 بن علي بن أمحد احلاج السيد الناسك اخلري بن بلقاسم سيدي املشارك الصدر املؤرخ العالمة ب

 الفقيه ب فهرسته أول ريسون بن الصادق حممد بن حممد املسند عصريه وحاله اه الصياين إبراهيم
 قاصرة عليه وملكته وأخرى دنيا ينفعه مبا املشتغل املانع اجلامع البارع الكاتب الفهامة نحريرال العالمة

 من يعرج ومل إليه يسبق مل مستحسن واصطالح حسن أسلوب على وتدوينه وتأليفه العلم نشر من
 قرؤهاي من كل ا ويغتبط رآها من كل يستحسنها بديعة نفيسة رفيعة حسنة كلها فتآليفه عليه قبله
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 لأللفاظ الضابط األطهر والعلم األشهر الشيخ طويته ومجيل نيته وحسن سعادته على دليل وذلك
 وحتبري بديع نسق على عجيبة فهرسة وهي اه الزياين أمحد بن قاسم القاسم أبو سيدي للمعاين احملقق
 سليمان يف أيتسي ما وانظر رمحون ابن املسند املذكور تلميذه اختصرها وقد كراريس عدة يف غريب

 السني حرف من
-------------------------------------- 

  ٣١٤ صفحة - ١ جزء   
 بفاس ولد الزياين إبراهيم بن علي احلسن أيب األستاذ بن أمحد بن القاسم أبو هو املذكور والزياين

 بو اضيوالق النشر صاحب القادري الطيب وابن الشركي الطاهر بن أمحد عن ا وأخذ ١١٤٧ سنة
 عام احلجاز إىل ورحل ز على حاشيته ونسخ وبناين سودة ابن والتاودي الفاسي حفص وأيب خريص
 عام اهللا عبد ابن حممد سيدي السلطان عن سفريا اآلستانة إىل ثانيا رحل مث والده صحبة ١١٦٩
 ريخ بن مصطفى الدين ركن بن أمحد الدين كمال الشيخ باصطنبول ولقي أيضا ١٦ سنة مث ١٢٠٠
 عبد واملؤرخ الفيومي سليمان الشيخ مبصر ولقي ومبؤلفاته به وأجازه التاريخ يف تأليفه واختصر الدين
 النابلسي الغين عبد الشيخ حفيد الدين سعد بدمشق ولقي املؤرخ العباسي وإمساعيل اجلربيت الرمحن
 ذر أيب حديث اهللا عبد بن حممد سيدي السلطان عن إجازة وروى وغريمها الغزي الدين وكمال
 الكربى رحلته التاريخ يف وألف فهرسته يف كما غازي ابن طريق من بناين السالم عبد ابن عن الطويل

 الدولة يف السليمانية والروضة ضخم جملد يف واملغرب املشرق دول عن املعرب والترمجان جملد يف
 موالي أوالد دولة يف الظريف والبستان عندي والثالثة اإلسالمية الدول من تقدمها ومن االمساعيلية

 شرفاء ذكر يف املطرب احلادي وحتفة امللوك وفيات يف السلوك وألفيه كبري جملد يف الشريف علي
 وقد للمترجم وهي مصنفها يعرف ومل آخرها السلوة صاحب مساها اليت التصانيف أحد وهو املغرب
 يف الفائقة السنية والدرة امللوك لىع جيب فيما السلوك ورسالة الظريف البستان تأليفه يف أدرجها
 البلدان ملشاهدة احلذاق ورحلة والزنادقة واملعتزلة والروافض اخلوارج من البدع أهل مذاهب كشف
 سليمان موالنا وأشياخ العلويني امللوك يف واملرجان والياقوت اللؤلؤ وفهرسة التيجان وجوهرة واآلفاق
 وقد والسفهاء الفقهاء بني التفرقة يف النبهاء وحتفة اجلليل انالسلط مآثر يف واإلكليل والتاج هذه وهي
 وهي الثالث األخوات بني اجلمع يف والنحاة األدباء وإباحة عجيب وهو قبله الذي يف هذا أدرج
 صنعة يف واألولياء االخوان وحتفة الثالثة رحلته

-------------------------------------- 
  ٣١٥ صفحة - ١ جزء   

 يوم عصر بفاس مات الكيمياء علم يزعمون الذين األشقياء احملتالني أسرار وكشف مياءالسي
 الفتح أبو القاضي بذلك قيده كما سنوات ومخس سنة مائة حنو عن ١٢٤٩ عام رجب ٤ األربعاء
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 العلوي حممد بن سليمان الربيع أيب للسلطان الزياين أجاز وقد بفاس الناصرية بالزاوية ودفن احلاج ابن
 اهللا عبد ابن اهلادي عبد موالي حممد أيب فاس ولقاضي هذه فهرسته خمتصر رمحون ابن وللمسند
 خبطه منه استدعائه على وقفت العلوي

 عنه أبيه عن إدريس العالء أيب املعمر الناسك الفاضل العامل ولده طريق من به فنتصل
 املكللة اجلواهر ١١٢
 إليه بأسانيدنا أرويه املصري الشافعي السخاوي رمحنال عبد بن حممد اخلري أيب احلافظ لإلمام
 السخاوي انظر السني حرف يف املذكورة

 املسلسلة األحاديث يف املفصلة اجلواهر ١١٣
 ألهل عليه وقفت كتاب أعجب هذه الطيلسان ابن مسلسالت الطيلسان بن القاسم أيب للحافظ

 السنن كتب كترتيب األبواب على فيه سلةاملسل األحاديث رتب ألنه املسلسالت يف واملغرب املشرق
 إىل املتكررة بأسانيدنا نرويها عليها أتى التالشي أن إال عتيق أندلسي خبط عندي وسط جملد يف وهي

 عنه هارون ابن عن كالمها والذهيب الوادياشي
 األسانيد علو يف الفريد اجلوهر ١١٤
 وسط جملد يف كبري ثبت وهو املعمر سندامل الدمشقي اخلطيب اهللا نصر النصر أيب الشيخ يزنا

 ساق
-------------------------------------- 

  ٣١٦ صفحة - ١ جزء   
 خمتصر انظر كراريس يف واختصره واإلجازات واالسانيد واألوائل املسلسالت من كثريا فيه
 األلف حرف من الكىن يف النصر وأبا اجلوهر

 وايلالع األسانيد يف الغوايل اجلواهر ١١٥
 من لكثري وترجم الطرق فيه وفنن الكوراين األمم من خلصه نفيس مؤلف هو البديري حامد أليب
 بأسانيدنا أرويه كراريس ستة حنو يف عندي وهو واملغاربة واملصريني واحلجازيني الشاميني املشايخ
 الباء حرف انظر البديري يف السابقة

 املسلسالت جياد ١١٦
 فيه اقتصرت خترجيي الكربى املسلسالت من انتقيته جزء هذا أوهلا يف قال األسيوطي للحافظ

 املسلسالت أقوم هي املتأخرين بعض عنها قال األولية حبديث وبدأ إسنادا وأعالها متنا أجودها على
 أرويها اه خمتصر ولكنه إليها يسبق مل صاحلة مجلة فيها ذكر السيوطي وأن درجة وأرفعها مرتبة

  السني حرف يف ذكورةامل إليه بأسانيدنا
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  احلاء حرف 
 
 

 احلامتي ١٣٣
 العريب بن علي بن حممد الدين حميي األكرب الشيخ هو

-------------------------------------- 
  ٣١٧ صفحة - ١ جزء   

 يف احلفاظ من مجاعة ترمجه ٦٣٨ سنة ومات ٥٦٠ سنة ولد دمشق دفني األندلسي الطائي
 ووصفه الدراية عنوان يف والغربيين املرية مرآة كتابه يف خامتة وابن ريواملنذ مسدي كابن معامجهم
 عليه وأثىن مدحه وممن معجمه يف النجار ابن واحلافظ احملقق املتصوف احلافظ اجلليل الفقيه بالشيخ
 شيخ عنه وسئل األمية أعالم من وغريهم القاموس مؤلف الفريوزبادي الدين وجمد النووي اإلمام

 الشيخ وقال فن كل أهل من فن بكل أعلم هو فقال القوري اهللا عبد أبو احلافظ ملغرببا اجلماعة
 العريب ابن على ينكرون إم احلضرمي العباس أيب لشيخنا قلت احلكم على شروحه أحد يف زروق
 يةاملك األجوبة ويف اه السنادس يف هو ممن ال منه أعلى ممن لكن اإلنكار يستحق إنه واهللا فقال احلامتي
 ظاهره يعطيه مبا الكالم يف يتكلم أنه على ومداره حمصله طويل فيه كالم العراقي زرعة أيب للحافظ

 أن تعلم وأنت موته قبل ذلك من تاب أو ظاهره غري مراده يكون أن الحتمال أللقائل يتعرض وال
 اآلن عنه ذلك واين له مرد ال ثبوتا عنه املقالة ثبوت بعد هذا

 وأوالده أيوب ابن بكر يب العادل امللك بن غازي الدين اء املظفر للملك بهاكت حافلة إجازة له
 العامة باإلجازة حيدث كان ترمجته يف الغربيين قال له كالثبت فهي حياته أدرك ملن اإلجازة فيها وعمم
 على وبوقوفك اه عنه الرواية أحب وملن عصره ألهل وأجاز غريه عن روى وقد السلفي طاهر أيب عن
 على ودورام أسواقها بتعمري واهتباهلم بالرواية العارفني كبار اهتمام مقدار تعرف املذكورة إلجازةا

 أدوارها وأمية رجاهلا
 أبا والقاضي الفاسي البيادي اهللا عبد حممد أبا القاضي عامة له أجاز ممن املذكورة اإلجازة يف مسى

 واحملدث األنصاري زرقون بن سعيد بن مدحم اهللا عبد أبا والقاضي محزة بن أمحد بن حممد بكر
 احلق عبد حممد أبا العارف

-------------------------------------- 
  ٣١٨ صفحة - ١ جزء   

 حممد اهللا عبد وأبا املكي باحلرم املقام إمام االصبهاين رستم بن زاهر شجاع وأبا اإلشبيلي األزدي
 اللباد املظفر بن حممود الثنا وأبا العريب بن بكر أيب اضيالق عم ابن العريب ابن وائل وأبا علوان بن
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 اخلري وأبا ببغداد الشيوخ شيخ سكينة بن علي بن الوهاب عبد الدين وضياء البكري حممد بن وحممد
 وجابر البيهقي مصبار بن وحممد األصبهاين السلفي طاهر وأبا الطالقاين يوسف بن إمساعيل بن أمحد
 دمشق تاريخ صاحب عساكر ابن القاسم أبا واحلافظ القزويين أسعد بن وحممد احلضرمي أيوب بن
 الفاسي التميمي الكرمي عبد وابن اجلوزي ابن الفرج أبا واحلافظ بشكوال بن خلف القاسم وأبا

 وغريهم
 كتاب صدر واألدب واألنساب والتواريخ السنة كتب يف أسانيده من كثريا احلامتي ذكر وقد
 أعرفه الذي خطه عليها بتونس منه نسخة رأيت ألين له نسبته يف شك ال ابكت وهو له املسامرات

 وذكر جملدين يف وهو اآلخرة طريق يف به انتفعت فيمن الفاخرة الدرة كتابه يف مشاخيه وترجم يقينا
 يف عنه اهللا رضي وله مطبوعة وهي القدس روح رسالته يف منها ونساء رجاال مشيخته من كثريا

 صحيح واختصار البخاري صحيح واختصار الصحاح بني اجلمع يف املصباح سنةال يف املصنفات
 صلى اهللا رسول عليه كان مبا واالحتفال حزم البن احمللى واختصار الترمذي جامع واختصار مسلم
 القدسية واألربعون الطوال واألربعون احلديث يف املتقابلة واألربعون األحوال سين من وسلم عليه اهللا

 ذكر الرحلة وترتيب نعيم أليب احللية اختصار يف البغية أيضا وله بدمشق مسعتها وقد سنادهبا خرجها
 األحاديث يف الفردوسية والرياض منهم مسع وما م اجتمع الذين ومشاخيه املشرق بالد إىل رحلته فيه

 من وسلم عليه اهللا صلى النيب عن روي فيما األبرار وكرت وسلم عليه اهللا صلى النيب ومشائل القدسية
 وخمتصر واألذكار األدعية

-------------------------------------- 
  ٣١٩ صفحة - ١ جزء   

 الصحيحني بني اجلمع يف السعادة ومفتاح مكة يف صنفه احلديث يف البيضاء واحملجة النبوية السرية
 وصل جملدا ٦٤ يف التفسري وله املصري النون ذي مناقب يف الدري الكوكب وله الترمذي من وقسم

 يف املطبوع التفسري وأما والترتيل املعاين أسرار يف والتفصيل اجلمع مساه الكهف سورة أثناء إىل فيه
 له فليس له املنسوب جملدين

 بن حممد عن السيوطي احلافظ طريق من ومؤلف مروي من الدين حميي للشيخ ما كل أروي
 سعد عن الدمياطي خلف بن املؤمن عبد الدين شرف احلافظ عن الزاهد احلراوي طلحة أيب عن مقبل
 بنت عائشة عن األرموي الزين بنت خذجية عن السيوطي وقال ح أبيه عن األكرب الشيخ بن الدين
 باهللا العارف عن وأرويها ح عنه النجار ابن الدين حمب احلافظ عن احلجار عن اهلادي عبد بن حممد
 صاحل حممد الشيخ عن بفاس السلوي إبراهيم بن حممد عن شفاها باالسكندرية احلبشي علي بن حممد

 سامل بن اهللا عبد عن املغريب اهللا عبد بن حممد عن القندهاري الدين رفيع عن البخاري الرضوي
 عن الرملي الشمس عن الشناوي الشهاب عن القشاشي العارف عن الكوراين الربهان عن البصري
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 حممد نصر أيب احلافظ عن املكي العثماين الدين اء احلافظ نع املراغي الفتح أيب عن زكرياء القاضي
 للفقهاء واملتأخرين املتقدمني فهارس من فهرس خيل ومل سره قدس احلامتي عن الشريازي حممد بن

 مقداره تعرف أن أردت وإن وطبقته الشوكاين آخرهم وفتوحاته مؤلفاته أسناد ذكر عن واحملدثني
 الغين عبد للشيخ الدين حميي العارف متنقص على املتني الرد كتاب ىعل فقف عنه املدافعني وحجة

 جملد يف الدمشقي النابلسي
 عاشر ابن يف العني حرف انظر احلايف
 العني حرف انظر الدمشقي العمادي علي بن حامد

-------------------------------------- 
  ٣٢٠ صفحة - ١ جزء   

 الطرابلسي حامت ١٣٤
 عنه عتاب بن حممد وأيب مغيث بن يونس احلسن أيب عن خري ابن إىل بأسانيدنا يهانرو فهرسة له

 القادر عبد انظر احلبال
 احلبشي ١٣٥
 يف منهم اشتهر اليمنيني علوي بين بيوتات ألحد لقب املعجمة والشني الساكنة والباء احلاء بكسر

 بن اهللا عبد بن حسني بن حممد بن حسني علي أبو سابقا املكرمة مبكة الشافعية مفيت شيخنا زماننا
 وا حضرموت بالد أحد بسيون ١٢٥٨ سنة ولد ومسندها مكة بركة املكي الباعلوي احلبشي شيخ
 املدين الدمياطي العزب حممد والشيخ احلازمي ناصر بن حممد عن عاليا يروي مكة إىل رحل مث نشأ

 ووالده املكي دحالن والشهاب زبيد يتمف األهدل سليمان بن الرمحن عبد ابن حممد بن القادر وعبد
 احلبشي شيخ بن هاشم والسيد املائة حنو مشاخيه بلغت الذي احلبشي حسني بن حممد العارف املسند
 عمر بن عيدروس واملسند املدين الدمياطي خضري أيب والشيخ املدين الربزجني جعفر والسيد املدين

 بن حممد والسيد املدين اجلفري عمر والسيد البار روسعيد بن اهللا عبد بن أمحد والسيد الغريف احلبشي
 بواسطيت اإلجازة منه استدعى الوالد وشيخنا الدمشقي احلبال سعيد والشيخ باعلوي بلفكيه إبراهيم
 الصوفية اخلرقة ولبس وغريهم األهدل الباري عبد بن حممد والسيد الدمياطي الشريف حممد والشيخ
 طاهر بن حسني بن اهللا عبد السيد مشاخيه شيخ عن وعاليا والده عن سلفه وأوراد القوم طريق وأخذ
 والسيد البار اهللا عبد بن أمحد والسيد احلبشي هاشم والسيد العطاس اهللا عبد بن بكر أيب والسيد

-------------------------------------- 
  ٣٢١ صفحة - ١ جزء   

 حسن ابن القادر عبد والسيد سقاف بن علي بن الرمحن عبد والسيد السقاف علوي بن حمسن
 والسيد املدين اجلفري عمر والسيد بافرج حامد والسيد القلوب تفريج مؤلف سقاف بن عمر بن
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 كرب على وتدبج وغريهم احملضار أمحد والسيد بلفكيه الرمحن عبد ابن عيدروس بن إبراهيم بن حممد
 شان ورفعة وزهادة وتقى علما املشارقة مشيختنا مفاخر من فهو وباجلملة معي حرمته ووافر شانه

 أصحابه بعض وأفرد طبقة بعد طبقة الناس عنه وأخذ ١٣٣٠ سنة اهللا رمحه مات النفوس يف وجاللة
 رمحه شفاها مث مكاتبة احلبشي السيد عن فيه ما أروي خمصوص مؤلف يف ومشيخته وأحواله أسانيده

 اهللا
 حجر ابن احلافظ ١٣٦
 من كثري على ا ثبت الذي وجوهره ونضاره عصره ذهيب سالماإل ومفخرة الدنيا حافظ
 التضعيف يف الناس مرجع احملدثني عساكر ومقدم للمقتدين الفن هذا امام افتخاره األعصار

 احلديث علم يف بارتقائه حاكم كل له قضى والتجريح التعديل يف واحلكام الشهود وأعظم والتصحيح
 حرج وال البحر نع حدث فيه قيل حىت الدرج أعلى إىل

 سلطان ابن شرح ويف تونس حكومة قابس أرض من اجلريد بالد آخر من وعائلته ولقبه عائلته
 بصيغة كان وإن الشيخ لقب هو حجر ابن الدين أصيل الشيخ قال للمترجم النخبة توضيح على

 رأيه بةوصال ذهنه جلودة بذلك لقب وقيل به فسمي كثرية جواهر له كانت أنه وحيتمل اه الكنية
 رجح حقه يف الظرفاء بعض قال ولذا أقرانه من أحد فيه يتصرف وال معترض كل اعتراض يرد حبيث

 أبيه اسم لكونه به مسي وقيل!  > فلك يف كل<  ! تعاىل كقوله وعكسا طردا يقرأ حجر ابن فاء بنا
 اهلندي الكجرايت العلوي الدين وجيه الشيخ شرح ويف اه احلجر حيمل وكان اخلامس

-------------------------------------- 
  ٣٢٢ صفحة - ١ جزء   

 باحلجر فاملراد حجر ابن قيل حىت وضياعه ماله لكثرة به لقب أيضا النخبة توضيح شرح على
 منه اه والفضة الذهب

 ماء شرب عنه احلفاظ طبقات يف السيوطي احلافظ قال األمة يف ومركزه عليه الناس ثناء ذكر
 ابن قال بعدك ختلف من له قيل الوفاة العراقي حضرت وملا وزاد فبلغها الذهيب مرتبة ىلإ ليصل زمزم
 الشمس وقال منها اه الشأن هذا به وختم الباب بعده أغلق وقد اهليثمي مث زرعة أيب ابين مث حجر

 هو اللو قيل ولذا حجر ابن باحلافظ كلها تتصل كثرت وإن املتقدمة الطرق ثبته يف الدمياطي البديري
 بعد املؤمنني على اهللا نعمة أجل اللقاين الربهان وقال احلديث يف سند مصر ألهل يكن مل وشيخه
 وقال اه احلديث يف املؤمنني بأمري حياته يف يدعى وكان العسقالين حجر ابن الشهاب وجود اإلميان
 يف نقل وملا منه اه دينها مةاأل هلذه ادد واحلفاظ اإلسالم شيخ ثبته يف القلقشندي الربهان تلميذه عنه

 وقد قال حجر ابن من أحفظ أنه العراقي العالء أيب حق يف الفاسي حفص أيب عن األنفاس سلوة
 مرتبة فيه جاوز وأنه زمانه حفاظ سيد وأنه احلديث يف املؤمنني أمري أنه حجر ابن احلافظ يف ذكروا
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 الدنيا يف فيه املدار عليه وأن قبله ممن كثري وال بعده أحد يبلغها مل مرتبة فيه بلغ وأنه وأضرابه الذهيب
 صحة علم غريه وكتب احلديثية كتبه طالع ومن بعده من باطباق وغربا شرقا فيه املرجع وإليه بأمجعها

 اه وتيقنه هذا
 ابن عن احلطة صاحب نقل ملا مصنفاته أعظم هو الذي له الباري فتح على الناس ثناء ذكر
 حجر ابن احلافظ بشرح أدي الدين ذلك قال األمة هذه على دين خاريالب صحيح شرح أن خلدون
 لشيخ قيل ملا ولذلك

-------------------------------------- 
  ٣٢٣ صفحة - ١ جزء   

 شرحه كما للبخاري الصحيح اجلامع تشرح أما الشوكاين علي بن حممد موالنا الكاملني شيوخنا
 اه اللطف من فيه ما خيفى وال حجر ابن للحافظ الباري فتح عيني الفتح بعد هجرة ال فقال اآلخرون
 طبقات انظر مثله اآلخرين يف وال األولني يف أحد يصنف مل السيوطي احلافظ أيضا الفتح عن وقال

 ملة يف ألف ما للحافظ الباري فتح يف يقول كان القصار الشيخ إن القادرية التحفة ويف له احلفاظ
 مجيع استصغر القصار وأن اه الشرح هذا مثل احلديث علم يف املصنفات مجيع على شرح اإلسالم
 املسلمني من أحد يؤلف مل أيضا منها آخر حمل ويف اه حجر ابن ألفه ملا بالنسبة السيوطي مؤلفات

 على وله السيوطي مصنفات مجيع يعدل مؤلفاته أحد إن وقيل والسيوطي الذهيب حىت هو ألف ما مثل
 على شروحه أوسط من ورقة أول ظهر على مكتوبا ورأيت وقال شروح ةسبع البخاري صحيح
 هذا مثل احلديث معاين فقه يف يؤلف مل أنه اعلم القصار خبط الباري فتح وهو البخاري صحيح
 ابن مؤلفات أكرب فإن مبالغة من ذلك خيلو وال قلت اه اإلمام هذا قول وحسبك اإلسالم يف الشرح
 أوسط من الفتح وكون املتوسطة السيوطي مؤلفات ربع وال يعادل ال هوجرم الباري فتح جرما حجر

 غلط أنه شك وال عهدته يف الصحيح على شروحه
 قال منه أحفظ ير مل منهم كل وكون األول الدور رجال إىل حجر ابن من احلفاظ سلسلة

 من أحفظ رأيت ما واهللا حجر ابن اإلسالم شيخ شيخه ترمجة يف والدرر اجلواهر يف السخاوي احلافظ
 من أحفظ رأى ما وهو العراقي الفضل أيب شيخه من أحفظ رأى ما وهو احلافظ يعين الترمجة صاحب
 وهو الدمياطي من أحفظ رأى ما وهو املزي شيخه من أحفظ رأى ما وهو العالئي الفضل أيب شيخه

 وهو املنذري من أحفظ رأى ما
-------------------------------------- 

  ٣٢٤ صفحة - ١ جزء   
 الواحد عبد بن الغين عبد احلافظ من أحفظ رأى ما وهو املقدسي الفضل أيب من أحفظ رأى ما
 يسمع مل لكن عساكر ابن القاسم أبا يكون أن إال املديين موسى أيب من أحفظ رأى ما وهو املقدسي
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 رأى ما وهو احلميدي من أحفظ رأى ما وهو التميمي إمساعيل من أحفظ رأيا ما ومها رآه إمنا منه
 أيب من أحفظ رأى ما وهو األصبهاين نعيم أيب من أحفظ رأى ما وهو البغدادي اخلطيب من أحفظ
 ما وهو التستري زهري بن حيىي بن أمحد جعفر أيب من أحفظ رأى ما وهو محزة بن إبراهيم إسحاق

 من أحفظ رأى ما وهو شيبة أيب بن بكر أيب من أحفظ رأى ما وهو الرازي زرعة أيب من أحفظ رأى
 الزهري من أحفظ رأى ما وهو مالك من أحفظ رأى ما وهو سفيان من أحفظ رأى ما وهو وكيع
 ثبته يف اخلليلي الشمس قال اه هريرة أيب من أحفظ رأى ما وهو املسيب ابن من أحفظ رأى ما وهو
 من فهو منهم أحفظ همعن اآلخذ ير مل الذين احلفاظ ؤالء سندك اتصل حجر بابن سندك اتصل فإذا

 اه وحفظهم جلاللتهم األسانيد عوايل
 كالواجب كانت األقطار سائر من زمانه يف إليه الرحلة وأن بالتصنيف أفرده ومن احلديثية أماليه
 يف السخاوي احلافظ وذكر التدريب يف كما ٨٥٢ سنة مات أن إىل جملس ألف حنو أملى قد ومذهبه
 اإلسالم شيخ ترمجة يف والدرر اجلواهر مساه تأليفا حجر ابن شيخه ةترمج يف ألف أنه الالمع الضوء

 زين بن اهللا عبد املؤرخ ترمجة ويف اه بابه يف غاية أنه األكابر له شهد جملد يف وهو قال حجر ابن
 ويف جملد يف حجر ابن احلافظ ترجم أنه للمرادي الدرر سلك من الدمشقي الشافعي البصروي الدين

 ولسانه الناس مثالب يف سيئا حجر ابن قلم كان انه قيل الظنون كشف
-------------------------------------- 

  ٣٢٥ صفحة - ١ جزء   
 حجر ابن ترمجة يف والبجر العجر البلقيين العلم صنف ولذلك احلسن ليبقى عكس وليته حسنا

 ابن احلافظ إىل رحلةال كانت املغيث فتح يف السخاوي وقال اه عليه وكتب حياته يف عليه ووقف
 أيضا السخاوي للحافظ وحنوه اه موته بعد إال غريه إىل رحلت وما كالواجبة األقطار سائر من حجر
 يف والرياسة الرحلة إليه انتهت املترجم عن احملاضرة حسن يف السيوطي احلافظ وقال الالمع الضوء يف

 اه الفن ختم وبه جملس ألف من أزيد ىوأمل سواه حافظ عصره يف يكن فلم بأسرها الدنيا يف احلديث
 منها

 احلافظ أن البوين القاسم بن أمحد الشهاب ثبت يف ما بترمجته تتعلق اليت الغرائب ومن مذهبه
 يف رجوعه ولعل قلت املكرمة مكة يف خبطه ذلك رأيت كما قال مالك ملذهب عمره آخر يف انتقل
 أعلم واهللا مسألتني أو مسألة

 ستمائة حنو فيه ذكر جملدين حنو يف املفهرس املعجم أكربها مبؤلفات ردهمأف طبقات على شيوخه
 نفسه يف األهدل الوجيه قال األزهر اجلامع مكتبة يف خبطه رأيته األقران من عنه حتمل من عدا شيخ
 وله اه السخاوي احلافظ خبط لدي وهي ضخم جملد يف وأبسطها وأوسعها الفهارس أكرب من عنه

 الفاء حرف انظر املرويات وفهرس امليم حرف انظر املؤسس امع وله التاء حرف رانظ األثر اتباع
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 السخاوي احلافظ إىل بأسانيدنا منها طرق من به نتصل به اتصاالتنا
-------------------------------------- 

  ٣٢٦ صفحة - ١ جزء   
 إىل وبالسند ح عنه موغريه القلقشندي والربهان الكفيف مرزوق وابن والدميي والسيوطي

 الشيخ إىل وبالسند ح عنه زكرياء عن الغيطي عن املنجور عن السكتاين عيسى مهدي أيب عن الرداين
 بن اهللا عبد عن املرغيت سعيد بن حممد عن وغريهم والكوراين والرداين واليوسي ناصر ابن اهللا عبد أيب
 والعجيمي والثعاليب العياشي إىل وبالسند ح عنه زكرياء عن العلقمي الشمس عن طاهر بن علي

 الرملي الشمس عن كالمها اخلفاجي والشهاب االجهوري علي اإلرشاد أيب عن وغريهم والرداين
 بن أمحد الشهاب عن الرداين إىل وبالسند ح عنه زكرياء عن ثالثتهم الكرخي والبدر اجلاي بن وعمر
 النور عن الشويري عمر بن حممد املسند عمرامل عن الرداين إىل وبه ح به الرملي عن القليويب سالمة
 الدميي عثمان الدين ومشس شريف أيب بن والربهان زكرياء من كل عن الرملي الشهاب عن الزيادي

 الصاحلي البلباين الدين بدر بن حممد بالشام املسندين بقية عن الرداين إىل وبه ح عنه كلهم والسخاوي
 احلسيين حسني ابن حممد الدين كمال الشام حمدث بن لدينا كمال بن النقيب حممد النقباء وسيد
 سقني عن سعيد عمه عن وهو املقري والشهاب امليداين يوسف بن حممد بن حممد الشمس عن ومها
 الرملي والشمس احملب بن ومنصور العيتاوي يونس والشريف الغزي البدر عن وامليداين به زكرياء عن

 بن وأمحد الوفائي املفلحي علي بن أمحد الشهابني وعن الصاحلي زاد الطييب أمحد بن أمحد والشهاب
 الشهاب زاد احلنفي الصاحلي طولون بن علي بن حممد املسندين خامتة عن ومها العيتاوي يونس

 النقيب وزاد احلجاوي وموسى الغزي اهللا عبد وعن املفلحي وزاد الطييب أمحد والده وعن العيتاوي
 مسلسل ترى كما وهو طولون ابن عن البهنسي حممد اخلطيب عن باحمل ابن منصور بن حممد وعن

 محزة ابن الدين كمال عن وأربعتهم واحلجاوي طولون وابن والطييب العيتاوي ويونس باحملمدين
 ثابت بن حممد ابن وحممد املزي الفتح أيب عن طولون بن زاد زكرياء عن والرملي احملب وابن والغزي
 الصدق أيب بن وحممد العمري عمادال بن حممد البقاء وأيب

-------------------------------------- 
  ٣٢٧ صفحة - ١ جزء   

 بأسانيده احلافظ عن كلهم االفاقي حممد بن وحممد القلقشندي علي بن وإبراهيم العدوي
 تالميذه من عشر ثالثة طريق من به اتصاالتنا فهذه أشياخه ومعاجم فهارسه يف املذكورة
 به املسندين بقية وكان اهلند من كتابة حيدر حممد بن احلسنني نور أخربين الدنيا يف حابهأص آخر

 عن العجيمي حسن عن الفتين عارف عن الصديقي القادر عبد عن العجيمي احلفيظ عبد الشيخ عن
 افعيالش احلصاري إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن الواحد عبد املسند املعمر عن الطربي العابدين زين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ١٨٤

 بن حممد املعمر عن ١٠١١ سنة مبكة له إجازة ٩١٠ عام رجب مستهل املولود اخلطيب األثري
 للحافظ السند الفية شرح يف كما احلافظ أصحاب آخر املذكور والغمري عنه الغمري إبراهيم
 الزبيدي

 عن أبيه عن ملكي الرسول عبد بن عمر بن حممد عن القعقاعي سعيد حممد الشيخ عن منه وأعلى
 الشيخ عن أيضا عاليا له ما ونروي حجر ابن عن الغمري عن املذكور احلصاري عن الطربية خدجية
 النجم عن النابلسي الغين عبد عن الرمحيت مصطفى عن الكزبري الرمحن عبد عن السكري اهللا عبد

 عن اخلطيب النصر أيب الشيخ عن له ومساو ح عنه وغريه زكرياء عن الدين بدر والده عن الغزي
 عن الشعراوي حجازي حممد عن احلنبلي الباقي عبد عن النابلسي عن الشيباين عمر عن الغزي عمر
 الزبيدي مرتضى عن الكزبري عن السكري عن له ومساو ح احلافظ عن احلنفي اركماش بن حممد
 به الشعراوي عن البابلي عن الزعبلي رمضان ابن سابق أمحد عن

 اخلطيب النصر وأيب برادة اجلليل وعبد الربزجني إمساعيل بن دأمح شيوخنا عن بدرجة منه وأعلى
 عن كالمها الكزبري الرمحن عبد عن احلبال سعيد وحممد السكري الشيخني وعن ح الثاين والد عن
 عنه اركماش ابن عن الشريف موالي عن سنة بن حممد املعمر عن الفالين صاحل

-------------------------------------- 
  ٣٢٨ صفحة - ١ جزء   

 البغدادي السويدي صاحل بن أمحد الشهاب عن الدنيا يف يوجد ما أعلى وهو بدرجة منه وأعلى
 على احلافظ وبني فبيننا بالعامة سنة ابن عن ختصيص نوع فيها اليت العامة بإجازته مرتضى السيد عن
 العلو اية للقرن واحد قرون مخسة وبينه بينك ملن وسائط مخس أن شك وال وسائط مخس هذا

 كالمها الزيادي علي والنور اللقاين الربهان إىل السابقة باألسانيد روايتنا به اتصاالتنا أغرب ومن
 به جازما عنه أخذه ذكر حجر ابن احلافظ عن وهو الشافعي املصري الوسيمي حممد املعمر عن

 قائال اخلالصة يف احمليب املذكور للوسيمي ترجم وقد بعيد عندي وهو املكلل العقد يف الزبيدي احلافظ
 األنصاري زكرياء اإلسالم شيخ عن أخذ فيها فقال اهللا فتح بن مصطفى الشيخ خبط ترمجته رأيت
 جيله كان زكرياء اإلسالم شيخ أن وبلغين روايات عنه وله حجر ابن احلافظ وأدرك سنني والزمه
 أنه عنه البابلي العالء بن حممد احلافظ شيخنا ونقل حجر ابن احلافظ أدرك من كل مع كعادته لذلك
 النور عنه روى فيه يتكلف والفقه طبعه والشعر فنه احلديث حجر ابن احلافظ شأن يف يقول كان

 صيفا احلديث قراءة يترك ال وكان كثريا االجهوري والنور اللقاين والربهان الشبشريي وسامل الزيادي
 فوق عمر يكون حجر ابن احلافظ عن روايته وعلى يباحمل قال مبصر ١٠٠٦ سنة وفاته وكانت وشتاء
 اه أعلم واهللا جدا غريب وهذا سنة واخلمسني املاذة

 ما إىل وضممته ١٠٠٦ سنة ومات حجر ابن أصحاب من املذكور الوسيمي أن صح وإذا قلت
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 ١٨٥

 أنه من ٨٠٢ سنة املتوىف الزبيدي الشرجي بكر أيب بن اللطيف عبد ترمجة يف للحافظ الغمر إنباء يف
 مائيت من حنو والشرجي الوسيمي وفاة فبني واألحق السابق هو فهذا احلديث احلافظ على مسع

-------------------------------------- 
  ٣٢٩ صفحة - ١ جزء   

 سنة ومخسون مائة الباب هذا يف عليه وقف ما أكثر أن السلفي ترمجة يف احلافظ عن وسيأيت سنة
 ألحد حيصل مل للحافظ حصل فما ومخسني واثنتني مائة حنو الوفاة يف ينهماب من السخاوي عليه وزاد
 هللا واحلمد له والتنبه استدراكه إىل أعرف فيما أحد يسبقين ومل هذا على اإلسالم يف

 اد سليل الفاضل العامل به أخربنا ما بكثري وأعجب والغمري الوسيمي مسألة من وأغرب
 الطرابلسي اخلطايب السنوسي علي بن حممد األستاذ بن الشريف حممد بن الشريف أمحد السيد والرفعة

 أرض نزيل العزيز عبد امسه معمر شريف عن أخذ املذكور جده أن األناضول بالد من إيل كتابه يف
 حجر ابن من له هي كما عامة إجازة السنوسي للشيخ كتب سنة مخسمائة من أزيد عاش احلبشة
 يوما عشر بثالثة املذكور جده موت بعد ١٢٧٦ عام صفر ٢١ يف اتم املذكور الرجل وأن احلافظ

 العزيز عبد حق يف السنوسي األستاذ جده عن ثبته يف نقل املذكور السنوسي أمحد السيد وجدت مث
 اه سنة وعشرين مخسمائة العمر من وعاش ٥٦ سنة الثامن القرن يف فاطمة بوادي ولد أنه املذكور
 املعمر عن نروي هذا فعلى عامة وهي جلده املذكور املعمر إجازة صورة فالشري أمحد السيد يل ونقل

 حجر ابن احلافظ عن املذكور احلبشي عن السنوسي األستاذ عن عواد العريب بن اهلادي عبد الناسك
 سيدي الناصري أسئلة على والتالد الطارف اد كتاب يف املذكور هو احلبشي هذا لعل قلت

 قال املراكشي الشنكيطي الصحراوي األمني حممد اجلوال املؤرخ األديب للعالمة خالد بن أمحد
 أيام رأى انه يل قال ١٢٨٤ عام بدكالة وحنن سودة ابن عمر احلاج سيدي الصويف العالمة حدثين
 الرجل ذا أخربين وكان سنة ستمائة حنو العمر من له وأن احلبشة من جاء رجال مبكة احلج موسم
 أسنان موضعها يف وتنبت مبدة أسنانه تسقط أنه وزاد احلبشة بالد إىل ذهبوا لذينا قبله احلجاج بعض
 اه أخر

-------------------------------------- 
  ٣٣٠ صفحة - ١ جزء   

 أمحد العباس أبو الناسك املعمر املقري األستاذ عنه طويلة غيبة بعد فاس على ورد كان وقد قلت
 وكان ١٣٢٠ عام به فاجتمعت واملغرب املشرق طاف وقد الفاسي ويالبدرا إدريس العالء أيب بن

 ذلك نستغرب وكنا القادر عبد الشيخ بن العزيز عبد الشيخ عن عنه وأخذه معمر حلبشي لقاءه يذكر
 احلسيين الطاهر بن علي القاسم أيب املرتضى السيد أمايل يف وجدت حىت خرافة ونعده الصغر يف

 تطاول من أوردمتوه ما يصح كيف سائل سأل إن ملخصه وإمكانه التعمري يف حبثا ٤٣٦ سنة املتوىف

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ١٨٦

 سبيل وال عليه قدرة ال أنه ويقول وينكره ذلك حييل الناس من كثريا أن علمتم وقد وامتدادها األعمار
 يقطع مما فإنه واإلمكان القدرة طريق من جائزا كان وإن إنه فيقول درجة إنكاره يف يرتل من وفيهم
 اإلبانة سبيل على إال تنخرق ال بأا الدليل وثق إذا العادات وأن للعادات خارقا لكونه بانتفائه
 باطل العادة على األعمار زيادة من روي ما مجيع أن ا علم األنبياء من نيب صدق على والداللة
 باب من وأخرجه اإلحالة حيث من األعمار تطاول أبطل من إن اجلواب إليه يلتفت ال مصنوع

 إذا وانقطاعه دام إذا لدوامه املقتضي وما احلقيقة يف العمر ما علم لو ألنه الفساد ظاهر فقوله مكاناإل
 حيا حي وغري حيا يكون أن جيوز من كون استمرار هو والعمر علمنا ما امتداده جواز من علم انقطع
 شرطنا مناوإ حيا ابتداء الصفات هذه على لكونه الذي احلي استمرار هو تقول أن شئت وإن

 ذلك يف يراعوا أن بد ال بل عمرا له بأن حيا واحدة حاله كان من يوصف أن يتعذر ألنه االستمرار
 لكونه يكون أو حي غري يكون أن جيوز ممن يكون أن وشرطنا وإنقل واالستمرار االمتداد من ضربا
 كونه استمر وإن بالعمر فيوص ال ممن عظمته جلت تعاىل ألنه تعاىل القدمي عليه يلزم لئال ابتداء حيا
 ما واملعاين البنية من احلياة إليه حتتاج وفيما تعاىل القدمي هو احلياة بفعل املختص أن علمنا وقد حيا

 به خيتص
-------------------------------------- 

  ٣٣١ صفحة - ١ جزء   
 احلياة تعاىل لقدميا فعل فمىت جمراها جيري وما كالرطوبة مقدوره حتت إال يدخل وال وجل عز

 يطرأ بضد إال تنتفي فليست إليه حتتاج ما وكذلك البقاء عليه جيوز مما وهي البنية من إليه حتتاج وما
 إليه حيتاج ال بأنه قوم ادعى وإمنا احلقيقة يف هلا ضد ال أنه واألقوى إليه حتتاج ما ينفي بضد أو عليها
 ما ضد أو ضدها القدمي يفعل مل فمهما الباب هذا يف هقصدنا مبا خيل مل احلقيقة على للحياة كان ولو

 مذهب على تبقى ال احلياة كانت ولو حيا احلي كون استمر احلي بنية ناقض منا نقض وال إليه حتتاج
 فعلها بني ويوايل فحاال حاال يفعلها أن على قادر تعاىل ألنه صحيحا قصدناه ما لكان ذلك رأى من

 وتناقض السن وعلو الزمان بامتداد اهلرم من يعرض ما فأما حيا احلي كون فيستمر إليه حتتاج ما وفعل
 إجياب وال الزمان تطاول عند ذلك يفعل بأن العادة اهللا أجرى وإمنا منه بد ال مما فليس اإلنسان بنية
 إذا بفعله العادة أجرى ما يفعل أن على قادر تعاىل وهو الوجوه من وجه على للزمان تأثري وال هناك

 أن اعتقد حيث من ذلك أحال من أيت وإمنا مستحيل غري ممكن العمر تطاول أن ثبت اجلملة هذه تثب
 واستحال انقطعتا إليه انتهتا مهما املادة من مبلغ هلما وقوة طبيعة عن موجب حيا احلي كون استمرار

 يف لكالما فأما اإلحالة باب من عندهم خلرج متصرف خمتار فاعل إىل ذلك أضافوا ولو تدوما أن
 يعد متفاوتة بأقدار األعمار يف جرت قد العادة بأن شك فال عنها خروجه أو العادة يف ذلك دخول
 أن وجيب أيضا اإلمكان ويف األوقات يف ختتلف قد العادة أن ثبت أنه إال للعادة خارقا عليها الزائد
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 العادة كانت ما يقل أن تنعمي وليس والوقت املكان يف له عادة هي من إىل إضافتها العادة يف يراعى
 يصري حىت للعادة اخلارق يكثر وان خالف بغري للعادة خارقا حدوثه يصري حىت تدريج على به جارية
 الغابر الزمان يف العادات تكون أن ميتنع مل ذلك صح وإذا فيه خالف على هلا خارق غري حدوثه
 جارية كانت

-------------------------------------- 
  ٣٣٢ صفحة - ١ ءجز   

 وصار خبالفه جارية اآلن عادتنا صارت مث تدريج على ذلك تناقص مث وامتدادها األعمار بتطاول
 اه كافية أردناه فيما مجلة وهذه للعادة خارقا األعمار تلك مبلغ بلغ ما

 بواسطة روايته من رمحون بن التهامي ترمجة ويف هنا سبق ملا اإلمكان دائرة تتسع ذلك وبتأمل
 سنة مخسمائة عاش معمر عن

 حجر ابن احلافظ عن الدين رضي أبيه عن يروي الدمشقي الغزي البدر أن أعتقد كنت تنبيه
 ثبته يف وبصري له السند ألفية يف مرتضى احلافظ به وجزم املتأخرين من كثري أثبات يف ذلك الشتهار
 ولد الغزي الدين رضي شيخال البدر والد أن الدمشقي العماد البن الذهب شذرات يف وجدت حىت
 احلافظ يكون أن إال سنني بعشر بعده ولد ألنه حجر ابن عن أخذه احملال من عندي فصار ٨٦٢ سنة
 وهو املذكور الدين رضي والد حجر ابن عن يروي الذي الدين رضي لعل نعم وأوالده لوالده أجاز
 أمحد ابن حممد الدين رضي بن حممد الفضل أيب الدين رضي القاضي بن الغزي البدر فإن البدر جد

 الشمس ثبت يف وجدت مث أعلم واهللا ٨٦٠ سنة البدر جد األول الرضي وفاة وكانت العامري الغزي
 والده عن حممد الرضي والده عن حممد البدر والده عن الصحيح يروي الغزي النجم أن عابدين ابن

 رواية أغلب كون سبب فظهر حجر ابن احلافظ عن أمحد الشهاب والده عن حممد أيضا الرضي
 وولده حجر ابن زوجة عن الرواية وجود حجر ابن احلافظ عن وطبقته زكرياء عن البدر عن النجم
 احلافظ عنه وروى الدين بدر ولقبه السعادات أبو وكنيته حممد امسه ولد حجر ابن للحافظ وسبطه

 الياء حرف من شاهني بن يوسف انظر احلفاظ من يعد يوسف امسه سبط وله أبيه عن السيوطي
-------------------------------------- 

  ٣٣٣ صفحة - ١ جزء   
 عنها روى العراقي احلافظ شيخه وعن احلافظ زوجها عن تروي أنس بالرئيسة تعرف زوجة وله

 السني حرف من ترمجته يف سيأيت كما السنباطي احلق عبد الشيخ هي
 آخر وشرح الركبان بسريه سار الذي الفتح منها لفنا يف عظيمة تآليف احلافظ ألف تصانيفه

 بالتشويق يسمى وخمتصره التعليق وتعليق يتم ومل واختصره الساري هدي مساه يتم مل منه أكرب
 الرجال أحوال ببيان واالحتفال البخاري غريب يف الغريب وتقريب التوفيق يسمى املختصر وخمتصر
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 الباب ويف الترمذي قول شرح يف واللباب يكمل مل رمذيالت وشرح الكمال ذيب يف ما على زيادة
 حيان وابن والدارمي خزمية ابن وصحيح وأمحد الشافعي ومسند املوطأ العشرة بأطراف املهرة وإحتاف
 وسنن للطحاوي اآلثار معاين شرح كتاب وأطراف احلاكم ومستدرك اجلارود ابن ومنتقى عوانة وأيب

 التهذيب وترغيب التهذيب وذيب احلنبلي املسند بأطراف لياملعت املسند وأطراف الدارقطين
 بآثار والواف يتم مل عليه واالستدراك الكشاف أحاديث ختريج يف والشاف احلفاظ وطبقات
 ختريج إىل الرواة وهداية مطبوع وهو اهلداية أحاديث ختريج يف الراية نصب واختصار الكشاف
 كبار أسفار أربعة يف األذكار أحاديث وختريج األنساب انببي واإلعجاب واملشكاة املصابيح أحاديث
 واإلصابة الوجيز شرح أحاديث ختريج يف والتمييز احلاجب ابن خمتصر أحاديث وختريج بعضه عندي
 أطراف يف القوس وتسديد الفتح بعد وأعظمها مؤلفاته أشهر وهو جملدات مثان يف الصحابة متييز يف

 وهو وشرحها والنخبة االام من القرآن يف ما لبيان الحكاموا الفردوس وزهر الفردوس مسند
 يتم مل العراقي لشيخه الصالح ابن نكت على واالستدراك الصالح ابن بنكت واإليضاح مطبوع
 بتحرير املنتبه وتبصري امليزان وحترير جملدات ست يف مطبوع وهو امليزان ولسان

-------------------------------------- 
  ٣٣٤ صفحة - ١ ءجز   

 واالمتنان املدرج بترتيب املنهج وتقريب عنه اهللا رضي العباس سيدنا مبناقب وهو واإليناس املشتبه
 اخلرب يف املطلول والزهر العلل بيان يف الغلل وشفاء املضطرب بيان يف واملغترب األقران رواية يف

 عن الصحابة رواية يف السامعني زهةون األلقاب يف األلباب ونزهة التدبيج على والتفريج املعلول
 السبت يوم صيام يف الثبت وخرب احلمام ودخول والطعام الشراب آداب يف العام واموع التابعني
 على احلارث مسند وزوائد للبخاري املفرد األدب وزوائد رجب صوم يف ورد فيما العجب وتبيني
 الذب يف ارم وردع الوتر بركعيت الستر وكشف الربغوث خبرب املبثوث والبسيط أمحد ومسند الستة
 األمة هذه يف عاش فيمن الفئة وتعريف املقدسي للضياء املختارة األحاديث وأطراف املسلم عرض عن
 على الصحيحني وأطراف األبواب على املبهمات وترتيب األوائل معرفة على الدالئل وإقامة مائة

 املكفرة واخلصال اجزء أربعني يف األدبية والتذكرة أجزاء عشرة احلديثية والتذكرة واملسانيد األبواب
 والشمس اهلامشية السرية يف املنقطعة األحاديث وختريج مطبوع وهو واملتأخرة املتقدمة الذنوب يف

 ابن مبعايل التأسيس وتوايل الصحة على به القول الشافعي علق فيما واملنحة الكبرية تعريف يف املنرية
 خبصائص واألنوار وجده أبيه عن روى فيمن وتأليف املرويات وفهرسة التحفةو مطبوع وهو إدريس
 وهو أمحد اإلمام مسند عن الذب يف املسدد والقول املعجزات خبوارق النريات واآليات املختار
 زوائد يف العالية واملطالب مطبوع وهو بالتدليس املوصوفني مبراتب التقديس أويل وتعريف مطبوع
 ونزهة خبطه عليه وقفت الثامنة املائة أعيان يف الكامنة والدرة العمر بأبناء الغمر وإنباء نيةالثما املسانيد
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 الرفع على الوقف فيه رجح ما مبعرفة النفع ومزيد عندي وهو واملقلوب املبدل معرفة يف القلوب
 يف املنفعة وتعجيل االسناد مبدرج السناد وتقومي الوصل على اإلرسال فيه رجح مبا الفصل والبيان
 يف مصر ويل مبن واالعالم مطبوع وهو الليثية بالترمجة الغيثية والرمحة مطبوع وهو األربعة رجال

 ودفع اإلسالم
-------------------------------------- 

  ٣٣٥ صفحة - ١ جزء   
 شرح يف عليه العيين اعتراض عن فيه أجاب جملد االعتراض وانتقاض مصر قضاة عن اإلصر

 للحاج املغفرة عموم يف احلجاج وقوت مطبوع وهو اإلحكام أحاديث يف املرام وبلوغ اريالبخ
 واإليثار اخليل على الكالم يف جزءو اإلسالم قبل حممدا مسي مبن واالعالم للضالل املوصلة واخلصال
 على ارالبز مسند من املعتمد واملختار الطاعون فضل يف املاعون وبذل احلسن بن حملمد اآلثار برجال
 الكعبة بناء يف األنبه والنبأ مروياته وفهرسة شيوخه ومعجم الرتول وأسباب أمحد ومسند الستة الكتب
 حديث وطرق بعض على املوطآت بعض وزيادات البخاري على مسلم وأفراد جمموعة النواظر ونزهة
 قرياط لهف جنازة على صلى من حديث وطرق أحدكم أيظن را ان لو حديث وطرق التسبيح صالة
 وطرق الزيارة حديث بطرق واإلنارة امرءا اهللا نضر حديث وطرق البعري يف جابر حديث وطرق
 وطرق الفرائض تعلموا حديث وطرق خاصة عمر ابن عن نافع رواية من اجلمعة يوم الغسل حديث
 وطرق مسجدا هللا بىن من حديث وطرق ثالثة القضاة حديث وطرق رمضان يف اامع حديث
 علي كذب من حديث وطرق العيش لذة يسمى قريش من األئمة حديث وطرق ملغفرةا حديث
 وطرق املصدوق الصادق حديث وطرق اإلمارة تسأل ال الرمحن عبد يا حديث وطرق متعمدا
 وطرق له شرب ملا زمزم ماء حديث وطرق اخلفني على املسح حديث وطرق العلم قبض حديث
 على والنكت كاملطر أمي مثل حديث وطرق يب ناسال أوىل حديث وطرق موسى آدم حج حديث
 البخاري شيوخ من واملهمل المس يد ترد ال امرأيت ان حديث على والكالم للزركشي العمدة نكت

 العلل وترتيب للدارقطين التصحيف وتلخيص النفث أحوال عن والبحث األفصح غري يف واألصلح
 والنكت زرعة وأيب احلسيين على يرد فيما الوقعة اجلليل واجلواب إبليس تلبيس وخمتصر األنواع على

 السماع بشرط املتباينة باألربعني واالمتاع األطراف بأوهام واالعتراف األطراف على الظراف
 احلديث ذلك أخرج شيخ عن عاليا البخاري أخرجه ما وبيان امللقبة األحاديث يف املهذبة واألربعون

 عن األمية أحد
-------------------------------------- 

  ٣٣٦ صفحة - ١ جزء   
 األمحد واملقصد الصحابة وعشاريات للنووي املنهاج مناسك وشرح احلج ومناسك عنه واحد
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 بأطراف اموعة والفرائد املسانيد على األجزاء بأطراف واإلجزاء أمحد وامسه الفضل أبو كنيته فيمن
 واملسانيد األبواب على املسموعة األجزاء
 ألفية شرح على والنكت احملرر شرح يف واملقرر الروضة حواشي اليسري منه وكتب فيه رعش ومما
 الزركشي تنقيح على ونكت املهذب شرح على ونكت للنووي مسلم شرح على ونكت العراقي
 التنبيه شرح أحاديث وختريج اجلوامع مجع على ونكت امللقن البن العمدة شرح على ونكت

 احملدثني وفيات ونظم اجلوزي ابن موضوعات على وتعليق احلاكم ستدركم على وتعليق للزنكلوين
 يف واملؤمتن السرجيية املسألة وكتاب للعراقي السرية ألفية وشرح النذير البشري سنن من الكبري واجلامع
 على واالستدراك الكفاية خمتصر أحاديث وختريج صحيح هو مما األربعة الكتب وزوائد السنن مجع
 للعراقي اإلحياء يثأحاد ختريج

 البن شعبة غرائب وترتيب الطيالسي مسند وترتيب للخطيب واملفترق املتفق ترتيب رتبه ومما
 متام فوائد وترتيب مسويه فوائد وترتيب محيد بن عبد مسند وترتيب منده

 حديث من والعشارية املتباينة واألربعون الشامي الربهان حديث من العشارية املائة خرجه ومما
 الذين الكويك ابن ومشيخة م تفرد الذين اد أيب ابن ومشيخة للشامي الكبري واملعجم لعراقيا

 واألربعون اإلسالم شيخ البلقيين بعوايل األنام وضياء البخاري على ملسلم العالية واألربعون له أجازوا
 بابدال الراوي يةوبغ عندي وبعضها وفاطمة القباين ومشيخة للمراغي اإلجازة شيوخ عن املختارة
 املوطأ وثنائيات الرمحن عبد بن اهللا عبد الدارمي مسند من احلسان واألفراد للعوايل واالبدال البخاري

 ومخاسيات
-------------------------------------- 

  ٣٣٧ صفحة - ١ جزء   
 اخللعي احلسن أليب اخللعيات من العليات واالبدال الثقفيات من املستصفيات واالبدال الدارقطين

 الصحيحني بني اجلمع وتلخيص كثري البن والنهاية البداية وتلخيص الواقدي مغازي وتلخيص
 املفرقة املسائل على املشرقة واألجوبة للصفدي الوايف وجتريد للمنذري والترهيب الترغيب وتلخيص
 السبع سمىي منه وخمتصر الشهاب ضوء يسمى وخمتصر شعر وديوان شهر فتاوي يف الدهر وعجب
 وعدا احلديثية واألمايل العروض وخمتصر القلعية اخلطب وديوان األزهرية اخلطب وديوان السيارة
 الضوء يف السخاوي احلافظ تلميذه قال ذلك ومع للفن يرجع ما ذلك غري وله جملس ألف من أكثر
 مل مث األمر ابتداء يف عملتها ألين تصانيفي من شيء عن راضيا لست يقول احلافظ أي مسعته الالمع
 سائر وأما امليزان ولسان والتهذيب واملشتبه ومقدمته البخاري شرح سوى حتريرها يل يتسن

 ٨٥٢ سنة عنه اهللا رضي تويف الروى خافية القوى ضعيفة العدد واهية العدد كثرية فهي اموعات
 ضخم بناء وعليه ا قربه زرت بالقرافة خارجها ودفن مبصر
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 هليتميا حجر ابن ١٣٧
 باملثلثة اهليثم ابن حملة هي ويقال مبصر قرية اهليامت من اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن أمحد هو
 املكي السعدي مصر قرى من اهليامت إىل نسبة الفوقية باملثناة فهرسته يف األمري وقال العامة فغريا
 واليمن احلجاز يف الشافعية ندع املدار عليها اليت العديدة التآليف صاحب الصويف احملدث الفقيه

 حجت فكم احلجاز خصوصا الدهر عالمة ترمجه ملا الرحيانة يف اخلفاجي الشهاب فيه قال وغريمها
 واحلديث الفقه عن حدث ان قبلته إىل الطلب وجوه وتوجهت لكعبته الفضالء وفود

-------------------------------------- 
  ٣٣٨ صفحة - ١ جزء   

 سنة وتويف ٨٩٩ سنة ولد والسند العلياء فهو واحلديث القدمي يف أخباره مبثل اآلذان تتقرط مل
 يف ما هو ذكرناه وما غلط ٩٩٥ سنة وفاته أن من األثر خالصة صاحب عبارة من يفهم وما ٩٧٤

 ٣ يف مات أنه الكبري الدمنيت فهرسة يف وما فتح هثم مادة يف العروس تاج يف وحنوه الروي املشرع
 غلط ٩٦٤ رجب

 محزة بن الدين كمال اإلسالم وشيخ السنباطي احلق عبد الزين واملعمر زكرياء القاضي عن يروي
 تالميذ من كلهم الغمري واألمني السنباطي الدين عز وابن السمنودي والشمس املشهدي والشمس
 فيه رذك وسط جملد يف معجم وله وغريهم البكري احلسن وأيب السيوطي واحلافظ حجر ابن احلافظ
 الدين رضي حممد الشيخ حفيده خبط منه نسخة على وقفت ا أجازوه اليت والكتب مشاخيه إجازات

 باملكتبة موجودة وهي ١٠٣٠ عام نسخه من فرغ املذكور حجر بن أمحد بن الرمحن عبد ابن
 أنه ذكري كان ذكره السابق احلمائل أيب ابن باهللا العارف شيخنا أن واعلم منه ونقلت مبصر اخلديوية
 وسلم عليه اهللا صلى بالنيب اجتمعوا الذين الصحابة من اجلن بعض أصحاب من تابعي جبين اجتمع
 اجلين فالن به أجازين مبا أجزتك أصحابه من به يعتين ملن يقول شيخنا وكان القرآن بعض وأقرأهم
 عند حكم به يثبت مل وإن وهذا عنه تلقينا وكذا الصحايب اجلين فالن شيخه به أجازه مبا التابعي
 طريقته وعلم أحواله سرب من عند إليه يتطرق ال الذي العارف هذا مثل من به يتربك لكن احملدثني
 املنوه موالنا أجزت فقد التربك تقرر وإذا كالشمس وغرينا حنن شاهدناها اليت الباهرة وكرامته ونزاهته

 مما فإنه ذلك فاستفد ذلك يف الشيخ قبصد ناظر العلم بل هنا الظن فإن أيضا بذلك ليتربك بذلك به
 الناصح ابن شيخه أن أيضا فيه وذكر منه اه استفادته على حيرص أن ينبغي

-------------------------------------- 
  ٣٣٩ صفحة - ١ جزء   

 ومخسا مائة العمر من بلغ أنه ذكر الذي العجمي اهللا عبد الدين مجال املعمر عن مجاعة ألبس
 القادر عبد الشيخ عن نةس ومثانني
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 أرها ومل منها النقل رأيت صغرى فهرسة أيضا وله
 تصنيفا مثانني زهاء وهي ومؤلف مروي من املذكور حجر البن ما وكل املذكور املعجم نروي

 وللعالمة مطبوع وهو جملد يف احلديثية والفتاوى النووية حديثا األربعني وشرح الشمائل شرح منها
 يف جزءو املهدي يف ورد فيما جزءو اليماين النفس يف له ذكرها حاشية عليها لعباديا اهللا عبد احملقق

 النعمان حنيفة أيب مناقب يف احلسان اخلريات ب مسماة حنيفة أيب اإلمام وترمجة النبوية العمامة
 ومجر النبوي واملولد سفيان أيب بن معاوية وترمجة والزندقة البدع أهل على الرد يف احملرقة والصواعق

 النكاح أحاديث عن واإليضاح اجلهاد يف واألربعون العدل يف حديثا واألربعون القضا توىل ممن الغضا
 عن احلنبلي املواهب أيب عن جده عن أبيه عن الكزبري عن السكري عن منها طرق من ذلك وغري
 مهدي وأيب ياشيالع إىل بأسانيدنا ومنها عنه البقاعي العرعاين أمحد الشهاب عن الباقي عبد أبيه

 أيب إىل بأسانيدنا ومنها عنه أبيه عن اخلفاجي أمحد الشهاب عن وغريهم الرداين سليمان وابن الثعاليب
 عنه املالكي السنهوري أمحد الشهاب عن والبابلي امليموين إبراهيم الربهان عن ورفقائه العياشي سامل
 عن املكي الزمزمي العزيز عبد عن اخلليلي الدين غرس بن يس عن أيضا سامل أيب إىل بأسانيدنا ومنها
 العزيز عبد عن النخلي إىل وبأسانيدنا اهليثمي حجر ابن ألمه جده عن أبيه

-------------------------------------- 
  ٣٤٠ صفحة - ١ جزء   

 أجود وهذا حجر ابن ألمه جده عن الزمزمي العزيز عبد بن حممد والده عن املذكور الزمزمي
 البيلوين حممود الفتح عن الغزي النجم عن النابلسي عن التلي اهللا عبد عن اخلطيب اهللا نصر ناوأخرب
 أعلى وهذا عنه

 بعض عنه أخذ اخلري أبو وكنيته حممد امسه العلم أهل من كان ولد املترجم حجر ابن وللشهاب
 رحيانة يف املذكور رياخل أيب ترمجة ووجدت األثر خالصة من اخلال صاحب أمحد ترمجة انظر اليمنيني
 السافر النور يف العيدروس القادر عبد السيد حجر البن ترجم وقد انظرها اخلفاجي

 احلجري ١٣٨
 أيب عن الغافقي عن احلاج ابن عن السراج إىل بالسند فهرسته أروي اهللا عبيد ابن حممد أبو هو

 اهللا عبد أيب عن احليحي بدريالع طريق من وأرويه عنه جابر ابن طريق ومن ح عنه األزدي اهللا عبد
 عنه السراج ابن عن القسمطيين صاحل ابن

 الواو حرف انظر بالواعظ املعروف الشعراوي حجازي حممد حجازي
 الدمشقي الصاحلي نعمة ابن طالب أيب بن أمحد ورحلتها وقته يف الدنيا مسند هو احلجار ١٣٩
 سنة املتوىف الشحنة بابن الشهري باحلجار املعروف

-------------------------------------- 
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 ١٩٣

  ٣٤١ صفحة - ١ جزء   
 الزبيدي ابن على البخاري مسع ألنه بيقني املائة جاوز احلجار املغيث فتح يف السخاوي قال ٧٣٣

 ومع كثريا يعقل وال شيئا يضبط ال عاميا وكان وسبعمائة ثالثني سنة يف وأمسعه وستمائة ثالثني يف
 مائة فوق منه مسع حبيث تفرده ألجل منه السماع إىل دوم عمن فضال فاظواحل األمية تداعى هذا
 اه يزيدون أو ألف

 ابن سبع بن بكر أيب ابن علي احلسن أبو املغاربة من ثالثني سنة يف احلجار من مسع ممن قلت
 يف ملقريا اهللا عبد أبو قال ثالثني سنة الزبيدي ابن على له مساعه حسب بفاس املتويف املكناسي مزاحم
 من اإلسالم يف يعرف ال احلافظ الغين عبد قال وقد اإلسالم يف نظري له يعرف مل مما وهذا رحلته
 أخربنا يقول مسعناه خالد ابن قال ٣١٧ سنة تويف فإنه السماع قدم يف البغوي حممد بن اهللا عبد وازى

 اه ٢٢٥ سنة الطالقاين وإمساعيل إسحاق
 إسحاق أيب عن حجر ابن احلافظ إىل بأسانيدنا ملشيخاتوا املرويات من للحجار ما نروي
 عن حديثا وتسعون سبعة فيه جزء الواين ابن الدين وألمري عنه حيان أيب إىل وبأسانيدنا عنه التنوخي

 ٦٣٢ سنة للحجار أجازوا الذين بغداد مشايخ من شيخا وعشرين واثنني مائة
 احلرار ١٤٠
 نسبة احلرار األمني بابن املعروف حممد السيد العالمة بن دأمح بن مصطفى العالمة احملاسن أبو هو
 روايته تضمن اجلزائري بريهمات بن حسن صهره باسم كتبه ثبت له املالكي اجلزائري احلرير خلدمة
 حممد اإلسالم وشيخ الكبابطي بن مصطفى والشيخ احلنفي الكاهية بن وأمحد املاجناليت بن علي عن
 شيخ عن عاليا ويروي وغريهم البخاري صاحل والشيخ واعزيز حممد خوالشي موسى بن إبراهيم بن

 إجازته على ووقفت وغريهم املقايسي محودة الشيخ وعن األمني بن علي األخري عدا ما هؤالء
-------------------------------------- 

  ٣٤٢ صفحة - ١ جزء   
 وكانت اه كان علم أي يف الكتب جبميع قال عامة وهي له خبطه البخاري صاحل حممد شيخه من
 ١٢٧٣ سنة وفاته

 وهو عنه مكاتبة اجلزائري موسى بن علي احلسن أيب عن أعالها طرق من املذكور ثبته نروي
 ابن حممد بن الرمحن عبد بن عن احلسن أيب عن اآلخذين من مجاعة عن ونروي شيوخه من عمدته
 حسب سودة بن الطالب بن عمر حفص أيب وعن أيضا املترجم عن عنه وهران مفيت اجلزائري وايل
 عامة وهي أيضا الرمحن عبد البن األخري إجازة على وقفت ما

 احلريري ١٤١
 أم لألم جدته عن احلاج ابن عن السراج طريق من فهرسته نروي احلريري قاسم ابن حممد أبو هو
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 ١٩٤

 عنه مهيب بن مغفل بن حممد بكر أيب باملرية اخلطيب بنت الفضل أيب
 ريشياحل ١٤٢
 على ساكنة حتتية فياء ثانيه وفتح أوله بضم الكبري تارخيه يف والقادري طبقاته يف عجيبة ابن قال
 حقيقة على أقف مل األنساب من للمدنيني فيما واألحباب احملبني حتفة ويف اه النسب بياء املصغر صيغة
 اه بالقريشي مصحف أنه اجلهال بعض من ومسعت النسبة هذه

 املسند حملدث العالمة املنورة املدينة دفني الفاسي أمحد بن علي احلسن أبو الشيوخ شيخ وهو
 احملدث الواعية العامل الكبري بشيخنا العراقي احلافظ لتلميذه البصري فتح يف حملى وجدته الرحال املعمر
 اه الراوية

-------------------------------------- 
  ٣٤٣ صفحة - ١ جزء   

 الفهامة املشارك العالمة العامل ربنا إىل وقدوتنا وسندنا سيدنا شيخنا ب أيضا هخبط حملى ووجدته
 يف جسوس الشيخ تلميذه أيضا وحاله الفذ التلميذ هذا مثل من بذلك وناهيك اه الراوية احملدث
 الدرر سلك يف كما ١٠٤٢ سنة بفاس ولد اه احلديث علم يف وقته إمام ب النشر لصاحب إجازته
 الدرر سلك من ترمجته يف الذي وهو نسمع كنا هكذا ثالثة أسفار يف املوطأ على شرح له

 شرح أيضا له وذكر ضخام جملدات مثان يف بأنه وصفه الكبري ثبته يف الفالين صاحل الشيخ ووجدت
 عبد زيد أيب للشيخ واألحباب احملبني حتفة يف ما العجيب ومن كبار جملدات أربع يف قال خليل خمتصر
 وحضرنا النبوي باملسجد املوطأ درس قال للمترجم ترجم ملا املدين األنصاري الكرمي عبد بن الرمحن
 من أيضا الفالين له وذكر اه ١١٤٢ سنة والدنا وأمته إمتامه قبل وتويف عظيم عليه شرح وله درسه

 خبطه عليه وقفت سفرين يف الشفا على شرح أيضا وللمترجم فانظره الصفاقسي عقيدة شرح التآليف
 وهو االصطالح يف التلمساين زكري ابن نظم وشرح كبار جملدات ثالث يف أنه الدرر سلك ويف

 نفح واختصار املوضوعة األحاديث يف املصنوعة الآليل واختصار الصحابة يف اإلصابة واختصار عندي
 ذلك وغري الزروقية النصيحة أحاديث وختريج الطيب

 الرداين سليمان وابن سامل وأيب والكوراين واليوسي وولديه الفاسي السعود أيب عن عاليا يروي
 العالء أيب للحافظ إجازته يف عليها أحال فهرسة له وغريهم والزرقاين واخلرشي احلنفي وشاهني
 وأيب مبارك ابن العباس وأيب العراقي العالء أيب إىل بأسانيدنا له ما وكل نرويها اهللا رمحه العراقي
 الشركي الطيب وابن التونسي املكودي أمحد العباس وأيب لتلمساينا املنور وحممد الفاسي حفص
 األهدل والوجيه الفالين إىل وبأسانيدنا عامة عنه كلهم

-------------------------------------- 
  ٣٤٤ صفحة - ١ جزء   
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 ١٩٥

 شياحلري اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب العالمة عن الطائفي الشكور عبد بن حسني علي أيب عن
 املترجم عن املدين سفر سعيد حممد الشيخ إىل وبأسانيدنا املترجم عمه عن

 السالم عبد ابن عن السنوسي الشيخ عن فاحل الشيخ عن له ما كل يف وبينه بيننا ما وأعلى ح
 باملدينة مات السنة يف واملؤلفني باحملدثني مسلسل ترى كما وهو عنه العراقي العالء أيب عن الناصري
 سنة مات انه عجيبة ابن طبقات ويف الدرر سلك يف كما ١١٤٣ سنة األوىل مجادى غرة يف املنورة
 الناس ومجيع الرؤساء ابه بفاس عظيمة وجاهة له كانت املنتخب الدر يف احلاج ابن قال ١١٤٤
 يف غريه يدركه مل ما الكراسي أحباس من وأدرك الروسي علي لبو كاتبا كان الذي لولده مراعاة
 أصله وانظر اه بالبقيع ودفن للحج توجه وقته علماء وبني بينه املنافسة كانت ذلك وبسبب وقته

 منه ترمجته انظر الكبري تارخيه يف للقادري
 احلليب ١٤٣
 املصري الشافعي احلليب عمر بن علي ابن أمحد بن إبراهيم بن علي الدين نور اإلسالم شيخ هو
 على حاشية وله واالمتاع اجلمع يف غاية ثالثة جملدات يف هيو احللبية بالسرية الشهرية السرية صاحب
 اختصر ألنه السرية خمتصر على وبشرحه به أجازين فهرسته يف الصفوري وقال الغيطي النجم معراج
 كحل شرحه ومسى املأمون األمني سرية يف العيون إنسان املختصر ومسى اليعمري الفتح أيب سرية
 سنة مبصر ولد خصوصا ا وأجازين بلفظه مسائل بعض منه مسعنا لعيونا إنسان بشرح املكنون اجلالء
 الزيادي والنور البكري حممد واألستاذ الرملي الشمس عن عامة يروي ١٠٤٤ سنة ومات ٩٧٥

 وعلي الشنشوري اهللا وعبد الطبالوي النصر وأيب البلقيين وصاحل العلقمي وإبراهيم العبادي والشهاب
 النحريري وحممد املقدسي غامن بن

-------------------------------------- 
  ٣٤٥ صفحة - ١ جزء   

 يف العجمي أمحد الشهاب عنه قال مشاخيه يف جزء له روايته هلم جتوز ما سائر السنهوري وسامل
 أقف ومل يل إجازته يف عليه وعول مفصال عنهم أخذ وما مشاخيه أمساء يف اجزء مجع وقد مشيخته

 والشمس الشرباملسي والنور العجمي الشهاب طريق من أرويه عنه البحث كثرة مع اجلزء ذلك على
 عنه وغريهم والصفوري البابلي

 احلميدي ١٤٤
 عن الزبري ابن اهللا عبد أيب طريق من فهرسته أروي احلميدي النصر أيب بن حممد اهللا عبد أبو هو

 عنه سرحان بن عباد احلسن أيب عن النعمة أيب
 املقايسي مدحم بن محودة ١٤٥
 يف املترجم خبط وجدته وكما له إجازته يف مرتضى احلافظ ضبطه كذا القاف وفتح امليم بضم
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 ١٩٦

 املالكي املقايسي حممد بن محودة هكذا فيها وإمضاؤه خبطه اجلزائري الرمحن عبد بن حملمد إجازته
 وعندي لزبيديا مرتضى الشيخ عن عامة يروي ومسنديها اجلزائر أعالم من كان قلت اه األزهري
 اجلليل السيد املفيد الفاضل الورع الوجيه الصاحل الشيخ ب فيها حاله عامة وهي خبطه له إجازته
 اإلجازة له عمم مث أحد من يسمعه مل حيث بشرطه األولية حديث أمسعه أنه فيها وذكر النبيل واملاجد

 له األمري إجازة صورة على وقفت كما مائتني عن تسطريه وقت إىل نافت اليت قال مؤلفاته وخبصوص
 العدوي املطلب عبد بن وحجازي الدسوقي حممد الشيخ وإجازة ١٢٠٥ بتاريخ وغريه بثبته

-------------------------------------- 
  ٣٤٦ صفحة - ١ جزء   

 صاحل الشيخ عن يروي ولعله وغريهم العطار حسن اإلسالم شيخ أيضا أشياخه ومن املالكي
 الستة الصحاح يف أسانيده مجع رأيته فقد أيضا الفالين

 عن احلفاف بن علي الشيخ عن اجلزائري بوقندورة حممد بن أمحد العباس أيب عن ماله أروي
 عن مكاتبة اجلزائري موسى بن علي احلسن أيب عن وأروي ح عنه فرصادوا حسن بن العريب الشيخ
 حممود بن حممد عن السقا الربهان عن الوالد وعن ح عنه املذكور فرصادوا العريب عن أمحد أبيه

 عنه اجلزائري
 بناين محيد ١٤٦
 طبقة عن بالسماع أخذ الفاسي البناين السالم عبد بن حممد بن محيد بفاس اجلماعة قاضي هو
 سودة ابن التاودي تالميذ بقية كالمها السنوسي أمحد بن وحممد احلمومي الدين بدر كالشيخ عالية
 يوفق مل ولكن الستني عام البخاري صاحل حممد الشيخ على سريوالتف الصحيح ومسع بفاس

 أيب وتلميذه الفاسي بوغالب السالم عبد حممد أيب الصاحل العالمة عن باإلجازة روى وإمنا الستجازم
 املدين الوتري ظاهر بن علي احلسن أبا املشرق أهل من واستجاز الفاسي بناين أمحد بن أمحد العباس
 أنه مع عليه مقتصرا ا قاضيا وجده طنجة يف نزل وعليه ١٢٩٧ عام الثاين وروده للمغرب ورد حني
 وال مبصر أحد عن يأخذ مل ولكنه موسى بن أمحد بن اهللا عبد فاس باشا صحبة ١٢٧٥ عام قدميا حج

 أيب عن الفاسي اهللا عبد بن علي احلسن أيب عن أخريا املصافحة وروى عجيب إمهال وهو باحلجاز
 املستعملة الكتب أسانيد بعض وذكر ملشاخيه فيه ترجم صغري ثبت له الشرقاوي املكي نب عمر حفص

 بإعانيت اهللا رمحه الكتاين جعفر بن الرمحن عبد زيد أبو العالمة خالنا وابن رفيقنا له مجعه واملسلسالت
 كل يف مرارا وخطا شفاهية عامة إجازة املذكور محيد القاضي عن نروي

-------------------------------------- 
  ٣٤٧ صفحة - ١ جزء   

 بفاس ١٣٢٧ سنة اهللا رمحه مات عنه أجيز أن يل وأذن ومسموع مروي من له ما
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 ١٩٧

 احلصين ١٤٧
 عن العقاد شاكر عن احلليب سعيد عن السكري عن فهرسته أروي حممد بن علي احلسن أبو هو

 احلصين مدحم بن علي والده عن احلصكفي الدين عالء عن التركماين علي
 احلصكفي ١٤٨
 عالء امللقب الدمشقي باحلصكفي املعروف األصل احلصين علي بن حممد الدين عالء الشيخ هو
 صحيح على تعليق له واملرويات احلفظ الكثري احملدث قبله الذي ولد بدمشق احلنفية مفيت الدين

 حممد بن علي أبيه عن يويرو وغريمها القشاشي والصفي احملاسين حممد وأجازه جملد يف البخاري
 والشيخ التنوير صاحب ابن صاحل والشيخ اخلطيب البهنسي وأمحد الطرابلسي الدين عالء بن وحممد
 فهارسهم القاري وعمر الرملي الدين وخري احلليب البيلوين اهللا وفتح املقري وأمحد اخلليلي النيب عبد
 عن الد الرمحن عبد عن العقاد شاكر الشيخ عن احلليب عن السكري عن هو فهرسته أروي هلم وما
 سنة ٦٣ عن ١٠٨٨ سنة بدمشق مات املذكور احلصكفي الدين عالء

 احلضراوي ١٤٩
 مسعود بن سعد بن حسن بن أمحد بن عبيدة ابن أمحد بن أمحد بن حممد بن أمحد مكة مؤرخ هو

 سراج املسمى مةالغ كشف أحاديث ختريج صاحب الصويف احملدث الفقيه الشافعي املكي احلضراوي
-------------------------------------- 

  ٣٤٨ صفحة - ١ جزء   
 يف األهىن واملورد األسىن احلصن أيضا وله األمة مجيع عن الغمة كشف أحاديث ختريج يف األمية

 وله ذلك وغري األعيان وتاريخ واملدينة مكة فضائل يف كتاب أيضا وله احلسىن اهللا أمساء شرح
 العدوي النور عن يروي سنني سبع ابن وهو مكة إىل والده به وانتقل ١٢٥٢ سنة ريةباالسكند
 اليمين ااهد بن حيىي والقاضي الطرابلسي الرافعي الغين وعبد القاوقجي احملاسن وأيب املصري
 وترتل مبكة لقيته ملا له ما وكل عنه أرويه ثبت له وغريهم الفاسي مسعود بن حممد والعارف الصنعاين
 ثبت من أكثره خلص فوجدته مسودته يف هذا وثبته املذكورة مؤلفاته وناولين أيضا عين لألخذ

 وأرخ معجمه يف مرتضى احلافظ ترمجه عبيدة وجده ١٣٢٧ سنة اهللا رمحه مبكة ومات الشوكاين
 املصري اإلقليم من باملنصورة شهري ضريح له مسعود بن سعد جده وجد ١١٩٤ سنة وفاته

 احلضرمي ١٥٠
 السلطانية باحلضرة الكتاب رئيس العلم العامل املسندين وعلم احملدثني إمام األوحد اإلمام هو
 املهيمن عبد بن حممد اهللا عبد أيب القاضي الفقيه ابن املهيمن عبد حممد أو ا العالمة وكاتب

 عنه قال ٦٧٧ سبنة بسبتة ومولده بتونس ٧٤٧ سنة املتويف القرار التونسي الدار السبيت احلضرمي
 وقال اه احلديث يف أربعينات له ورجاله حفظه يف وحجة احلديث يف إماما كان تارخيه يف اللؤلؤي
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 ١٩٨

 مضبوطة الفنون وسائر والعربية واألدب والفقه احلديث يف بضاعته كانت تارخيه يف خلدون ابن عنه
 الفقه حىت مؤلفه إىل سنده يف املعروفني شيوخه بعض خبط ضبط عن منها ديوان خيلو ال مقابلة كلها

 وقال اه العصور هذه يف مؤلفهما إىل االسناد الغريبة والعربية
-------------------------------------- 

  ٣٤٩ صفحة - ١ جزء   
 اه واألندلس املغرب أهل له وكتب املشيخة وكثرة االسناد علم يف برز آخر له حمل يف

 وهلم له باإلجازة عليه كتب املغرب أعالم من مجاعة ومن منه استدعاء صورة على وقفت قلت
 كيفية لنا يشخص ألنه االنوق بيض من أعز عندي وهو املترجم خبط والكل األمية من مجاعة

 اإلبداع يف املثل به يضرب الذي احلضرمي خط ويعرفنا اإلجازات يف ونسقهم سبق من استدعاءات
 اهلادي عبد وابن االبرقوهي املشرق ومن لناسا سيد بن الفتح وأبو املرحل بن مالك له أجاز وممن
 وخلق الواسطي بنت الفقهاء وست والدمياطي حيان وأبو املراغي وخليل

 بن حسن علي أيب القاضي بن حممد القاسم أيب الشريف عن السراج طريق من له ما كل أروي
 شعره ومن لثاينا والد عن كالمها احلضرمي املهيمن عبد بن حممد سعيد أيب وولده احلسين يوسف

  خنوع ذا له يوما الدهر على === امرؤ يراين أن مهيت أبت 
  اخلضوع ذل القناعة بعز === اتقيت ألين إال ذاك وما 

 فقرأ احلسن أيب السلطان مبجلس املرينية الدولة أيام بتونس للتدريس جلس تارخيه يف اللؤلؤي قال
 من الواو وفتح امليم بكسر مغول بن مالك حديث مسلم كتاب يف عرفة ابن الشيخ وهو القارىء
 قاصدا القارىء هذا فأعاد الواو وكسر امليم بفتح مغول الصباغ الفقيه أو املهيمن عبد له فقال مغول
 فأجابه منك يسمع مل أراه له وقال املهيمن عبد إىل وجهه وأدار السلطان فضحك قرأها كما خالفه
 قال أنه إال اإلميان كتاب يف بالوجهني اللفظ النووي ضبط وقد اللؤلؤي قال اهللا خللق تبديل ال بقوله

-------------------------------------- 
  ٣٥٠ صفحة - ١ جزء   

 امليم بكسر مغول نصه ما إال النووي شرح يف أجد مل قلت اه فانظره الفصيح هو القارىء قاله ما
 امسها بنت للمترجم وكانت وغريمها الديباج يف للسيوطي وحنوه اه الواو وفتح املعجمة الغني وإسكان
 الرياض أزهار يف كما وفاته عام الفهري رشيد ابن هلا أجاز العرب ست

 النيل صاحب كثريا عنها ينقل فهرسة له احلضرمي اهللا عبد بأيب يعرف آخر حضرمي وهناك قلت
 كما مات ألنه عاقط هنا املترجم هو وليس الرحلة مؤلف البلوي صاحب كان انه مرة فيه وقال
 وفاة عنه نقل النيل صاحب ألن جدا عنه متأخر النيل صاحب عنه ينقل الذي وهذا ٧٤٧ سنة علمت
 أزهار يف املقري عند حضرمي ذكر على وقفت مث ٧٧١ سنة كانت اليت احلاجة ابن الربكات أيب
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 ١٩٩

 الدر له احلضرمي يمإبراه بن حممد اهللا عبد أيب القاضي بصاحبنا حتليته خامتة ابن عن نقل الرياض
 على وقفت مث أعلم واهللا النيل صاحب عنه ينقل الذي هو انه واألقرب مخيس ابن شعر من النفيس
 ابن جعفر أيب اخلطيب عن قال املنتوري إىل النحو يف سلسلته رفع ملا فوجدته للقادري الدرر التقاط
 بن الطيب اهللا عبد أيب فهرسة يف هكذا فقال آجروم ابن عن احلضرمي اهللا عبد أيب القاضي عن سامل
 الراعي ترمجة يف وجدت مث اه احلضرمي اهللا عبد أبو وكذا هذا جعفر أبو من أدر ومل الفاسي حممد
 صلة من اجليم حرف ويف الطيب نفح من اجلرومية شارح

-------------------------------------- 
  ٣٥١ صفحة - ١ جزء   

 بن أمحد جعفر أيب اخلطيب عن املنتوري شيخه عن املذكور املنت روى الراعي أن للرداين اخللف
 اهللا عبد أيب مؤلفها عن احلضرمي إبراهيم بن حممد اهللا عبد أيب القاضي عن اجلذامي سامل بن حممد
 إبراهيم بن حممد اهللا عبد أبو القاضي هو املذكور احلضرمي أن فظهر آجروم بن حممد بن حممد

 العزيزية للخالفة املرفوع األحلى املنهل من العذب السلسبيل كتاب وصاحب النفيس الدر صاحب
 فاس جيل اجليلني يف األربعني يف سلكهم حتلى من سلك يف تتلى الدهر ممر على مناقبها تزال ال اليت

 فهرسته على أقف ومل كراريس أربع حنو يف السياق حلو عجيب كتاب وهو وسال ومكناسة
 شيخه آجروم ابن وفاة كانت وقد اتصاال به أحفظ وال اآلن رمجتهت من شيء على وال املذكورة

 أيضا ا ٧١ سنة مات وعمن الثامنة املائة من ٢٣ سنة مات عمن أخذ هذا فعلى ٧٢٣ سنة بفاس
 بن حممد اهللا عبد أبا القاضي عنه اآلخذين من ان األنفاس سلوة من آجروم ابن ترمجة يف وجدت مث

 وغريمها الدرر والتقاط و الطيب نفح يف كما إبراهيم ابن املراد هل رفانظ احلضرمي املهيمن عبد
 أعلم واهللا ولده أو املترجم املهيمني عبد والد إما وهو حقيقة املهيمن عبد ابن أو عليه فتصحف
 احلضيكي ١٥١
 زاوية نزيل شهرة احلضيكي اجلزويل اهللا عبد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو احملدث العالمة هو

 الشأن هذا طلب يف رحل األقصى سوس راوية ١١٨٩ سنة املتوىف ١١١٨ سنة املولود بسوس يآس
 ومصر وجبعد والرباط وفاس ومكناس تطوان إىل سوس من يلقه مل من وكاتب وغربا شرقا وجال
 أهل من أصحابه وفهارس وفهارسه جماميعه طالع من ذلك يستغرب حبيث وغريها سوس وزوايا
 البقاع تلك يف االسناد مدار عليه إذ سوس

 له ونباهة وعلما ونزاهة ورعا زمانه يف النظري عدمي كان فهرسته يف االصغركيسي تلميذه عنه قال
 وإليه واحلديث السري علم يف الطوىل اليد

-------------------------------------- 
  ٣٥٢ صفحة - ١ جزء   
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 ومعرفة وطبقام والعلماء والسري امللوك تاريخ مبعرفة زمانه أهل عن وانفرد ذلك يف املفزغ
 وأكله لباسه يف حىت أحواله سائر يف للسنة االتباع شديد يباري وال ذلك يف جياري ال حبيث أيامهم
 التعليم على مثابرا وأضرام احلاج وابن مجرة أيب ابن مسلك سالكا والعادات العبادات أنواع ويف
 من آية كان منه آخر حمل يف وقال احلديث كتب من وغريه يالبخار على قائما املطالعة على مكبا
 بذلك جمالسه يوشح الصاحل والسلف الصحابة أحوال على والتنقيب النبوية السري حفظ يف اهللا آيات
 وشرح الكالعي سرية على وحاشية مبراكش منه األول الد على وقفت شرح البخاري على له
 وطبقات اإلصابة واختصار االصطالح يف الطرفة وعلى فاالش على وشرح عندي وهو اهلمزية على

 احلجازية والرحلة عندي وهي والفهرسة عندي وهو سوس علماء
 وأيب العماوي أمحد والشهاب االسكندري الصباغ مصطفى بن أمحد الشهاب عن عامة يروي

 العزيز عبد بن أمحد سالعبا وأيب الرباطي الغريب اهللا عبد بن أمحد العباس أيب واملسند الصعيدي احلسن
 حممد وأيب جسوس اهللا عبد وأيب الفاسي العراقي حممد بن إدريس العالء أيب املغرب وحافظ اهلاليل
 عبد وأيب التطواين الورزازي حممد بن أمحد العباس وأيب الصديقي السجلماسي احلبيب حممد ابن صاحل
 بن املعطي حممد اهللا عبد أيب والعارف جلنويا احلسن بن حممد اهللا عبد وأيب بناين احلسن بن حممد اهللا

 وغريهم الفاسي حممد بن أمحد بن مدين أيب واخلطيب الفاسي حفص وأيب البجعدي الشرقي صاحل
 واجلبل سوس أهل من

 كنت مفردة فهرسة وله ذكر من كل خلطوط املتضمنة إجازته جمموعة هللا واحلمد ملكت وقد
 حممد اهللا عبد أيب عن منها طرق من ومروي مؤلف من له ما وكل نرويها حرفها يف وستذكر خلصتها

 املصري البلبيسي أمحد بن
-------------------------------------- 

  ٣٥٣ صفحة - ١ جزء   
 احلسن أيب األخري والد عن ثالثتهم الدمنيت علي بن حممد اهللا عبد وأيب العلمي علي بن وحممد

 عن املراكشي املغراوي اهللا عبد املعمر عن عاليا وأروي ح يموينامل حممد بن أمحد عن سليمان بن علي
 الناصري السالم عبد ابن إىل وبأسانيدنا ح احلضيكي عن األوجي حيىي بن حممد عن املذكور امليموين

 اجلامعة املذكور الناصري جمموعة يف خبطه عليها وقفت ١١٨٦ بسنة املؤرخة العامة له بإجازته عنه
 املشرق ألهل رأيت اليت إجازاته يف قط عنه أسند أره مل كنت وإن واملغاربة املشارقة مشاخيه إلجازات
 وبناين واجلنوي حفص وأيب والعراقي كجسوس أشياخه بعض يف له ملشاركته أنه والغالب واملغرب

 سوس علماء من جلماعة موته مرض يف احلضيكي كتبها إجازة على وقفت كما أعلم واهللا والورزازي
 أكزاال علي بن وأمحد اليربكي عمر ابن وحممد واحلسن اهللا وعبد أمحد أوالده فيها مسى امةع وهي
 اهلاليل امللوسي حممد بن اهللا وعبد اهلاليل الزغنغيين اهللا عبد بن وحممد علي بن حممد وأخاه اهلاليل
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 وحممد لترخيتا سعيد بن أمحد بن وحممد الترخيت موسى بن وحممد الترخيت احلاج بن أمحد بن وأمحد
 مسعود بن الكرمي وعبد الصنهاجي اهللا عبد بن وأمحد التملي حممد بن واحلسن الووجوئي حيىي بن

 بن وحممد عمر بن حملمد منه أخرى إجازة على وقفت كما اهلشتوكي التضركيين وبلقاسم املدنسريي
 اهلشتوكي اليربكي احلسني

 احلفين ١٥٢
 سامل بن حممد الدين مشس الشرقية بالديار املشاهري هروأش املصرية بالديار اإلسالم شيخ هو
 يف البهية الثمرة وصاحب حجر البن اهلمزية وشارح الصغري اجلامع حمشي األزهري الشافعي احلفين
 مجيع يف عصره يف القبول من له وقع الرجل هذا البدرية الصحابة أمساء

-------------------------------------- 
  ٣٥٤ حةصف - ١ جزء   

 كالقادري العديد العدد مكاتبة املغرب أعالم من واستجازه لغريه حيصل مل ما اإلسالمية األقطار
 منهم مبصر شفاها عنه أخذ من دون اجلنوي حممد اهللا عبد وأيب الفاسي حفص وأيب النشر صاحب
 باملغرب الطريق رجال من عنه أخذ من أشهر ومن والزبادي واحلضيكي بناين والشيخ كاهلاليل
 التازي الوهاب عبد السيد واملعمر فاس من بالبليدة زاويته دفني الصقلي أمحد موالي الشهري العارف
 بن وحممد الديوري عيد عن عامة هو ويروي وغريهم اجلزائري الزواوي الرمحن عبد بن حممد والشيخ

 ثبته إثر العامة له إجازته على وقفت عمده من وهو الدمياطي البديري والشمس الكبري املغريب اهللا عبد
 الشبيشي الرؤوف عبد والكمال امللوي ويوسف اخلليفي أمحد والشهاب ١١٣٧ بسنة مؤرخة وهي
 مراكش دفني اجلنوي حممد للشمس إجازته يف مساهم كذا الفقيه بن أمحد والشهاب النمرسي وعيد

 أن واحلال البصري املس بن اهللا عبد عن األخذ له فنسب ترمجته يف القادري الطيب ابن ووهم
 وإمنا سامل الشيخ عن أروه مل التأليف هذا يف ما أن اعلم نصه ما البصري ثبت على احلفين خبط عندي
 بن حممد كتبه البصري اهللا عبد الشيخ سامل الشيخ والد عن النمرسي عيد الشيخ شيخنا عن أرويه
 طابعه وإثره بلفظه خطه من اه احلفناوي سامل

 شيخه ثبت للمترجم اختصر الزبيدي مرتضى احلافظ تالميذه كبار من أسانيده عجبم اعتىن وممن
 وغريمها الفرغلي اهللا عبد ابن والشمس عنه به جييز فكان الدمياطي البديري الشمس

 الفاسي حفص وأيب واجلنوي بناين احلسن وابن اهلاليل إىل بأسانيدنا عديدة طرق من له ما أروي
 عبد بن وحممد السوسي اهلدة وحممد اجلزائري األمني بن وعلي غرياينوال اجلزائري جعدون وابن

 والكزبري الضرير وثعيلب والشرقاوي الوشنواين واألمري املغاربة من وغريهم اجلزائري الرمحن
-------------------------------------- 

  ٣٥٥ صفحة - ١ جزء   
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 وغريهم الزبيدي مرتضى واحلافظ احلفين املهدي وحممد القناوي وعلي والدردير العقاد وشاكر
 بن أمحد العباس أيب القاضي عن له ما وأروي ١١٨١ سنة مبصر احلفين ومات عنه كلهم املشارقة من

 عبد ابن عن املازوين املهل ابن عن املكي السنوسي علي بن حممد اهللا عبد أيب عن سودة ابن الطالب
 عنه األمري عن اهللا منة أمحد عن وغريه ظاهر بن سناحل أيب عن منه وأعلى ح عنه الزواوي الرمحن

 عن الدمياطي عوض ابن الشريف حممد السيد عن والدمياطيني باحملمدين مسلسل له ما وأروي
 عن الدمياطي القماش عطية عن الشريف حممد وعن ح عنه األمري حممد عن الدمياطي اخلضري حممد
 الدمياطي البديري عن احلفين القطب عن املهدي حممد الشمس عن الدمياطي البدري مصطفى الشيخ

 املثاين نشر يف القادري الطيب بن حممد الشمس باملكاتبة تلميذه املغاربة من للمترجم ترجم وقد
 يف حممد اهللا عبد أبو وأخوه احلجازية رحلته يف الزبادي السعود وأبو الدرر والتقاط والصغري الكبري
 رحلته يف الزواوي الورتالين احلسني علي أبو والشيخ مبصر عنه أخذ ممن ومها الوارية الطريق سلوك
 وممن مرتضى احلافظ ومعجم عابدين ابن وثبت للمرادي الدرر وسلك للجربيت اآلثار عجائب وانظر
 عندي وهو وسط جملد يف الفوي حممد الشمس بالتأليف ترمجته أفرد

 الدرعي احلسني ١٥٣
 العامل الشهري ناصر ابن اهللا عبد أيب الشيخ شقيق لتمكرويتا الدرعي ناصر بن حممد بن احلسني

 الشمس ومشاخيه أخيه عن أخذه فيها ذكر فهرسة له ١٠٩١ سنة املتويف احملصل النحوي الصاحل
 وامللوي اجلوهري طريق من به نتصل وأمثاهلم واملرغيت الزعتري وعلي والشرباملسي البابلي

 اجلملة يف عنه اهلشتوكي أمحد الشهاب عن ثالثتهم والدمنهوري
-------------------------------------- 

  ٣٥٦ صفحة - ١ جزء   
 اهللا حسب ١٥٤
 حبسب الشهري الدار املكي األصل املصري سليمان بن حممد الشيخ وعابدها مكة عامل شيخنا هو

 وأجازين مبكة بيده ناولنيها خبطوطهم مشاخيه إجازات تضمنت وجمموعة ثبت له الشافعي الضرير اهللا
 والربهان الدهلوي الغين عبد الشيخ عن عامة يروي شفاها مث مكاتبة ومروي مؤلف من ماله وبكل ا

 والشهاب الداغستاين احلميد عبد والشيخ الدمياطي الغين عبد والشيخ الدمياطي أمحد والشهاب السقا
 وكان وغريهم القاوقجي احملاسن أيبو املكي األزهري إبراهيم ابن حسني والشيخ املالكي اهللا منة أمحد
 صيام له مت أن إىل ذلك على حمافظا سنه وكرب عماه مع املدينة يف رمضان بشهود كلفا اهللا رمحه
 األولني من أفراد عن إال يسمع مل نادر وهذا الكعبة جوف يف البخاري وختم ا رمضان سبعني

 السندي حياة ١٥٥
 احلجاز حمدث املذهب احلنفي والوفاة املولد املدين صلاأل السندي إبراهيم بن حياة حممد هو
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 موته بعد جملسه والزم الكبري السندي احلسن أيب عن أخذ احلافظ الشيخ ب اليماين النفس يف حاله
 الكوراين طاهر وأبو البصري سامل بن اهللا عبد الدرر سلك يف كما له وأجاز سنة وعشرين أربعا

 على وشرح جملدين يف للمنذري والترهيب الترغيب ىعل شرح وله وغريهم العجيمي وحسن
 على واإليقاف القاري على املنال مجع من حديثا األربعني وشرح الزواجر وخمتصر النووية األربعني
 القادر عبد الشيخ قال وسلم عليه اهللا صلى النيب حبديث العمل يف األنام وحتفة االختالف سبب

 مبباح يتكلم أمسعه مل طويال زمنا صحبته املترجم حق يف األهدل لبين إجازته يف الكوكباين
 كالمها الشوكاين واحلافط الزبيدي مرتضى السيد طريق من له ما أروي

-------------------------------------- 
  ٣٥٧ صفحة - ١ جزء   

 دسعي حممد عن الغزي حممد عن اخلطيب النصر أيب الشيخ وعن ح عنه الكوكباين القادر عبد عن
 بالبقيع ودفن ١١٦٣ سنة املنورة باملدينة تويف جدا عال وهو عنه السويدي
 حيون ١٥٦
 عن باملشرق وأخذ رحل الوليد أبا يكىن األندلسي تطيلة أهل من حممد بن خطاب بن حيون
 اهللا عبد أبو عنه حدث لقيهم الذين رجاله فيه مجع كتاب له وغريهم والربادعي والقابسي الداودي

 النفزي عانمس بن حممد
 حبيب ابن ١٥٧
 احلليب مث الدمشقي حبيب بن عمر بن احلسني بن عمر القاسم أبو احملدث احلافظ اإلمام هو
 لنفسه وعمل بالرواية وعين وغريه الفخر من ومسع ٧٥ سنة مساعه وأول ٦٦٣ سنة ولد حمتسبها
 واألسانيد باحلديث خبريا وكان شيخ مخسمائة من أزيد عن معجما الذهيب له وخرج حافال فهرسا
 عنه الذهيب طريق من له ما أروي ٧٢٦ سنة ومات منه أتقن وغريه واملتون

 حبيش ابن ١٥٨
 ونفح العبدري رحلة يف كما احلاء بفتح حبيش بن يوسف بن احلسن بن حممد بن بكر أبو هو
 من ستهفهر أروي األلسنة على اجلاري وهو هالل ابن إسحاق أيب فهرسة يف كما بضمها أو الطيب
 كما عنه هذا حبيش ابن فهرسة خمرج وهو الكالعي الربيع أيب عن الغماز ابن عن جابر ابن طريق
 ما عليها له كتب حبيش ابن عليها وقف وملا جامعة وهي األشعري العباس أبو أخرى فهرسة له خرج
 الطيب نفح يف املقري مث رحلتهما يف والعبدري رشيد ابن ساقه

-------------------------------------- 
  ٣٥٨ صفحة - ١ جزء   

 هذا أول العسقالين إثره ذكره سبق اهليثمي حجر ابن أوال احلافظ أنظر العسقالين حجر ابن
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 احلرف
 احلذاء ابن ١٥٩
 فهرسته أروي التميمي احلذاء بن حيىي بن أمحد بن أمحد عمر أبو القاضي الوزير الفقيه الشيخ هو

 احلذاء ابن عمر أيب القاضي على مجيعها قرأت قال مغيث بن حممد بن سيون عن خري ابن طريق من
 ٤٦٥ سنة القعدة ذي يف بقرطبة مرتله يف

 حرزوز ابن ١٦٠
 اشتمل صغري ثبت على له وقفت املكناسي حرزوز ابن إبراهيم بن أمحد بن احلسن علي أبو هو

 أيب بن عمر حفص أيب يد من ٩٠٢ سنة لبسها أنه فذكر السنة وكتب اخلرقة لبس يف إسناده على
 من هو لبسها كما موطنا التونسي مسكنا اجلزائري نسبا الراشدي سليمان الربيع أيب بن علي احلسن

 عن املصافحة حديث إسناد على واشتمل فيها بسنده املراغي عن التازي إبراهيم إسحاق أيب شيخه يد
 حديث وذكر السبحة وحديث بكةاملشا حديث وكذا بأسانيده الزواوي عن التازي عن املذكور
 الكتب يف إسناده ذلك إثر تقيد مث األولية حديث أيضا ذكر عمن ذكر مث التلقني وحديث الضيافة
 ابن وفاة وكانت وتسعمائة مخس بتاريخ وإجازة مساعا الدميي عثمان احلافظ عن واملوطأ الستة

 اختصار له أيضا مكناسي آخر حرزوز ابن وهلم األكابر حتفة يف كما ٩٦١ سنة املذكور حرزوز
 الصويرة يف عليه وقفت وسط جزء يف الصحيح
 حممد أبو واإلسالم األندلس فخر احلافظ الفقيه هو حزم ابن ٦١

-------------------------------------- 
  ٣٥٩ صفحة - ١ جزء   

 احلافظ فيه قال ٤٥٦ سنة املتويف األثري احملدث الفقيه الفارسي حزم ابن سعيد بن أمحد بن علي
 باحلديث حملبته حممد أيب حمبة إىل أميل وأنا ومعايبه مناقبه ذكر بعد النبالء سري كتابه يف الذهيب

 يف البشعة واملسائل والعلل الرجال يف يقوله مما كثري يف أوافقه ال كنت وإن به ومعرفته الصحيح
 واملساحمة العفو له وأرجو أضلله وال أكفره ال ولكن مسألة غري يف خبطأه وأقطع والفروع األصول
 علمه وسعة ذكائه لفرط وأخضع

 قراءة املقري شريح ابن حممد بن شريح احلسن أيب اخلطيب عن خري ابن إىل بسنده فهرسته أروي
 ابن عن األحوص أيب ابن طريق ومن ح ورمحه عنه اهللا رضي حزم ابن حممد أبو ا حدثين قال عليه
 أبيه مع له إجازة حممد ناب شريح احلسن أيب عن بقي

 محيد ابن ١٦٢
 التكملة يف الزبري ابن عنه ينقل برنامج له

 اهللا حوط ابن ١٦٣
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 أهل من األندلسي احلارثي األنصاري الرمحن عبد بن داوود بن سليمان اهللا عبد حممد أبو هو
 قال األندلس دثحم اإلمام احلافظ ب وحاله التذكرة يف الذهيب ترمجه نشأ ولد وا بلنسية عمل أندة

 وا األندلس بالد يف وجال رحل مث أبيه عن وأخذ
-------------------------------------- 

  ٣٦٠ صفحة - ١ جزء   
 املسندين عن واحلديث املقرئني عن القراءة يأخذ والنحاة احملدثني من وجلة الرواة من بقية يومئذ

 أعيان من إليه وكتب عده يطول ممن وغريهم والسهيلي رشد ابن عن وأخذ بشكوال ابن عن فأكثر
 قال وغريهم اخلشوعي الطاهر وأبو عساكر ابن حممد وأبو عوف ابن الطاهر أبو وأعالمهم املشرقيني

 احلديث صناعة يف إماما وكان والنازل العايل وروى كربه إيل صغره منلدن بذلك واعتىن األبار ابن
 االستقامة حسن بالرواية االحتفال إىل جيمع وارحني املعدلني على واقفا الرجال ألمساء حافظا
 مرتع فيه نزع والتزمذي والنسائي داوود وأيب ومسلم البخاري شيوخ مشيخة يف كتابا وألف بالدراية

 البغية من ترمجته يف السيوطي وقال ٦١٢ سنة مات سال منها مدن بعدة وقضى يتم ومل الكالباذي
 املنتوري إىل بالسند أرويها احلافلة الفهرسة له املغرب أهل من دألح حيصل مامل السماع من حصل
 عنه القرطيب سليمان ابن احلسن أيب عن عمر ابن اهللا عبد أيب عن

 اهللا حوط ابن ١٦٤
 ب وحاله احلفاظ تذكرة يف الذهيب أيضا ترمجه قبله الذي أخو األنصاري سليمان بن داوود *
 اهللا عبد وأبو عوف ابن املشرق من إليه وكتب الكثري وقيد زمهوال شكوال ابن عن أكثر املفيد احلافظ

 يف وألف اليمين الصيف أيب ابن اهللا عبد وأبو الكندي اليمن وأبو اخلشوعي وابن احلضرمي ابن
 عنه روى من وعدد خطه من كتبته ما بعد عليه قرأته قال األبار ابن إىل بالسند أرويه كتابا أشياخه

 كانت بالرواية العناية شديد وكان حفظه من أورده ما أغلب أن وذكر رجل مائيت على يزيد فيه
 كانا السابق وأخوه هو والصغار الكبار عن وأخذ واإلكثار اجلمع إيل فمال الدراية من عليه أغلب
 املترجم مات والعدالة اجلاللة مع يدفعان وال ذلك يف ينازعان ال وقتهما يف رواية األندلس أهل أوسع

 مبالقة ٦٢١ سنة له
-------------------------------------- 

  ٣٦١ صفحة - ١ جزء   
 األوسي حيان ابن ١٦٥
 الشيخ اهللا عبد أبو األنصاري األوسي حيان بن حممد بن حيان بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو هو
 شيوخه رسةفه وله واملغرب املشرق أهل من مجاعة له أجاز ٦٣١ سنة ولد الراوية احملدث املقريء
 بتونس ٧١٨ سنة مات عنه رشيد ابن طريق من نرويها تكمل ومل املعجم حروف على رتبها
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 حرف انظر شيوخه أمساء يف الكبري السيطوي احلافظ معجم اسم سيل وجارف ليل حاطب
 السني

 والصالح اهلدى طرق بيان يف األفراح حدائق ١١٧
 املشايخ من عنهم أخذ من ذكر فيه فصل اليمين نباسودا أمحد بن اهللا عبد الصويف املسند للعالمة

 انظر طريقه من نرويه ١٢٦٥ سنة الباعلوي احلبشي عمر بن عيدروس للسيد روايته مؤلفه أجاز
 الباء حرف من باسودان

 األخيار من معتمدي ذكر يف األزهار حديقة ١١٨
 الشيخ حممد ابن حبدو يعرف أمحد بن املعطي بن حممد اهللا عبد أيب املفيت املشارك األديب للعالمة

 الربدة شارح ١٢٩٦ سنة ا املتويف املراكشي السرغيين منصور بن أمحد بن يوسف ابن عرف وبه
 يف خصاص ا ذلك ومع جملد يف هذه فهرسته مبراكش عياض القاضي ضريح جبوار ومدفنه وغريها
 مشاخيه من جلماعة فيها ترجم نعم أدبية مبجموعه شيء أشبه وهي خبطه الذي املؤلف أصل

 الراشدي سحنون بن القادر عبد والقاضي وجده كوالده املهاجرين من وغريهم والفاسيني املراكشيني
 آكنسوس اهللا عبد وأيب بالصاحل املعروف اهلشتوكي احلسن علي وأيب النتبفي دينة أيب بن وحممد

 ويروي غريهمو احلاج ابن الطالب حممد والقاضي دح ابن اهللا عبد وأيب اجليش صاحب
-------------------------------------- 

  ٣٦٢ صفحة - ١ جزء   
 حفص وأيب بناين حممد بن أمحد العباس وأيب املرنيسي حممد بن أمحد العباس أيب عن باإلجازة

 ما نروي املنورة املدينة دفني االزموري دح ابن أمحد بن حممد اهللا عبد وأيب سودة ابن الطالب بن عمر
 مراكش بني دليم بأوالد مدرسته نزيل املغريب مث الطرابلسي القطاريين سعيد الصاحل العالمة نع له

 إجازة عنه وآسفي
 الفاء حرف انظر الظاهري فاحل شيخنا ثبت الصفا الخوان الوفا حسن
 الستة الصحاح ذكر يف احلطة ١١٩
 وهو ١٢٤٨ واملولود ١٣٠٧ سنة املتوىف باهلند بوهبال ملك خان صديق األثري احملدث لألمري

 إكمال بعد ١٢٨٣ سنة باهلند طبعت وقد الكبري القالب من صحيفة ١٣٧ فيه جدا نفيس كتاب
 ومن املؤلفني تراجم من أمحد ومسند واملوطأ الستة بالكتب يتعلق ما كل فيها مجع بسنة هلا مؤلفها
 أبواب وستة فاحتة ضمنها فجمعها مفرقة كانت اليت اللطائف من ذلك وغري واصطالحها خدمها
 السبعي حمسن ابن حسني القاضي مكاتبة كمجيزنا له شيوخه إجازات وساق لترمجته عقدها وخامتة
 وغريهم املكي الدهلوي يعقوب وحممد العابدين زين وأخيه

 وأحق احلديث علم وطلبة الستة الصحاح قراء حيفظه ما أوىل إا املذكور كتابه عن املؤلف قال
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 وذكر حيام والناس ماءها ووردت نيام والناس هلا استيقظت وخدامها الطاهرة لسنةا أهل حيصله ما
 بالصحاح يتعلق ما جلمع تيقظ أنه ذكر وفيما قلت احلسني نور ولده خصوصا ا ينتفع ملن ألفها أنه

 ١٢٠٨ سنة اليانع أمت ألنه ذلك يف التأليف إىل سبقه اجلين اليانع صاحب فإن نظر نيام والناس الستة
 بعده ألفها إمنا حسن وصديق

-------------------------------------- 
  ٣٦٣ صفحة - ١ جزء   

 احلي عبد حممد احلسنات أبو عصريه لبياا تصدى أوهام احلطة يف وقع وقد سنوات بثالث
 األمري عن العطار عثمان بن أمحد الشيخ عن تضمنته وما هذه احلطة أروي األماين ظفر يف اللكنوي
 صديق

 الرجال بكمل األسانيد باتصال والكمال الفضل أهل حلية ١٢٠
 مسلسلة ونرويها أوائله يف إليه السابقة بأسانيدنا نرويها العجلوين إمساعيل الفداء أيب الشام حملدث
 الشيخ عن التونسي القزاح حممد الشيخ عن عزوز بن املكي حممد الشيخ صديقنا عن بالتونسيني
 عبد عن الصادق عبد بن أمحد الشيخ عن املساكين الصغري احلاج بن أمحد نع الشريف العداري
 الدمشقي الغزي حممد عن اخلطيب النصر أيب الشيخ عن عاليا ونرويها عنه الدمشقي أمحد بن الرمحن

 عاليا العجلوين عن البغدادي السويدي سعيد حممد عن
 األسانيد حالوة إرسال يف الفانيد حالوة ١٢١

 إليه بأسانيدنا أرويه احلسيين الزبيدي ضىمرت للحافظ
 عابد حممد أسانيد من الشارد حصر ١٢٢
 بن أمحد بن عابد حممد الشيخ به احلنفية عامل ومسنده احلجاز حمدث شيوخنا بعض شيخ ثبت هو

 إىل قسمه ضخم جملد يف وهو ١٢٥٧ سنة املنورة باملدينة املتويف احلنفي املدين األنصاري السندي علي
 وقسم للمسلسالت وقسم املعجم حروف ترتيب على ذكرها اليت املصنفات ألسانيد قسم أقسام ةثالث

 بكوشك املعروف املكي مث البخاري اهللا عبد الوجيه لتلميذه إجازته يف وصفه الصوفية اخلرق لسالسل
 واحلديثية التفسريية الكتب غالب أسانيد ثبيت يف فجمعت بقوله

-------------------------------------- 
  ٣٦٤ صفحة - ١ جزء   

 املسلسالت فيه وسردت ومفصال جممال والطبية واملنطقية والبيانية والنحوية والصوفية والفقهية
 منه بد ال ما مطالعة عن نفسه يكف ال أن ااز وأوصي مسترشد كل عنه يستغين ال كتاب فذاك

 موسى بن أمحد بن علي احلسن أبو املعمر مسندهاو اجلزائر عامل جميزنا عنه وقال اه والعامل للمحدث
 األستاذ لصديقنا إجازاته يف خطه من اه مماثل وال نظري الدنيا يف له يوجد مل الذي احلافل الثبت هو
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 ٢٠٨

 املدين الوتري ظاهر بن علي احلسن أبو ومسنده احلجاز حمدث جميزنا عنه وقال اهللا رمحهم عزوز ابن
 اه وأصح منه أوسع نعلم ما على يوجد ال الفهرس اهذ خبطه عليها وقفت إجازة يف

 بن القاسم أيب السيد وأخيه اهلجام سليمان بن أمحد السيد اليمنيني مشاخيه على فيه روايته ومدار
 عبد السيد زبيد ومفيت البكاري الرزاق عبد والسيد املزجاجي علي بن صديق والشيخ اهلجام سليمان
 ولعله املزجاجي الدين عالء بن حممد بن ويوسف وأعلمهم هرهمأش وهو األهدل سليمان بن الرمحن
 بن حسني حممد عمه اليمنيني غري من مشاخيه ومن قبله الذي مشايخ من فإنه إسنادا مشاخيه أعلى
 السندي زمان حممد والشيخ مبكة املالكية مفيت املغريب حسني والشيخ السندي األنصاري مراد حممد

 أكثر وهو الفالين صاحل والشيخ ١٢١١ سنة عامة إجازة املكي سنبل طاهر حممد الشيخ واملسند
 بسائر أبيه عن القلعي امللك عبد الشيخ عن الكرت منت عن الرمز حل كتاب وروى رواية عنه مشاخيه
 وروى الصنعاين األمري إمساعل بن حممد ابن اهللا عبد عن العمدة شرح حاشية العدة وروى مؤلفاته
 الطائفة إمام أبيه عن النجدي الوهاب عبد بن حممد بن اهللا عبد عن القرى أم لقاصد القرى كتاب
 البصري عن النجدية الوهابية

 يف اآلن ألمثالنا قدوة ليكون الرواية مقام يف توسعه على يدل مما وهذا
-------------------------------------- 

  ٣٦٥ صفحة - ١ جزء   
 بن حممد أن من ذكره ما نعم وأمثاهلم السديري إبراهيم بن وأمحد السنوسي اهللا عبد عن الرواية

 عبد بن حممد أن الوهابية تاريخ يف املعروف ألن نظر عندي فيه البصري عن أخذ الوهاب عبد
 البصري عاصر إمنا فإذا الدحالنية اخلالصة يف الذي وهو ١٢٠٧ سنة ومات ١١١٥ سنة ولد الوهاب
 أن سليمان حلفيده التوضيح يف ما وعلى ١١٣٤ سنة كانت البصري وفاة ألن سنة العشرين بنحو
 وابن مبكة وهو عنه أخذه يستبعد هذا فعلى حسن لصديق احلطة يف وكذا ١١١٠ سنة كانت والدته
 وتالميذ البصري تالميذ كبار طبقة عن أخذ إمنا الوهاب عبد ابن واملعروف جند يف الوهاب عبد

 عن أخذ أنه احلطة ويف العفالقي وحممد األحسائي اللطيف دوعب الدمشقي الداغستاين كعلي تالميذه
 لسليمان كالتوضيح أوالده كتب وانظر احلنبلي املواهب أيب الشيخ تلميذ النجدي إبراهيم بن اهللا عبد
 الوهاب عبد ابن حممد أخذ صح ولو أعلم واهللا هلم مما وغريه الوهاب عبد بن حممد ابن اهللا عبد بن
 اهللا عبد بن حممد الشمس حنفظ فيما موتا آخرهم أن مع الدنيا يف تالميذه آخر لكان البصري عن

 للبصري االمداد يف سبق كما ١٢٠١ سنة قبله مات املغريب
 املسجد على منه املوقوفة كتبه بني مشاخيه من عابد الشيخ إجازات جمموعة على وقفت وقد
 املنورة باملدينة النبوي

 تالميذه كبار من رجال ٢٦ طريق من هذا الشارد حصر أروي
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 ٢٠٩

 مسلسالت عليه ومسع ١٢٠٥ عام باملدينة لقيه العمري املدين الدهلوي الغين عبد الشيخ األول
 أشياخنا من العشرين لنحو املذكور أجاز نسختها عندي حافلة إجازة له وكتب الشارد حصر

 إدريس بن اهللا وعبد يالعلم الكبري عبد بن امللك وعبد الفاسي الكبري عبد بن جيدة وأيب كالوالد
 وحبيب برادة اجلليل وعبد ظاهر بن علي احلسن وأيب املغاربة من السنوسي

-------------------------------------- 
  ٣٦٦ صفحة - ١ جزء   

 وتاج املكي اهللا حسب سليمان بن وحممد املدين الظاهري حممد بن وفاحل املدين اهلندي الرمحن
 من وغريه احليدرابادي عثمان بن وخضر احلجازيني الربزجني إمساعيل بن دوأمح املدين إلياس الدين

 اهلنديني
 له عابد الشيخ إجازة على وقفت التركي اهللا حكمة بن اهللا عارف باآلستانة اإلسالم شيخ الثاين

 عنه أبيه عن الدمشقي البيطار حسن بن الرزاق عبد الشيخ عن نروي العامة
 سامل بن حملمد هو وأجاز عابد الشيخ له أجاز املدين الباعلوي شيخ بن هاشم السيد الثالث

 مشاخينا من وغريهم الفاسي الكبري عبد بن جيدة وأيب ظاهر بن علي احلسن وأيب باهارون السري
 الكتب يف درسه الزم املدنيني عابد الشيخ تالميذ كبار من املدين احللواين حسن الشيخ الرابع

 الفاسي جيدة أيب يزنا وأجاز مرارا عليه فسمعها الستة
 بن حسني للسيد أجاز وهو عابد الشيخ له أجاز احلازمي ناصر بن حممد املسند احملدث اخلامس

 ممن وغريهم األنصاري السبعي حسني والقاضي الترميي باهارون السري سامل بن وحممد احلبشي حممد
 لنا أجاز

 أجاز وهو عابد الشيخ له أجاز املكي عمر الشيخ ابن مجال الشيخ مبكة احلنفية مفيت السادس
 لنا أجاز ممن وغريهم املرغين اخلتم سر بن وحملمد اهلندي الرمحن حبيب للشيخ

 وأجاز عابد الشيخ له أجاز الرياحي القادر عبد بن إبراهيم الربهان التونسية الديار عامل السابع
 الذي األنصاري العالين حممد الشمس القريوان لقاضي هو وأجاز القريواين بوهاها حممد للشيخ هو
 ونروي لنا أجاز

-------------------------------------- 
  ٣٦٧ صفحة - ١ جزء   

 النيفر حممد بن الطيب الشيخ صهره الشيخني عن وذلك بواسطة عامة الرياحي الربهان عن عاليا
 عنه ومها بوحاجب سامل والشيخ

 له إجازته ونص عابد الشيخ له أجاز البخاري بكوجك الشهري أمكنه اهللا عبد الشيخ الثامن
 الشطاري اهللا صبغة بن اهللا وحبيب املكي مرداد اخلري أيب كأمحد مشاخينا من جلماعة هو وأجاز عندي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٢١٠

 املرغين حممد بن وحممد املكي اخلنكي سليمان بن إبراهيم والربهان املكي القعقاعي سعيد وحممد
 االسكندري
 كما عامة عابد الشيخ له أجاز الشافعي اخلالدي البغدادي سليمان بن داوود السيد الشيخ التاسع

 العطار حامد بن بكري للشيخ هو أجاز الدمشقي اخلطيب اخلري أيب للشيخ إجازته يف بذلك صرح
 الشيخ وأجاز لنا أجاز ممن وغريه اجلزائري املبارك حممد للسيد أجاز وهو ١٢٦٦ عام الدمشقي

 الدرغويت ايد عبد للشيخ وهو البغدادي الراوي الدين شهاب أمحد للسيد اأيض املذكور داوود
 أيضا لنا أجاز الذي الشاذيل بكر أيب بن حممد أليب وهو الطرابلسي
 ممن لكثري أجاز وهو عابد الشيخ له أجاز الطرابلسي القاوقجي خليل بن حممد احملاسن أبو العاشر

 وعبد اخلطيب النصر وأيب اهللا حسب والشيخ املرغين حممد بن وحممد احلضراوي كالشهاب لنا أجاز
 وغريهم الزعيب الفتاح

 احلق أنوار أمحد الشيخ بن احلق نور حممد العالمة بن احلق برهان حممد الشيخ عشر احلادي
 له فكتب فيه واستجازه الشارد حصر ثبته واستكتب عابد بالشيخ اجتمع اهلندي اللكنوي األنصاري

 الشيخ ولده بواسطة عنه نروي اهلند من حمل بفرجني موجودة والنسخة ثبته ظهر ىعل خبطه إجازة
 أبيه عن مكاتبة لنا أجاز الذي اللكنوي احلق ملعان

-------------------------------------- 
  ٣٦٨ صفحة - ١ جزء   

 العمري الدين رفيع موالنا العارف الشيخ بن الدين عليم الشيخ العامل املعمر عشر الثاين
 بن أمحد اخلري أليب أجاز وهو عامة عابد الشيخ عن يروي ١٣١٦ سنة املتوىف احليدرابادي القندهاري

 معه تدجبت الذي املكي العطار عثمان
 وأجاز عابد الشيخ له أجاز احليدرابادي األنصاري مبني حممد املنال بن حيدر حممد عشر الثالث

 اهلند من بعده فيما وكذا ابةكت لنا أجاز الذي حسنني حممد لولده هو
 هو وأجاز عابد الشيخ له أجاز احليدرابادي احلسيين العلي سلطان بن علي أشرف عشر الرابع

 اهلند من كتابة لنا أجاز الذي أبادي احليدر الرضوي عثمان بن خضر للشيخ
 املدين باحلرم واإلمام اخلطيب اجلداوي الشوبري حممد بن سليمان الشيخ العالمة عشر اخلامس

 أيب أمحد الشيخ عن رواه فيما به نتصل املكي العجيمي احلفيظ وعبد عابد الشيخ عن عامة يروي
 بن أمحد آل املسند عن احلنفي اهلندي الكاكوري الدين فسيح بن الدين فريد املولوي عن املكي اخلري
 املذكور لشوبريا عن املدين املغريب الشنكيطي حيىي بن حممد عن البقيع دفني الفلواري حممد

 مبىن املتوىف مدفنا املناوي املكي العثماين احلق عبد الفضل أبو األثري احملدث العامل عشر السادس
 اجلعفري العزيز عبد بن حممد للشمس هو وأجاز باليمن مث باهلند عامة عابد الشيخ أجازه ١٢٨٦ سنة
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 االهلابادي الطياري اجلعفري ينالد حميي الشيخ صهره املذكور اجلعفري عن لنا أجاز وقد اهلندي
 املذكور احلق عبد عن عاليا األولية حديث املذكور الدين حميي الشيخ روى بل اهلند من مكاتبة

-------------------------------------- 
  ٣٦٩ صفحة - ١ جزء   

 هو عنه أخذ كما عامة عابد الشيخ له أجاز العارف السندي زمان حممد الشيخ عشر السابع
 هو وأجاز السندي زمان حسن حممد الكبري املرشد لولده هو وأجاز النقشبندية الطريقة عابد الشيخ
 ١٣٢٣ عام ا موته سنة مبكة لقيناه الذي السندي زمان سعيد حممد الشيخ املعمر الكبري املشرد لولده
 مؤلفه عن جده عن أبيه عن الشارد حصر وخبصوص عامة لنا وأجاز

 هو وأجاز عامة عابد الشيخ عن يروي املكي الليل مجل صاحل حممد بن حسني حممد عشر الثامن
 لنا أجاز ممن وغريه اهلندي خان علي رضا ألمحد

 عابد الشيخ له أجاز اهلندي املدراسي الصفوي العمري خان علي ارتضا القاضي عشر التاسع
 فعن شيوخنا من جلماعة أجاز وكالمها كوجك اهللا وعبد دحالن للشهاب هو وأجاز مؤلفاته عامة

 وغريهم والشطاري اهللا وحسب املرغين حممد كوجك وعن وغريه بابصيل سعيد حممد دحالن
 الدين تاج املفيت لولده هو وأجاز عابد الشيخ له أجاز املدين احلنفي الياس مصطفى عشرين املويف

 املنورة باملدينة لنا أجاز وهو الياس
 املتويف الزبيدي األهدل مقبول حجر الرمحن عبد بن داوود لسيدا املعمر العالمة والعشرين احلادي

 أبو الصاحل العامل وهو معه تبجت من ألحد هو وأجاز عابد الشيخ عن عامة يروي ١٣١٤ سنة
 ١٣٢٣ سنة املكرمة مبكة لقيته حني الزبيدي األهدل البطاح أمحد بن حممد بن علي احلسن

 املدين احلنفي زاده عمربايل بن أمني حممد املعمر املنورة باملدينة احلنفية مفيت والعشرون الثاين
 املدين اجلزائري القادر عبد بن أمحد بن أمحد السيد املنورة باملدينة املالكية مفيت تلميذه إجازة يف رأيت
 صاحل بن حممد الشمس للكتب اجلماع الرواية املسند املؤرخ الفقيه القريوان مفيت لصديقنا املالكي

-------------------------------------- 
  ٣٧٠ صفحة - ١ جزء   

 فقد لغري ذلك أر ومل مؤلفه عن الشارد حلصر روايته ١٣٣٢ سنة بتاريخ وهي املالكي اجلودي
 مشيخته فيها له وذكر خبطه ظاهر ابن احلسن أيب يزنا املذكور أمني حممد إجازة على وقفت

 معجمه يف املكي أمحد الشيخ صاحبنا وترمجه ١٣٠١ سنة بتاريخ وهي وعليش والغزي كالعطوشي
 الشيخ إجازة فشمول حال كل وعلى ١٣٠٤ بسنة وفاته وأرخ يزد ومل ذكر من شيوخه من وذكر
 الشيخ عن عنه كالمها اخلري أيب أمحد الشيخ عن ظاهر ابن بواسطة عنه فنروي حمقق له العامة عابد
 السندي عابد
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 عابد الشيخ عن يروي النقشبندي الشرواين النويين احلسيين أمني حممد املعمر والعشرون الثالث
 أجاز خاص بنوع أم العامة باإلجازة هل أدري ال ولكن االثبات عمدة يف كما األهدل وشيخه
 أو بسنتني وبعده ١٣٢٠ عام بالده إىل وسافر قال باآلستانة ١٣١٩ سنة عزوز ابن لألستاذ املذكور

 السندي عن كرذ عمن عنه فنروي تويف ثالثة
 وأجاز عابد الشيخ له أجاز عاكش اهللا عبد بن أمحد بن احلسن القاضي احلافظ والعشرون الرابع

 جميزنا ظاهر بن احلسن أليب هو وأجاز الضحوي املعاىف بن حممد بن ألمحد هو
 ١٢٤٠ سنة بتاريخ وذلك عامة إجازة حياته أدرك من لكافة ثبته آخر يف عابد الشيخ أجاز وقد

 املدين اجلعفري صايف الربكات أيب كشيخنا اتصال به له وكان مساع عليه له من باخلصوص لتفشم
 وغريمها والفقه احلديث عليه ومسع والزمه جاوره برادة اجلليل عبد وشيخنا األولية حديث منه مسع

 هلم ممن رينوعش ستة طريق من عابد بالشيخ اتصاالتنا فهذه لنا أجاز ممن ومها العامة إجازته ومشلتهما
 ذاكرا وباخلري شاكرا فخذه عصرنا أهل من ألحد العدد هذا حيصل أنه أظن وال عنه الرواية

 الفالين صاحل الشيخ على علمت كما عابد الشيخ رواية مدار سام علو
-------------------------------------- 

  ٣٧١ صفحة - ١ جزء   
 عنهم ونروي ثالثة وبينهم بيننا ما أعلى كان طريقه من عنهما روينا فإذا األهدل والوجيه
 الربزجني إمساعيل والسيد الكزبري الوجيه تلميذيه طريق فمن الفالين فأما طريقه غري من بواسطتني

 ناصر بن وحممد احلبشي حسني بن حممد السيد طريق فمن األهدل وأما عاليا أصحاما عن أخذنا
 امللك وعبد سنبل طاهر الشيخ عن عابد الشيخ يروي كما أصحام عن أخذنا ممن وغريمها احلازمي
 حيدر حممد للشيخ أجاز الذي العجيمي احلفيظ عبد مكة قاضي فيهم شاركه وقد والفالين القلعي

 السندي أشياخ من أيضا ثالثة وبني فبيننا حسنني حممد معمر الشيخ جميزنا ومنهم وأوالده األنصاري
 العلو اية وهذا ٢ وسائط

 أال نازلة روايته عالب ولذلك أمره أول يف بالرواية يعنت مل كأنه اهللا رمحه عابد فالشيخ ملةوباجل
 هذه يف اليوم املدار فعليه حال كل وعلى سنوات سبع حنو إال األهدل عمدته بعد يعش مل أنه ترى

 يف قاربهي أو يشبهه ما جيله يف أحد يدون مل الذي الشارد حبصر وناهيك أهلها إمام وهو الصناعة
 آمني خريا وأهلها السنة عن اهللا فجازاه واجلرم والتفنن اجلمع

 العباس أيب طه بن سليمان مسلسالت يف اإليناس حظرية ١٢٣
 احلريشي سليمان بن أمحد بن أمحد العباس أيب ابن االكراشي طه بن سليمان العالمة تأليف
 عام مؤلفها منها فرغ ١١٩٩ سنة ملتويفا الزبيدي احلافظ تالميذ أخص من املصري احلسيين الشافعي
 ومصنف لطيف جمموع هذا أوهلا يف قال االسناد بعلو العلماء رفع الذي هللا احلمد أوهلا ١١٨٩
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 ٢١٣

 الظريفة واألسانيد الشريفة املسلسالت األحاديث من يل وقع ما فيه مجعت ظريف
-------------------------------------- 

  ٣٧٢ صفحة - ١ جزء   
 الشامي حممد خبط احلظرية هذه من نسخة مبصر السلطانية باملكتبة يوجد حديثا أربعون وهي

 اكراش إىل منسوب انه وذكر تارخيه يف اجلرييت املذكور االكراشي ترجم وقد ١٢٤٠ عام منها فرغ
 معروفة وهي إليه بأسانيدنا الزبيدي احلافظ بشيخه نتصل انظره مصر شرقي قرية وهي

 ياجلذام حكم ١٦٦
 التكملة يف األبار ابن عنه نقل برنامج له
 أمحد يف تقدم اجلديد فاس قاضي العريب بن أمحد هو احلاج ابن
 الطاء حرف انظر فاس قاضي احلاج ابن محدون بن الطالب حممد هو احلاج ابن
 األلف حرف انظر الربكات أبو احلاج ابن

 احلاج ابن ١٦٧
 التجييب إبراهيم بن خلف بن أمحد بن حممد اهللا عبد ابو الشهيد القاضي الفقيه الشيخ هو
 عليه قراءة عنه خري ابن احلافظ إىل بسندنا فهرسه أروي احلاج بابن املعروف
 عنوان انظر املهملة باحلروف التفسري صاحب الدمشقي احلسيين محزة بن حممود هو محزة ابن
 العني حرف يف األسانيد

-------------------------------------- 
  ٣٧٣ صفحة - ١ جزء   

 
  اخلاء حرف 

 
 الكردي خالد ١٦٨
 حسن بن خالد موالنا الضياء أبو الشام يف النقشبندية الطريقة أمية خامتة العالمة اإلمام هو

 سنة ا املتوىف الشام دمشق دفني باحلضرة الشهري الشهرزوري الكردي اددي العثماين النقشبندي
 إرشاده شيخ وهو علي غالم بشاه املعروف اهلندي الدهلوي اهللا عبد الشيخ عن يروي ١٢٤٢
 الغين عبد بن وعمر الكزبري الرمحن عبد بن وحممد الدهلوي اهللا ويل بن العزيز عبد والشيخ وسلوكه
 علي النور العراق عالمة من أيضا األولية حديث ومسع الدمشقي الكردي ومصطفى الدمشقي الغزي

 الشامي الفقيه عابدين ابن الشمس مع وتدبج ويديالس البغدادي سعيد حممد بن
 املذكور ثبته ظهر على له كتبها اليت له إجازته حسب عنه عابدين ابن إىل بأسانيدنا نرويه ثبت له
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 ٢١٤

 به اجتمع وقد عنه إمساعيل أبيه عن الربزجني أمحد الشهاب وعن ح عنه االروادي إىل وبأسانيدنا ح
 نظرته ليهع وعادت اجلمال سعيد حممد شيخنا

 الشهاب تلميذه منهم أن ناهيك بالتأليف ترمجته أفرد من كثرة املترجم عظمة على يدلك ومما
 أصفى كتاب له البصري النجدي سند بن عثمان والشيخ عابدين ابن والشمس الشام ومفيت اآللوسي
 خزانتنا يف موجودة التآليف وهذه وغريهم خالد اإلمام أحوال سلسال من املوارد

 يف اخلاين وصفها احلديث كتب من الفوائد مجع على حاشية احلديث علم يف املؤلفات من وله
 تكتب بقوله الوردية احلدائق من ترمجته

-------------------------------------- 
  ٣٧٤ صفحة - ١ جزء   

 فيه مجع جربيل حديث على شرح وله قال اه لطيفا جملدا فجاءت خبطي جردا قد الذهب مباء
 املختار النيب على الصالة يف البتار والسيف األكدار جالء وله الفارسية باللغة أنه إال اإلسالم عقائد
 وذكر تقدم من يدركه مل طراز على ا وتوسل املعجم حروف على بدر أهل أمساء فيه ذكر قال

 دخل ملا البغدادي يديالسو علي النور العراق حمدث أن التالد اد يف البغدادي فصيح إبراهيم الربهان
 القلب عليه املترجم فرد الستة الكتب من حديثا لثالثني إسنادا لثالثني بقلبه اختربه لبغداد املترجم
 يف اآللوسي الشهاب تلميذمها وذكر املذكور احملدث فأذعن األصلية بأسانيدها األحاديث عليه وأملى
 علماء أكثر يفعله ما بئس عظيم مأل يف للمترجم قال املذكور السويدي أن األلباب نزهة كتابه

 يفعله ما عكس واحلديث كالتفسري الدين لعلوم وهجرهم الفلسفية بالعلوم الشتغاهلم اليوم األكراد
 قال أو أرسطو قال ب وطلبها الدنية الدنيا بعلمه طالب الفريقني كال املترجم له فقال العرب علماء

 السويدي فسكت مثله بدين يطلب الدين فإن رسوله وقال اهللا قال ب طلبها من خري أفالطون
 عنقا ابن اخلالص ١٦٩
 إسناده مدار فهرس له اليمين وباحملض باخلالص امللقب عنقا بن علي بن حممد اإلمام الشيخ هو

 العبادي قاسم بن أمحد عن الراوي القصيعي علي بن اللطيف عبد حممد أيب اإلمام شيخه على فيه
 بن حممد السيد عن باليمنيني مسلسلة نرويها وغريهم الفاكهي القادر وعبد املخاليف الرحيم وعبد
 أمحد السيد عن أبيه عن األهدل الوجيه عن احلازمي ناصر بن حممد عن الترميي باهارون السري سامل
 الدين نور عن املزجاجي الباقي عبد املقري عن األهدل عمر بن حيىي عن األهدل شريف حممد بن

 حممد الفهرسة صاحب عن احلرازي حممد بن حيىي الدين عماد عن الشيباين الديبع بن حممد بن علي
 عنقا ابن اخلالص

-------------------------------------- 
  ٣٧٥ صفحة - ١ جزء   
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 ٢١٥

 خازم ١٧٠
 قال خري ابن إىل بسندنا فهرسته أروي خازم بن حممد بن خازم بكر أبو الفقيه اإلمام الشيخ هو
 زرقون بن علي بن وأمحد الذهيب جناح بن وحممد البطروجي الرمحن عبد بن أمحد جعفر أبو ا حدثين
 عنه كلهم اجلزيري املرسي

 اخلليلي ١٧١
 كان الشافعي املقدسي اخلليلي شرف ابن حممد بن حممد الدين مشس الصويف احملدث اإلمام هو

 الشريف االسم أسرار يف تأليف هامن رسائل عدة وله الواسعة والشهرة والتحصيل العناية أهل من
 علي النور عن العناين داوود بن حممد عن فيه يروي خطه عليه عندي هو صغري ثبت وله وأنواره حممد
 البقري حممد بلديه عن البقري حممد الشمس عن أيضا ويروي زكرياء القاضي عن الرملي عن احلليب
 الدمياطي البنا ابن أمحد عن األولية ديثح ويروي السيوطي عن الرشيدي عموس ابن اخلري أيب عن

 أمحد عن الزبيدي مرتضى احلافظ طريق ومن عنه أبيه عن البجريمي طريق من له ما وكل نرويه بسنده
 املنري حسن بن حممد والشمس ١١٦٨ عام املقدس ببيت لقيه املقدسي املوقت بابن املعروف أمحد بن

 عنه الورزازي حممد بن أمحد عن احلضيكي طريق من ونرويه إجازة عنه كالمها
 التونسي خروف ١٧٢
 الفاسي التونسي األنصاري خروف اهللا عبد أبو اهللا جار املسند املعقويل العالمة احملدث اإلمام هو

 املريين حممد بن أمحد العباس أبو فاس سلطان ففداه باألسر وامتحن وغريمها ومصر بتونس قرأ كان
 العقلية العلوم عنه تؤخذ بفاس وأقام ملوكهم آخر الوطاسي

-------------------------------------- 
  ٣٧٦ صفحة - ١ جزء   

 وصفه ٩٦٦ سنة بفاس مات اآلن إىل احلقيقة على باملغرب أخذت وعنه تعليمها سند جمدد وهو
 فيها رذك واسعة رحلة له بفاس والبيان والفقه وأصوله والكالم باملنطق باملنفرد ثبته يف القصار الشيخ
 بعضها على وقفت تونس على مروره

 الطويل علي بن حممد الدين كمال منهم مجاعة عن وباملشرق وغريه العاصمي سقني عن يروي
 ابن عن احلجازي الدين شهاب عن األول رواية حسب الدين مشس وأخوه اللقاين والناصر القادري

 عن القادري الطويل ويروي بأسانيده زروق عن والثالث الثاين ورواية بأسانيده احلجار عن اد أيب
 املصري الشاذيل املالكي احلسن أيب الشيخ عن ويروي بأسانيده العراقي الويل عن املناوي الشرف
 اجلبار عبد وابن واملنجور القصار الشيخ طريق من ورحلته فهرسته أروي وغريه الرسالة شارح

 عنه سعيد عمه عن قريامل أمحد الشهاب طريق ومن ح عنه الثالثة الفجيجي
 التونسي خليل ابن ١٧٣
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 السيد من فيهما وأجيز املكرمة ومكة باألزهر قرأ التونسي خليل بن مصطفى الشيخ العالمة هو
 األزهري اخلضري حممد والشيخ دحالن والشهاب السقا والربهان البخاري كوجك اهللا عبد

 حسن وحممد الشرقي املكي احلنبلي دمحي بن اهللا عبد بن وحممد األنبايب والشمس عليش والشمس
 والشيخ احلق إظهار صاحب اهلندي اهللا رمحة والشيخ احلكيم املكي نواب حممد والشيخ اهلواري
 العدوي حسن والشيخ املكي سرج اهللا عبد بن الرمحن عبد والشيخ األزهري إبراهيم بن حسني
 والشيخ الشافعي املغراوي نيحس والشيخ املرصفي حسن والشيخ األمشوين حممد والشمس املصري

 والشهاب املصري الشربيين الوجيه املصريني شيوخنا من أجازه وممن وغريهم األبياري جنا اهلادي عبد
 الشافعي املصري الطهطائي الرحيم عبد بن أمحد الشهاب شيوخه غرائب ومن املصري الرفاعي أمحد

 الرياين منصور بن الواحد عبد املعمر عن األخري رواية حسب األسيوطي خليل علي والشيخ
-------------------------------------- 

  ٣٧٧ صفحة - ١ جزء   
 الزياين عن املذكور خليل ابن ويروي الزبيدي مرتضى احلافظ عن القلعي داوود السيد عن
 مشاخيه إجازات تضمنت جمموعة املترجم خليل والبن الشرقاوي عن كالمها الباجوري والربهان

 والطهطائي الشرقي محيد ابن إجازة وأقيدها أطوهلا لطيف جملد يف وهي ومشاخيهم له كوريناملذ
 ا التونسي املالكي املارغين سليمان بن إبراهيم الربهان املعمر املقرىء عن له ما كل نروي والبخاري

 عنه تدبيجا عنه
 االحتاف انظر اللقاين خليل
 املغريب التوين خليل ١٧٤
 ويروي املواهب شارح الزرقاين عن كالمها البناين اهللا وجاد املزالوين ملقريا عمر عن يروي
 املذكور وخلليل مؤلفها عن النفراوي أمحد الشهاب عن النفراوي سامل عن املذكور الزرقاين مؤلفات
 اجلزائري عمار بن أمحد طريق من نرويه فهرسته يف املكناسي بصري اهللا عبد أبو له نسبه ثبت

 اجلوهري أمحد بن حممد الشمس عن الناصري السالم عبد ابن طريق من أيضا ونرويه نهع املذكور
 أيضا عنه

 اخلفاجي ١٧٥
 بين من حي والتخفيف بالفتح خفاجة إىل نسبة اخلفاجي عمر بن حممد بن أمحد الدين شهاب هو
 املصري املسموع املعروف خالف وهو اخلاء بكسر البادية املنح صاحب خبط مضبوطا وجدته عامر

 أربع يف الشفا شارح التسعني على أناف وقد ١٠٦٩ عام رمضان ١٢ املتويف القضاة قاضي احلنفي
 منه أفيد ال مرارا طبع ضخمة جملدات

-------------------------------------- 
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  ٣٧٨ صفحة - ١ جزء   
 صفة يف التمامة مهاوعلو أيضا السنة يف وله واملغاربة املشارقة كلها الشفا شروح يف أوسع وال
 الدعامة يف اخلال ابن ذكره وأمهل ١ ج ٥٨٩ ص املذكور شرحه يف له أشار النبوية يعين العمامة

 عن وأخذ والشعراء واحملدثني العلماء من لقي ومن مشاخيه ذكر فيها استوعب الرحيانة أيضا وللمترجم
 املقدسي غامن بن وعلي العلقمي وإبراهيم الرملي والشمس الشنواين وخاله اخلفاجي الشمس والده
 ما سائر الرومي حسن ابن والدين امللة وسعد الطبيب البصري وداوود الشامي الصاحلي وحممد احلنفي
 أبو عنه قال عنه كلهم وغريهم والرداين والعجيمي والثعاليب العياشي طريق من له ما نروي هلم جيوز
 يف وبلغ وعمر صيته وبعد األرض أقطار يف حلتهر اتسعت ممن هذا شيخنا اإلحتاف يف العياشي سامل

 وقال اه والفلسفية الشرعية العلوم سائر يف قوية ملكة وله إدراكه عن وراءه من يعجز مبلغا التحقيق
 باختصار واألجداد األحفاد وملحق والنقاد احلفاظ شهاب صلته آخر يف الرداين عنه

 اخلوالين ١٧٦
 األبار ابن عنه نقل برنامج له

 اخلباز ابن ١٧٧
 نرويه برنامج له ٥٩٣ سنة املتويف بلنسية أهل من البناين سعيد بن مفرج بن يوسف بن حممد هو

 عنه كالمها والكالعي خرية بن احلسن أيب شيوخه عن األبار ابن طريق من
 خزرج ابن ١٧٨
 على رتبةم فهرسة له اللخمي خزرج بن حممد ابن إمساعيل بن اهللا عبد حممد أبو الفقيه الشيخ هو
 عنه املقري حممد بن شريح اخلطيب عن خري ابن إىل بأسانيدنا أرويها املعجم حروف

-------------------------------------- 
  ٣٧٩ صفحة - ١ جزء   

 اخلطيب ابن ١٧٩
 اخلطيب ابن سعيد بن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو والدنيا الدين لسان الوزارتني ذو اإلمام هو
 جعفر أيب وأخيه جابر ابن اهللا عبد أيب من مسع ٧٧٦ سنة وقتل ٧١٣ سنة ولد الغرناطي ينالسلما
 وأيب امللك عبد ابن اهللا عبد وأيب القاسم أيب وأخيه سلمون ابن حممد وأيب احلاج ابن الربكات وأيب

 األحوص أيب ابن علي أيب أصحاب خامتة املالقي أيوب ابن حممد وأيب يربوع ابن العباس
 اجلراب نفاضة وكتابه والتصوف والفلسفة واألدب والطب التاريخ يف وكتب عالية رواية وله

 له كالفهرس فهو له أجاز من كبار من كثري وتراجم واسعة لرواية حاو االغتراب وإياه مجعين فيمن
 ببالد االسكوريال مكتبة يف اآلن موجود أندلسي أصل عن الفوتوغرايف بالتصوير مأخوذ بعضه عندي
 على يدل مما اهلتون الروض كتابه يف املكناسيني تراجم من كثريا غازي ابن عنه نقل وقد أصبانيا
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 الصباغ ابن اهللا عبد أليب الروض يف غازي ابن ترجم وملا والراوين الرواية على اخلطيب ابن افت
 فهارسه بعض يف اخلطيب ابن ذكر قال

 ابن اقاسم أيب بن أمحد بكر أيب عن نتوريامل طريق من وفهارسه وشعره وروايته كتبه نروي
 قال وقد عنه جزي وابن وهو الفاسي علي ابن القاسم أيب عن حجر ابن احلافظ إيل وبأسانيدنا جزي

 ان السكاك ابن القاضي
-------------------------------------- 

  ٣٨٠ صفحة - ١ جزء   
 شامخ ملك بيد اال يدخل أن ميكن ال ام منها وطالع التواريخ كتب من بيده دخل اخلطيب ابن
 اه ذلك فتحقق زمانه يف املستنصر كاحلكم امللك

 اخللد ابن ١٨٠
 ابن عمر أيب عن عتاب ابن حممد أيب عن عياض القاضي طريق من فهرسه أروي اهللا عبد أبو هو
 أبيه عن احلذاء

 اخللصة ابن ١٨١
 جد التونسي احلمريي خلصة بن براهيمإ ابن حممد بن أمحد جعفر أبو املقري الفقيه الشيخ هو

 هارون بن اهللا عبد عن الوادياشي جابر ابن طريق من أرويه فهرس له ألمه الطائي هارون بن اهللا عبد
 عنه

 خليفة ابن ١٨٢
 التكملة يف األبار ابن عنه نقل برنامج له القاضي خليفة ابن اهللا عبد أبو هو

 املدين خليفة ابن ١٨٣
 أهله ويعرف تونس من أصله املدين خليفة بن حممد اهللا عبد أبو الرحال ملسندا األديب الفقيه هو

 والرباطيني الفاسيني من جميزيه بعض ووصفه املسعودي إمضائه يف يكتب وكان الرقاع بأوالد فيها
 وتونس مصر إىل رحل مث وتديرها املدينة إىل صغره يف رحل عجيب وهو اإلدريسي احلسين بالشريف
 هذه يف اجلوالن كان ما وقت ومكناس والرباط وآسفي والصويرة ومراكش وفاس اجلزائرو والقريوان

 إظهار صاحب اهلندي اهللا رمحة كالشيخ مؤلفام زمانه مؤلفي عن وروى وعناء صرب إىل حيتاج البالد
 أيب حممد والشيخ دحالن أمحد والشهاب األسرار خزينة صاحب النازيل حفين حممد اهللا ورمحة احلق
 بن حممد احملاسن وأيب املدين احلنفي بايل عمر بن وحممد املدين بري إبراهيم بن وعمر املدين ضريخ

 شهرة وأعظمهم لقي من أعلى وهو الطرابلسي القاوقجي خليل
-------------------------------------- 

  ٣٨١ صفحة - ١ جزء   
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 ٢١٩

 وعبد املالكية مفيت املصري النبايبا حممد والشمس املدين الربزجني إمساعيل بن جعفر والسيد
 جعفر املواهب أيب وشيخنا وخالنا املالكية مفيت املصري احلامدي وإمساعيل املصري االبياري اهلادي

 وغريهم األنفاس سلوة صاحب جعفر بن حممد الشمس وجنله الكتاين إدريس بن
 ومحودة الصدام مدحم القريوان ومفيت واالبياري واحلامدي واالنبايب دحالن عن عامة روى
 بن عمر الشيخ وجميزنا رفيقه صاحل واحلاج باملانستري اإلسالم شيخ اجلدي وحممد عظوم وحممد الصدام
 بوهاها حممد الشيخ القريوان وقاضي بوحاجب سامل الشيخ وجميزنا النيفر الطيب الشيخ وجميزنا الشيخ
 برادة اجلليل عبد وشيخنا بري وعمر بايل وحممد خضري أبو والشيخ التونسي بوخريص أمحد والشيخ
 التونسي الشاهد محدة والشيخ رابح والشيخ الدسوقي إبراهيم والربهان الربزجني جعفر والسيد
 وأيب معه وتدبج اجلزائري موسى بن أمحد بن احلسن علي أيب وجميزنا التونسي النجار حممد والشيخ
 أيب القاضي وجميزنا بناين حممد بن محيد اسف قاضي وجميزنا وهران مفيت الرمحن عبد بن علي احلسن
 ابن الطالب بن أمحد الشهاب مكناس قاضي وجميزنا السلوي خضراء بن اهلامشي بن اهللا عبد حممد
 حممد أيب والنقيب الفاسي احلسيين الصقلي أمحد بن اهلادي عبد حممد أيب فاس وقاضي الفاسي سودة
 الفاسي الضرير العلوي حممد بن امللك عبد حممد أيب رواملعم الفاسي البدراوي إدريس بن اهللا عبد

 إسحاق وأيب الرباطي مث السلوي الربيربي الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أيب الرباط قاضي وجميزنا
 وأيب اجلزائري اخلفاف بن علي احلسن وأيب املراكشي أزنيط حممد واحلاج الرباطي التاديل إبراهيم
 أمحد العباس أيب جميزنا مع الصويرة يف وتدبج وغريهم الرباطي قاويالشر السائح بن العريب حامد

 معه تدجبت من أحد بناين احلسن بن حممد بن أمحد العباس أيب قاضيه مع الرباط ويف التناين الوعزوين
 الطريقة وروى اجلزائري قندورة بو أمحد العباس أيب عن الثعاليب كتب وروى وغريهم أيضا

-------------------------------------- 
  ٣٨٢ صفحة - ١ جزء   

 مؤلفه سليل عن األنام وتنبيه الطرابلسي القاوقجي احلسن أيب عن وأعماهلا وأذكارها الشاذلية
 رضوان بن حممد بن أمحد العباس أيب عن اخلريات ودالئل القريواين عظوم بن حممد بن حممد الشمس
 عن واألمساء األذكار من وكثريا املراكشي أزنيط حممد واحلاج الكسراوي أمحد والشهاب املدين

 عن القادرية والطريقة الوزاين أمحد بن علي احلسن أيب الشيخ بن التهامي بن املكي بن حممد الشمس
 على فحصل واالستنساخ بالشراء والدواوين للكتب مجاعا وكان القادري حيدر بن علي احلسن أيب
 مذر شذر ١٣١٣ سنة غريبا ناسمك يف مبوته وتفرقت ضاعت صناديق عدة

 أبو وهم ثانيهما أيضا معي تدبج وقد معه تدجبوا ممن ثالثة عن منها طرق من له ما مجيع أروي
 الثناين أمحد العباس وأبو بناين أمحد العباس أبو والقاضي اجلزائري موسى بن أمحد بن علي احلسن
 مخستهم وغريهم الشاذيل بكر أيب بن دحمم وأبو املهدي بن حممد بن أمحد العباس وأبو آسفي دفني
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 ٢٢٠

 النيفر الطيب الشيخ وهم األحياء يف اآلن إىل وجميزيه مشاخيه صدور من ثالثة أن العجيب ومن عنه
 يف شاركته وقد الكتاين جعفر ابن اهللا عبد أبو السلوة صاحب خالنا وابن بوحاجب سامل والشيخ
 أيب بن العابدين زين حممد أبو الصويف الفقيه رباطبال املترجم عن روى وممن سبق ممن كغريهم مجيعهم

 نصه ببيت املترجم ختمها عامة وهي له إجازته على وقفت فقد الرباطي بناين بكر
  انبذا ظهرك خلف يناسب مل أو === حبذا قبلت فإن سندي ذا 

 التونسي اخلوجة ابن ١٨٤
 يف العادل اإلسالم شيخ العالمة هو

-------------------------------------- 
  ٣٨٣ صفحة - ١ جزء   

 اخلوجة بن علي احلاج بن حممد بن محودة بن أمحد الشهاب املفيت بن حممد الدين مشس قضائه
 له له تاريخ عاشوراء لفظ يف التونسيني بعض قال ١٢٧٩ سنة عاشوراء يوم يف املتويف التونسي احلنفي
 الغرياين الشمس وإجازات هلم مشاخيه مشايخ وإجازات مشاخيه من إجازاته تضمنت جمموعة

 يوسف احملاسن بو الشيخ هو جميزيه فمن التونسيني أعالم من وأمثاهلم والرياحي والكواشي واحملجوب
 أمحد والشهاب الرباطي األوسي عمرو ابن التهامي بن حممد والشمس الدمشقي املغريب الدين بدر بن
 والشيخ الثالث بريم حممد بن حممد بن حممد لشمسوا الرياحي والربهان التونسي اآليب حممود بن

 يف املذكورة بأسانيدهم والرياحي عمر وابن الدين بدر فيوسف وغريهم التميمي حممد بن إمساعيل
 بأسانيده الفاسي عن احلريشي عن املكودي عن الثاين بريم الشيخ عن فريوي اآليب وأما هنا ترامجهم

 أبيه عن األخري يروي حسبما احملجوب قاسم بن وعمر لكواشيا صاحل عن عامة فريوي التميمي وأما
 اهلدة حسن بن حممد املذكور احملجوب لعمر أجاز وكما املواهب شارح عن زيتونة حممد عن قاسم

 مشاخيه عن الغرياين علي بن حممد أيضا احملجوب لعمر أجاز وكما بأسانيده احلنفي عن السوسي
 األصغر الشريف أمحد والده عن الكبري عبد والده عن يفالشر حسن عن الصحيح املترجم ويروي

 اهللا عبد عن الشريف أمحد العباس أيب عن الشريف سعيد شيخه عن الكفيف الرمحن عبد عن
 الشيخ عن للمذكور ما أروي حجر ابن عن زكرياء عن الغيطي عن السنهوري سامل عن الشرباوي
 جدا عال وهو عنه النيفر الطيب

 الصغري اخلوجة ابن ١٨٥
 ١٢٤٥ سنة ولد احلنفي اخلوجة بن أمحد بن حممد ابن حبميده املعروف أمحد اإلسالم شيخ هو
 االفتاء اىل رفع مث ١٢٧٧ عام القضاء ويل مث ١٢٦٩ سنة ا االفتاء وويل ١٢٥٨ عام الزيتونة ودخل
 له سبتون ١٣١٣ سنة ومات معاوية الشيخ عن بدال ١٢٩٤ عام اإلسالم مشيخة وويل ١٢٨٠ عام

 جميزيه فمن مشاخيه وإجازات إجازاته يف جمموعة
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-------------------------------------- 
  ٣٨٤ صفحة - ١ جزء   

 حممد والشيخ ١٢٧١ عام أجازه اخلوجة بن حممد اإلسالم شيخ ووالده الرياحي الربهان عامة هو
 الشيخ عن منها طرق من له ما نروي واحلالوة السالسة غاية يف وهي نظما له وإجازته الرابع بريم

 الشيخ عن ونروي عنه كالمها عزوز ابن املدين بن األمني أمحد الشيخ عمه وابن عزوز ابن املكي
 جدا عال وهو عامة الثالثة جميزيه عن النيفر الطيب

 اخلشاب ابن ١٨٦
 الشهري األنصاري عمر بن علي بن حممد بن حممد بن يوسف بن حممد بن حممد القاسم أبو هو

 وأخيه وخاله كوالده بلده أهل عن روى املسند الراوية اخلطيب األستاذ الفقيه الغرناطي اخلشاب بابن
 وأيب الربزايل والعلم املزي احلجاج أيب كاحلافظ مشارقة أعالم عن باإلجازة وروى وغريهم لألب
 احلضرمي ملهيمنا وعبد تونس مسند الوادياشي جابر وابن التونسي اهلواري السالم عبد وابن حيان
 شيخ أربعمائة العدد يف يقاربون واإلجازة باللقاء وأشياخي نفسه عن قال هلم ما مجيع وغريهم السبيت

 أيب طريق من له ما وكل نرويه اه اجزء عشرين حنو يف كبريا معجما وفوائدهم ذكرهم ضمنت قد
 ٧٦٦ سنة غرناطة من مكاتبة عنه السراج زكرياء

 خري ابن ١٨٧
 من اهلمزة بفتح األموي خليفة بن عمر بن خري بن حممد بكر أبو األندلس فخر احلافظ اإلمام هو
 ومسع مات أن إىل به واختص شريح عن أخذ احلسن أبا يكىن خري وأبوه بكر أبا يكىن إشبيلية أهل
 املشارقة ومن وغريهم والرشاطي عتاب ابن األندلس من له وأجاز حبيش وابن العريب ابن ومن منه
 أصحابه عن يأخذ حبيث الرواية بتحصيل واملعتنني اآلثار لتقييد املكثرين من وكان واملازري فيالسل
 السماع يف شاركهم الذين

-------------------------------------- 
  ٣٨٥ صفحة - ١ جزء   

 احلافظ وقال اه والضبط باالتقان املشهورين األمية أحد السهيلي احلافظ فيه وقال شيوخه من
 يف موته بعد الناس وتغاىل اه الشأن هذا يف نظري له يكن مل احلفاظ طبقات من ترمجته يف السيوطي

 وأمسع فيها ومسع مرارا قابلها اليت مسلم صحيح من نسخته اآلن إىل بفاس القرويني ومبكتبة كتبه
 يبأ الكاتب األديب الشيخ خبط وهو افريقية يف مسلم صحيح من موجود أصل أعظم يعد حبيث
 خبط وعليه ٥٧٣ سنة منه فرغ املالكي اإلشبيلي األموي عمر بن اهللا عبد بن الرمحن عبد القاسم
 من وغريه عياض شيخ اجلياين علي أيب احلافظ بنسخة معارضة ثالثة بأصول عارضه أنه املترجم
 معانيه بعض وشروح ألفاظه لغريب والشرح والفوائد الطرر من كثريا امشه املترجم وكتب األعالم
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 أيضا ٥٧٣ سنة ذلك من وفرغ
 ومائة نيف له كتب أو منهم مسع من وعدد علومها يف والتبحر الرواية بسعة املشهورين من وهو

 طبقته من ألحد يعلم ال واإلفادة االحتفال غاية يف وهو الضخم برناجمه أمسائهم على احتوى قد رجل
 فهرسته أن خيربين خري ابن يعين إيل كتب القرشي دأمح بن جابر وقال التكملة يف األبار ابن قاله مثله
 الدواوين من شيوخه عن رواه ما سيذكر ما على رتبه ورقة ثالثون منها جزء كل أجزاء عشرة هذه

 كتب وسائر واملسانيد والتابعني الصحابة فقه مع للسنن املتضمنة املصنفات مث املوطأ مث بالقرآن املتعلقة
 الرؤيا وتعبري وفرائض وأشربة وأصول فقه مث وأنساب وسري واريخوت وعلل غريب وشرح احلديث
 له وقع ما مجيع ذكرنا وقد به اتصلت اليت الفهاريس مث واحملدثني العرب وأشعار وآداب ورقائق وزهد
 ابن طريق من نرويه بأوربا طبع ضخم جملد يف وهو له وكتب عنه وأخذ لقيه من تسمية مث هنا منها
 خري ابن وفاة كانت وقد خري ابن بكر أيب خاله عن السراج حممد بن أمحد سناحل أيب عن الزبري

 سنة ٧٣ عن ٥٧٥ سنة بقرطبة
-------------------------------------- 

  ٣٨٦ صفحة - ١ جزء   
 خريون ابن ١٨٨
 طريق من فهرسته أروي احلافظ البغدادي إبراهيم بن خريون بن احلسن بن أمحد الفضل أبو هو
 اإلجازة وقت املوجودين املسلمني جلميع ا خريون ابن أجاز بل عنه الصديف علي أيب عن عياض
 منها الصديف علي أيب نسخة على خبطه ذلك كتب كما ٤٨٦ سنة وكانت

 الرملي الدين خري ١٨٩
 احملدث املفسر اإلمام الرملي الفاروقي العليمي األيويب الدين نور بن أمحد بن الدين خري هو
 سنة وتويف ٩٩٣ سنة ولد السائرة الفتاوي وصاحب عصره يف احلنفية شيخ الفقيه الراوية املسند
 وحممد النحريري اهللا عبد األزهر وعامل السنهوري سامل والشيخ احلنبالطي عن عامة يروي ١٠٨١

 األخري رواية حسب العايل عبد ابن الدين أمني حممد بن أمحد واإلمام احلانويت الدين سراج حممد بن
 عامة حجر ابن عن زكرياء اإلسالم شيخ عن والده عن

 وحممد اخلياري الرمحن عبد بن وإبراهيم الثعاليب وعيسى والرداين سامل أيب طريق من له ما نروي
 عصره ألهل أجاز ممن وهو عنه كلهم وغريهم الشاوي وحيىي الدمشقي محزة بن الدين كمال بن

 قاضي بن يوسف احملاسن أيب الرملة مفيت عن واحلنفيني لينيبالرم مسلسال أهله طريق من له ما ونروي
 بالرملة لقيته الدين خري الشيخ بن الصغري الدين جنم مفيت بن أمحد بن الرزاق عبد بن أمحد الرملة
 الرملي الدين خري جده إىل آبائه عن أمحد أبيه عن وهو وأجزته وأجازيت ١٣٢٤ عام نزلت ا وعليه

 بأسانيده املذكور
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-------------------------------------- 
  ٣٨٧ صفحة - ١ جزء   

 عنه احلصكفي العالء عن التركماين عن العقاد عن احلليب عن السكري عن عاليا فهرسته وأروي
 خليل عن الكزبري الوجيه عن كالمها واحلبال السكري عن يوجد ما أعلى وهو عاليا له ما وأروي

 الكاملي علي بن حممد لوالده إجازته حسب الرملي الدين خري عن هأبي عن الكاملي السالم عبد بن
 عن العياشي سامل أبو وذكر اآلن الدنيا يف هذا من أعلى يكون أن ميكن وال أربعة وبينه فبيننا وأوالده
 قال مثرها من وأكل أطعمت كلها شجرة ألف مائة على يزيد ما بيده غرس أنه أخربه أنه املترجم
 منصبا وال والية قط ويل وما اه عتبة ألف على يزيد ما بىن أنه عنه الثقة وأخربين

 اخلري أيب ابن ١٩٠
 نزيل العبدري موجوال بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو عنه رواه برنامج له اهللا عبد أبو القاضي هو
 إشبيلية

 اخلياط ابن ١٩١
 املتمكن املشارك المةالع الفاسي اخلياط بابن املعروف الزكاري عمر بن حممد بن أمحد هو
 ومحلته املالكي الفقه وعاة من بفاس بقي من آخر املعمر البياين األصويل الفرضي احليسويب الصويف

 مع املتأخرين عن عرف خوض وأوسع أكرب فيه اخلائضني وفروعه بأصوله العارفني كاهلهم على
 كابن مساعا املنصرم أواخر فاس شيوخ عن أخذ شعبان منتصف ١٢٥٢ سنة ولد والتثبت التحري

 وأمثاهلم الشدادي الرمحن عبد زيد وأيب الداودي واحلاج غالب وأيب واملرنيسي احلجريت الرمحن عبد
 الراوين جبهة يف غرة لكان الستجازم وفق ولو ١٢٦٨ سنة مات فإنه األخري منهم وفاة وأقدمهم

 املدغري العلوي اهلامشي بن الصادق حممد اهللا عبد أبو سجلماسة قاضي عامة أجازوه والذين
 جميزيه وأقدم عنده ما أعلى وهو مراكش دفني

-------------------------------------- 
  ٣٨٨ صفحة - ١ جزء   

 أصال الفاسي البناين الطيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد وأبو بناين أمحد بن أمحد العباس وأبو وفاة
 عبد حممد وأبو ١٣٠٦ عام لفاس ورد حني ١٣١٧ سنة املتوىف ببونو فيها املعروف دارا املراكشي

 وشيوخنا احلاج ابن محدون بن حممد بن أمحد العباس وأبو ١٣١٣ عام الضرير العلوي حممد بن امللك
 العينني ماء والشيخ الكتاين إدريس ابن جعفر املواهب أبو وخالنا بناين حممد بن محيد القاضي

 وغريهم املذكور ايز به أخربين ما على السنوسي إدريس ابن اهللا وعبد الفاسي جيدة وأبو الشنكيطي
 واستجاز التاديل املعطي بن صاحل حممد أيب والوزير البدراوي إدريس بن اهللا عبد حممد أيب مع وتدبج
 وتدبج تالميذه قدماء من أنه مع املشرق من رجع ملا الكتاين جعفر بن اهللا عبد أبا خالنا ابن أخريا
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 حديث وروى أخريا فاس على ورد ملا املدين احملرسي محدان بن عمر حفص أيب صاحبنا مع مبحضري
 إبراهيم إسحاق أيب عن اخلريات دالئل وروى العلوي الصديق بن العريب حامد أيب عن املصافحة
 عن والشاذلية الناصري بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب عن الناصرية والطريقة بسنده السوسي اليحياوي

 بن العباس حممد أيب مكناس قاضي على الشفا يف واحدا درسا وحضر بناين الواحد عبد حممد أيب
 كريان

 شرح وله مرارا بفاس طبعت االصطالح يف الطرفة على حاشية احلديث يف التصانيف من وله
 الثةث فهارس وله مسندة توجد ومل املوطأ يف املوجودة األربعة األحاديث يف الرهوين الشيخ أبيات على

 وخلص والطريق العلم يف وغريهم الفاسيني ومشاخيه مقروءاته فيها عدد كراريس ثالث حنو يف أكربها
 وعدد واملختصر والشفا الصحيح يف إسناده فيها ذكر ورقات ثالث حنو يف صغرى فهرسة منها

 عبد سفار أيب العالمة صاحبنا حينه فاس قاضي باسم ألفه مفيد آخر ثبت وله ومشاخيه مقروءاته
 املائة قاربت اليت تآليفه بعد وختم األولني يف يذكر مل ما وجميزيه أشياخه من فيه وذكر بناين العزيز

-------------------------------------- 
  ٣٨٩ صفحة - ١ جزء   

 يف اآلن وهو مرات إجازة بعدها وما ١٣١٨ سنة عنه ومروي مؤلف من له ما مجيع نروي
 شيخه من أجيز منذ وله باألمس حررها كأنه وغريها الفقه ملسائل مستحضر اساحلو حمفوظ األحياء
 بناين أمحد بن أمحد شيخه على الشمائل مسع منذ وله سنة وستني مخس حنو الصادق حممد القاضي
 وهذا سنة ٧٦ اآلن إىل الشدادي شيخه مات منذ له أن منه وأغرب نادر وهذا سنة وسبعون ثالث
 فاس من بالرميلة ودفن ١٣٤٣ عام رمضان ١٢ االثنني يوم اهللا رمحه مات مث ريناملتأخ عن نظريه عز

 البياين اهللا عبد أيب مشيخة اختصار ١٢٤
 إليه بأسانيدنا أرويه الزبيدي مرتضى للحافظ
 حمل فرنكي تراجم يف العمل خري ١٢٥
 ظفر كتابه يف ثرياأل احلنفي األنصاري اللكنوي احلي عبد حممد احلسنات أيب ونظاره اهلند لعامل
 عبد وانظر اه بتأليفها مشتغل أنا اليت العمل خري رساليت من مشاخيي إجازات تفصيل ليطلب األماين
  العني حرف من احلي

 
  الدال حرف 

 
 العباسي داوود ١٩٢
 يف واألقطار البالد طاف اليمين األصايب العباسي شعبان بن علي بن داوود املسند الشيخ هو
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 إجازات للمذكور أجاز الغزي البدر منهم الشام مسندي من كثري مجع عن وأخذ االسناد طلب
 أمحد بن وحممد الغيطي الدين جنم أيضا أجازه وممن اليماين النفس يف بنصها ساقها نظم كلها متعددة

 وابن والزيادي اهليثمي حجر وابن الطبالوي
-------------------------------------- 

  ٣٩٠ صفحة - ١ جزء   
 انظر عنه اخلاص صديق السيد إىل بأسانيدنا له ما نروي إجازات له كتب وكلهم الزبيدي زياد
 الصاد حرف

 دحالن ١٩٣
 من أحد الصاحل املشارك العالمة مبكة مفتيهم الشافعي املكي دحالن زيين بن أمحد العباس أبو هو

 سرور وعلي املقدسي سعيد حممد عن أخذ العربية الربوع تلك يف األخري الزمن يف اإلسالم به اهللا نفع
 احلنفي الفقه أخذ الواردين من وغريهم العطار حامد والشيخ اجلربيت وبشرى احلنفي سراج اهللا وعبد
 والقاضي عمدته وهو الدمياطي عثمان والشيخ الكزبري الوجيه عن يروي الكتيب حممد السيد عن

 ويوسف املكي الباعلوي احلبشي سنيح بن حممد والشمس اهلندي املدراسي خان علي ارتضا
 املصريني أسانيد على اعتماده وأكثر هلم ما عامة وغريهم املرزوقي الفوز أيب املالكية ومفيت الصاوي
 عن يرويها باعلوي آل طريقة كانت وطريقته ١٣٠٤ سنة مبكة ومات ١٢٣١ سنة ولد وأثبام
 علي بن الرمحن عبد والسيد املدين اجلفري اهللا عبد بن عمر والعارف املذكور حسني بن حممد السيد

 خمتصر عليه قرأ العطاس اهللا عبد بن بكر أيب والعارف اجلفري سامل بن وأمحد الباعلوي السقاف
 يف اإلجازة منه وطلب واحد جملس يف مجع حبضور بلفكيه أمحد بن اهللا عبد للسيد الباعلويني أسانيد
 وغريهم ١٢٧٩ عام وأجازه ذلك

 عليها ووقع مشهورة وهي النبوية السرية السنة يف انيفالتص من وله
-------------------------------------- 

  ٣٩١ صفحة - ١ جزء   
 الركبان ا سارت مصنفات عدة التاريخ يف وله الستة الكتب على وكتابات مرارا طبعت اإلقبال

 حدم على واحلنفية حدم على الشافعية مجع عجيب بترتيب رتبهم العلماء طبقات تاريخ منها
 باعلوي آل السادات مناقب يف الروي املشرع فيه خلص جمدول تاريخ ومنها املذاهب بقية وهكذا
 باملشرق مفقودا وكان االحياء شرح طبع يف احلسن علي أيب املغرب سلطان لدى سعى الذي وهو

 ضروريا عنده البخاري صار قالوا حىت احلديث خصوصا الدرس على مدمنا وكان ثبت وله بأمجعه
 كالفاحتة
 بن اهللا عبد حممد أبو والقاضي الفاسي العلوي اهلادي عبد بن إدريس العالء أبو عنه لنا أجاز
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 وأبو الرباطي بناين حممد بن أمحد العباس وأبو الفاسي العلمي امللك عبد حممد وأبو السلوي اهلامشي
 والسيد املغاربة من وغريهم غزور بن املكي الشيخو التونسي النيفر الطيب حممد والشيخ الفاسي جيدة
 الباعلوي عيدروس بن سامل والسيد املكي بابصيل سعيد حممد والشيخ املكي الباعلوي احلبشي حسني
 املدين ظاهر بن علي والنور املكي العطار عثمان بن أمحد والشيخ املكي شطا عمر والسيد املكي

 احلجازيني من وغريهم الربزجني إمساعيل بن أمحد لشهابوا املدين اهلندي الرمحن حبيب والشيخ
 حسني والشيخ املصري السقا إبراهيم بن اإلمام وحممد االسكندري املرغين حممد بن حممد والشمس

 حسن بن أمحد والشهاب املصريني من وغريهم الدمياطي شريف وحممد الطرابلسي منقارة حممد بن
 علي رضا وأمحد احليدرابادي األنصاري حيدر حممد بن ننياحلس ونور اليمنيني من وغريه العطاس

 النيف هؤالء اهلنديني من وغريهم الباعلوي شهاب بن الرمحن عبد بن بكر أبو والسيد البزيلوي خان
 هلم إجازته حسب عامة أجازوين كلهم والعشرون
 معه تدبج من مع سين وصغر حقاريت على تدجبت أين اللطائف ومن

-------------------------------------- 
  ٣٩٢ صفحة - ١ جزء   

 منه طلب له إجازته عقب دحالن الشهاب فإن عزوز بن املكي اهللا عبد أبو األستاذ صديقنا وهو
 وألف وثالمثائة ثالثني حدود يف عزوز ابن األستاذ مع أنا تدجبت مث املنصرم القرن آخر وذلك اإلجازة
 املكي الدمياطي شطا بكر أبو السيد تلميذه بالتأليف ترمجته فردأ وقد ووهب هدى ما على هللا واحلمد
 عقدناها اليت الترمجة هذه ويف دحالن أمحد سيدي شيخنا مناقب يف الرمحن نفحة مساه مطبوعة برسالة

 احلمد وهللا فيها ليس مما الكثري هنا له
 الداودي ١٩٤
 احلافظ احملدث العالمة الكيامل وقيل الشافعي املصري الداودي حممد الدين مشس احلافظ هو
 املسند عليه أثىن عصره يف احلديث أهل شيخ كان وقال الذهب شذرات يف العمادي وصفه هكذا
 الشافعية طبقات على ذيال وضع طولون بن حممد الشمس قال وغريمها الغزي والبدر فهد ابن اهللا جار

 األنساب يف اللباب لب على يلدل وله ضخم جملد يف السيوطي احلافظ شيخه ترمجة ومجع للسبكي
 أيب والده عن املكتيب طريق من به نتصل ٩٤٥ سنة شوال ٢٨ يف مات املفسرين وطبقات للسيوطي
 الداودي اإلمام عن علي احلسن

 الدباغ ١٩٥
 األسدي األنصاري اهللا عبد بن علي بن حممد بن الرمحن عبد زيد أبو املتفنن الراوية احملدث هو

 وروى ٦٠٥ سنة ولد اإلميان معامل كتاب صاحب القريواين بالدباغ ويعرف ريحض بن أسيد ولد من
 وله عنهم روى وما أمساءهم فيه ضم برنامج له الثمانني على شيوخه ناف وغريها تونس يف وأخذ
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 وجالء خترجيه من السباعية األربعون
-------------------------------------- 

  ٣٩٣ صفحة - ١ جزء   
 عميق وتثبت واسع اطالع على يدل طبع وقد اإلميان معامل كتاب وله األنصار مناقب يف األفكار

 ذلك ذكر تونس إىل االسكندرية من استنساخه يف العيد دقيق ابن اإلمام مثل يسعى بكتاب وناهيك
 ما كل أروي به عارفا للحديث حافظا كان ناجي ابن عنه وقال عنه رحلته يف احليحي العبدري
 وفوائد فوائده من أجزاء عشرة من أكثر أعطاين وقد قائال عنه املذكور العبدري طريق نم للمذكور
 وأروي اه عمرك عنوان يف وأنت الوداع على شيخ فإين مين ا أوىل أنت قائال وفهارسهم شيوخه
 ٦٩٩ سنة املترجم وفاة وكانت أيضا عنه الوادياشي جابر ابن طريق من فهرسته

 الدردير ١٩٦
 وأحد اخللوتية الطريقة شيخ األزهري املالكي العدوي الدردير حممد بن أمحد بالشها هو
 يف املرجاين الشهاب بذلك وصفه املالكية من عشرة الثانية املائة رأس على التجديد هلم املنسوب
 الدفري حممد والشمس وامللوي والصعيدي واحلفين الصباغ أمحد عن يروي األسالف وفيات

 ذكر جمموع ترمجته يف مرتضى احلافظ قال كما له ذلك أتيقن فال األول عدا ما مهل ما عامة وأجازوه
 تلو له املغريب اهللا عبد إجازة تلو له الصعيدي إجازة على به جييز ما أكثر وكان اه الشيوخ أسانيد فيه

 له املواهب شارح إجازة
 وعلي والطبويل والصاوي الناصري السالم عبد وابن والونائي الفالين طريق من له ما كل نروي

 بالشهاب لنا حصل ما وأعلى ١٢٠١ سنة ومات ١١٢٧ سنة ولد عنه كلهم اجلزائري األمني بن
 حسنني حممد الشيخ عن وذلك يوجد ما أعلى وهو بواسطتني عنه نروي أنا االتصاالت من الدردير

 املكي عجيميال درويش بن احلفيظ عبد مكة قاضي عن احليدرابادي األنصاري حيدر حممد ابن
 عبد الشيخ عن هذا الدردير الشهاب ثبت وأروي له ما عامة الدردير عن وهو وأوالده ألبيه بإجازته
 الطرابلسي الزعيب الفتاح

-------------------------------------- 
  ٣٩٤ صفحة - ١ جزء   

 اهللا فتح الشيخ عن الدجاين رباح أيب القادر عبد الشيخ عن ببريوت لقيته ملا ا األشراف نقيب
 اخلنكي عاشور الشيخ املعمر عن به وأتصل ح الدردير عن الصاوي العباس أيب عن املصري

 كما حممد وعمه املربوك حممد الشيخ أبيه عن النفطي عزوز بن املدين الشيخ عن احلنفي القسمطيين
 نزوله مع وهو رديرالد عن الغدامسي الشيخ عن البوزيدي العريب بن روجييع بالشيخ وخترجا أخذا

 عن الصاوي الشهاب عن أبيه عن باالسكندرية البنا صاحل بن حممد بن اهللا عبد الوجيه وأخربنا غريب
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 الدردير
 الدالئي ١٩٧
 وأيب واجلياين الصديف علي أيب احلافظ عن عياض القاضي إىل بأسانيدنا وتصانيفه فهرسته أروي

 عنه وغريهم شدر ابن والقاضي عيسى ابن والقاضي األسدي حبر
 الدالئي ١٩٨
 املغرب مفخرة والصلحاء األشراف مأوى العلماء قبلة الصيت الطائر العارف احملدث اإلمام هو

 كانت زاوية أعظم هي اليت الدالء زاوية شيخ الدالئي بكر أيب الشيخ ابن فتحا حممد اهللا عبد أبو
 العلم منها انتشر األقصى غرببامل درن جبل قبائل إحدى بزيان إسحاق بآيت وموقعها باملغرب
 عمر بن الودود عبد حممد أيب للمفيت األخيار نزهة ويف كاد أو باملغرب اضمحل أن بعد وانتعش
 إن غريهم فصار وضاع درس باملغرب كان أن بعد وأظهروه العلم أحيوا هم فيهم التازي

-------------------------------------- 
  ٣٩٥ صفحة - ١ جزء   

 والده حجر يف وريب ٩٦٧ سنة تقريبا املترجم ولد االتباع حبسب بعدهم يذكر إمنا بفاس ذكر
 وأدواا السنة علوم عنه أخذ القصار اهللا عبد أبا الشيخ واعتمد أهلها عن فأخذ فاس إىل ورحل
 حممد بن قاسم بن حممد كاتبه يقول والصالة احلمدلة بعد نصها فهرسته عقب رائقة باجازة وأجازه

 اهللا نعم من كان له دعا وعمن عنه اهللا عفا لقبا القصار وأبا أصال الغرناطي القيسي القصار علي نب
 حاج واملساكني الضعفاء إىل اإلحسان الكثري والدين العلم طلبة مريب الصاحل املتفنن الفقيه لقاء علي
 أبقاه حممد بن بكر أيب ديسي اآلفاق يف ذكره الشهري باتفاق اهللا ويل بن حممد سيدي احلرام اهللا بيت
 فقلت إجازة حمبه من فطلب آمني واأليتام للفقراء ونفعا لإلسالم فخرا اهللا

  بدعاء تتحفوا أن سائال لنا === وما مطلقا مروينا لكم أجزت 
 وسائر أمحد ومسند الستة وبقية واملوطأ مجيعه له وأجزت البخاري صحيح بعض لفظي من ومسع
 والزين الزبري ابن فهارس عليه اشتملت ما ومجيع قبله األوراق يف وما الشريف احلديث مصنفات
 ابن ومشيخة غازي وابن والنيسابوري السراج حيىي وسيدي زكرياء والشيخ حجر وابن العراقي
 اثين عام الثاين ربيع أول املذكور حممد وكتب يل ما ومجيع بأنواعها مرويايت مجيع له وأجزت النجار
 وسلم وصحبه وآله حممد سيدنا على اهللا وصلى دعاءه وسائال عليه يقف من لىع مسلما وألف عشر

 بلفظها اه تسليما
 الدالئي بزاوية ودفن ١٠٤٦ سنة مات ألنه سنة ٣٥ حنو اإلجازة هذه بعد ااز الدالئي وعاش

 عن أخذ كما عنه وأخذ الصديقي البكري العابدين زين الشيخ مبصر ولقي وألف مخس عام وحج
 جملد يف وهي الدالئية الزاوية أهل يف الضاوية البدور يف احلوات الربيع أبو ترجم وقد ذكر من غري
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 ٢٢٩

 فهارس من حجر ابن للحافظ الشيخ هذا أسانيد أن شك ال قائال املذكورين أشياخه ألسانيد ضخم
 ذكر مث عامرة والسافلة العالية بطرقها

-------------------------------------- 
  ٣٩٦ صفحة - ١ جزء   

 الستة والكتب تفسريا ١١ حنو ومسى التفاسري كتب يف وأسانيده األولية حديث يف أسانيده
 فهارس حنو وإسناد ذلك وغري واألوفاق واألوراد والطرق العلوم بقية وأسانيد السري وكتب واملسانيد

 السالم عبد حممد يبأ الشيخ نظم ساق مث الضاوية البدور من كراسة حنو يف املسلسالت وبعض سبعة
 األسانيد يف املصباح ضوء ويف بنصه الطريق يف ووالده املترجم لسند الفاسي القادري الطيب بن

 بأسانيده املشهورة فهرسته اختصار يف مذكورة املترجم أسانيد أن اجلراري زكرياء أليب الصحاح
 يوسف بن أمحد العباس أبا أن ناوياملس اهللا عبد أيب للشيخ القاصر املقل جهد ويف انظرها اه املسطورة
 أيب الشيخ والده وفاة بعد عنه وأخذ إليه الرحلة شد ملا تأليفا املترجم والد أسانيد يف ألف الفاسي
 على العلوم بتدريس والنهارية الليلية أوقاته معمرا كان الضاوية البدور يف قال اهللا رمحهم احملاسن
 بطرق عارفا األصول على الفروع وبناء وارتباط صيلوحت واستنباط حبث إقراء أنواعها اختالف
 احلفظ مع والترجيح التصحيح يف جهدا يأل مل والقياس واالمجاع والسنة الكتاب من االستدالل
 آخر حمل يف وقال الصحيحان سيما وال فيه من الستة الكتب نسخ تصحح حبيث واالتقان والضبط

 يكن ومل السنن أو الصحيحني رجال من واحد هكأن سنن أمنت على احلديث علم يف ذاهبا كان
 بذل عن منها آخر حمل يف ونقل اه القصار اهللا عبد أيب شيخه بعد واألمصار البوادي يف منه أحفظ

 أيب وعن اه ضبطه ويتقن البخاري صحيح يعرف كان البوسعيدي علي بن أمحد العباس أليب املناصحة
 يف وذكر احلديث علم يف خاص فهم له كان انه ألنوارا مباحث يف الواليل يعقوب بن أمحد العباس
 األعالم من كثري مجع جملسه حيضر وكان سنة كل البخاري صحيح خيتم كان أنه البدور من آخر حمل

 األمكنة بعيد من واالستفادة للتربك الناس ويأتيه الطعام أنواع من مثله يسمع مل مبا اخلتم ليوم وحيتفل
 خلف وذكر نبوية حديثا أربعني مجع أنه آخر حمل يف وذكر ونظما نثرا لسنةاأل عليه بالثناء وتنطلق
 اهللا عبد أليب اهلين املورد ويف مناسبة حكاية حديث كل

-------------------------------------- 
  ٣٩٧ صفحة - ١ جزء   

 باملغرب أحياه اإمن العلم أن األشياخ عند املقرر من الفاسي القادر عبد بن حممد بن أمحد بن حممد
 القادر عبد وسيدي درعة يف ناصر بن حممد وسيدي الدالئي بكر أيب بن حممد سيدي الشيوخ من

 حممد أبو االخباري املطلع منه نسخته امش كتب املثاين نشر يف ذلك حنو وقع وملا اه بفاس الفاسي
 ويواصلهم العلم طلبة رميك كان إنه املترجم حق يف التحفة صاحب القادري اخلياط بن السالم عبد
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 ٢٣٠

 ثالثة من أزيد العلم طلبة من داره بباب عنده مرتبا وكان العلم طلب على هلم إعانة اجلزيل بالعطاء
 حفاظ يف وجيرح يعدل كان أنه أيضا البدور من آخر حمل يف احلوات الربيع أبو وذكر اه مائة عشر
 الراسخني العلماء خامتة طريق من روينا فقد معني بن حيىي كأنه احلق يف يبايل وال التعيني على زمانه
 اهللا عبد أيب اإلسالم شيخ بن املسناوي بن أمحد ابن حممد اهللا عبد أيب احملقق اإلمام الشيخ أعقابه من
 ابن علي بن أمحد بن املهدي حممد اهللا عبد أبو الصدوق الثقة حدثين قال عنهم اهللا رضي بكر أيب بن

 بن حممد اهللا عبد أبا الشيخ أن املكناسي البيجري اهللا عبد أبو حدثين الق اهللا رمحهم الفاسي يوسف
 بن أمحد وهو ثقة ضابط حافظ ثالثة وقتنا يف املغرب حفاظ يقول كان عنه اهللا رضي الدالئي بكر أيب

 فالن وهو ثقة وال ضابط غري وحافظ الثاين وعني فالن وهو ثقة غري ضابط وحافظ الفاسي يوسف
 يعدلون األثبات احملدثني طريقة كانت وهكذا قلت احلوات قال اه اجلميع اهللا رحم الثالث وعني

 الطبقة أهل يف قالوا فقد والوالية بالعلم الشهرة يف النهاية بلغ ممن كانوا وإن الرواة يف وجيرحون
 وحفظه احلديث ضبط إىل يتفرغوا مل والعبادة الصالح عليهم الغالب إم ارحني من السادسة

 به احلديث استخف باحلديث استخف من يقول سامل بن خلف وكان بالرواية فاستخفوا فيه االتقانو
 الدماء من احلقوق كحفظ واجب حق الدين يف فالنصح منه بد فال خطر فيه كان وإن اجلرح مث

 اختالف بال قاطبة املسلمون أمجع وقد فيهم غيبة يعد ال نصيحة ذلك ولكون واألعراض واألموال
 حبديث إال الشريعة أحكام يف االحتجاج جيوز ال أنه همبين

-------------------------------------- 
  ٣٩٨ صفحة - ١ جزء   

 من خال عن اإلبانة إباحة على دليل اإلمجاع هذا ففي احلاكم اهللا عبد أبو قال العاقل الصدوق
 الطيب بن حممد اهللا عبد أبو لصاحلا العالمة شيخنا ذكره ما فكل هذا عرفت وإذا اه صفته هذه ليست

 عن خارج فهو العظيم بالتشنيع قائله على مشنعا التقسيم هذا رد يف الكبري تارخيه يف احلسين القادري
 عنه اهللا رضي قصده ألن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو اإلسالم شيخ وهو الذكر السابق قائله قصد
 األمية هؤالء يف الوقوع جمرد إىل يتوجه أن هللا وحاشا قدميال يف احملدثني مصطلح باعتبار يتوجه إمنا

 يف الوقوع من املذكور القادري اهللا عبد أبو حينئذ منه فر فما األمة هذه خيار من وقته يف كانوا الذين
 مجيع والدين العلم يف رسوخه على اتفق الذي اإلمام ذا السوء ظنه يف فيه وقع فقد احملظور هذا مثل

 من املسناوي اهللا عبد أيب الشيخ عن نقله وما املالم حقه يف إليه يتوجه لئال امسه ذكر أخفى مناوإ األنام
 مسندة خطه من نقلتها وقد كيف االستحالة حكم يف يكون أن يكاد املقالة هذه من تعوذ كونه
 ال كان عنه اهللا رضي أنه مع برده إليها تعرض وال منها شيء من تعوذ وال معتمدة عنده هي برواية
 يف احلوات كالم اه وكيل نقول ما على واهللا مجيل باجلميع والظن جده يف كان ولو احلق عن يزيغ

 املثاين نشر من نسخته هامش على خبطه حنوه وكتب بلفظه الضاوبة البدور
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 ٢٣١

 منهم وأقروه بعده فمن عصره أعالم من مجاعة وسلمه هذا احلوات الربيع أيب كالم نقل وقد
 ومنهم وحبرا برا العامل هذا أخبار يف الكربى الترمجانة يف الزياين القاسم أبو العلوية الدولة مؤرخ
 حتلية املسمى العجيب كتابه يف الفاسي بناين السالم عبد بن أمحد العباس أبو املطلع اجلماع العالمة
 الطيب ابن اهللا عبد أيب حق يف قائال اجلامع العالمة زكري ابن الشيخ نصرة يف واملسامع اآلذان

 شنع فقد الدالئي بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب الشهري الكبري الشيخ على التعدي رام ملا إنه القادري
 زماننا يف املغرب حفاظ قوله يف وذاك جسيما قويا ظنه اعتراضا وأورد عظيما تشنيعا عليه

-------------------------------------- 
  ٣٩٩ صفحة - ١ جزء   

 الشريف سيدنا وهو املسالك تلك من عليه انبهم ما موضحا ذلك عليه رد من اهللا قيض اخل ثالثة
 الشهري املوسوي العلمي اهللا عبد بن حممد بن سليمان الربيع أبو النقاد العمدة احملقق العالمة احلرب

 وجدت فقد كنون املدين بن حممد اهللا عبد أبو باملغرب اجلماعة شيخ ومنهم كالمه ساق مث باحلوات
 أيب على يالحظ ما أغرب ومن له مستحسنا املذكور احلوات كالم نقل عندي وهو خبطه كناشة يف

 املذكور جلده نسبها املسناوي أن مع املسناوي عن املقالة هذه إنكار نقله املذكور القادري اهللا عبد
 اإلسالم شيخ انك وقد ونصه أمرها من وجل وال هياب غري ا جازما القاصر املقل جهد كتابه يف
 ضابط حافظ هو من إىل زمانه علماء حفاظ من يعرفه من يقسم بكر أيب الشيخ بن حممد اهللا عبد أبو
 من واحد لكل وميثل ثقة وال ضابط غري حافظ هو من وإىل ثقة غري ضابط حافظ هو من وإىل ثقة

 طريق من رويناها قولة حلواتا الربيع أيب عن سبق وقد منه اه والتحذير التعريف بقصد الثالثة األقسام
 العالمة القاضي شيوخنا بعض شيخ خبط ووجدت جده عن ا وجزمه هلا املسناوي اهللا عبد أيب

 احملل يف للقادري الدرر التقاط هامش على سودة ابن الطالب بن املهدي عيسى أيب احملصل املطلع
 ؤالء وناهيك اه تالميذه بعض وكذا احلوات الربيع أبو العالمة املؤلف هذا على رد نصه ما املذكور
 املترجم عن الكالم هلذا الناقل البيجري أن الكبري تارخيه يف كما القادري عند التوقف أوجه ومن

 مساه أو ذكره أو بالعلم وصفه من على نعثر ومل العلم أهل مع ذكر له يعرف ال قال عنده جمهول له
 كفهرسة ذلك من لكثري مطالعتنا مع مؤلف وال نقل وال فهرسة يف وال تقييد يف ال أحد يذكره ومل

 واملقصد واالبتهاج والروضة واملمتع واملرآة اليوسي والشيخ وولديه الفاسي القادر عبد سيدي
 البيجري ذكر من على نعثر ومل والتقاييد الكنانيش من وكثري البستان وأزهار األكابر وحتفة واالملاع
 اخل املذكور

-------------------------------------- 
  ٤٠٠ صفحة - ١ جزء   

 واالملاع املمتع صاحب فإن اهللا رمحه منه صدوره عجيب وهو الكبري النشر يف القادري كالم هذا
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 ملا مزكى عدل عنده ثقة أنه ولوال املسناوي خبط كما املذكور البيجري عن نقل الذي هو وغريمها
 البيجري يف جترى ال واالسم احلال اهول يف احملدثني عند اليت والتفاصيل كهذا جلل أمر يف اعتمده
 هي مسندة برواية التتقسيم هذا ساق املسناوي الشيخ أن احلوات الربيع أيب عن سبق وقد املذكور

 فهارس يف له ذكر ال كونه من ذكره وما املذكور للبيجري توثيقا هذا وكفى نصه اه معتمدة عنده
 من إال تذكر ال الكتب هذه ألن له حجة يكون ال ذكر اليت الكتب نم وغريها واليوسي الفاسيني
 أهل من ألحد ذكرا فيها جيد ال تتبعها ومن فيه باملؤلف لعالقة يذكروه أن أهلها الضروة دعت

 كانوا الذين املكناسيون األعالم أولئك فهل واألدباء والقراء الفقهاء من به كان من كثرة مع مكناس
 أراه ال ما هذا باجلهالة عليهم حنكم واليوسي الفاسيني فهارس يف ذكرا هلم جند وال العصر ذلك يف

 فاضل عن فضال عاقل يقبله
 واألدباء والعلماء القضاة فيهم تعدد منري الفضل يف وعلم شهري بيت مبكناس البيجري وأوالد

 بن حممد اهللا دعب أبو القاضي ومنهم ١١٣٢ عام مبكناس مات البيجري السالم عبد حممد أبو منهم
 جملد يف وهو الربهان أم القفال الرمحن فتح مساه السنوسية صغرى على شرح وله البيجري السالم عبد

 ومنهم هنا املذكور الفهرس صاحب املكناسي بصري اهللا عبد أيب خبط منه نسخة على وقفت ضخم
 عثمان ابن الكاتب األديب لذكره تعرض البيجري السالم عبد بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو العالمة

 عدده الذي االبتهاج أن على وغريمها فهرسته يف بصري اهللا عبد وأبو احلجازية رحلته يف املكناسي
 الدالئي عن البيجري نقله ما فيه جيد أمل اهللا سبحان للبيجري ذكرا فيها جيد مل اليت الكتب مجلة من
 أبو الشيخ وكان نصه ما القلوب ابتهاج من الفاسي يوسف بن أمحد العباس أيب احلافظ ترمجة ففي
 بن حممد اهللا عبد

-------------------------------------- 
  ٤٠١ صفحة - ١ جزء   

 بن أمحد سيدي وهو ثقة ضابط حافظ ثالثة املغرب حفاظ يقول الصنهاجي الدالئي بكر أيب
 ويف اه الثالث وعني ثقة وال ضابط غري وحافظ الثاين وعني ثقة غري ضابط وحافظ الفاسي يوسف
 تطوان نزيل الفاسي الطاهر بن املهدي عيسى أليب األصداف جواهر

  ملغريب قل والفاليل املقري === املغرب حفاظ قالوا ثالثة 
  تفرد له والسر بالعلم === أمحد العباس أبو ثالثهم 

  الفاليل يف غريه ال واحلفظ === تبايل وال املقري يف فالضبط 
  صدعا منذ والثقة الضبط === مجعا قد له يوسف ابن ويف 
  الزمان زهر وقتنا أشياخ === أعيان عن روينا الذي هذا 

 شيخه عن وهو الرواية كرت صاحب الثعاليب مهدي أيب طريق من املترجم للدالئي ما نروي
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 ملترجما عن السجلماسي األنصاري الواحد عبد بن علي احلسن أيب العالمة احملدث اإلمام وعمدته
 قال مرة ١١ حنو البخاري صحيح فيها عنه أخذ سنة ٢٣ الزمه أن بعد له ما بكل له منه إجازة
 البن وحواشيه شروحه مع لفظه من مساعا جلها وتدقيق وكشف وحتقيق حبث قراءة كلها الثعاليب
 لعياض واملشارق والزركشي والدماميين والسيوطي وزكرياء والقسطالين والكرماين حجر
 الرداين سليمان ابن إىل وبالسند ح ذلك وغري وشروحها والشفا وشروحه ومسلم ستيعابواال

 أيب ابن حممد بن املرابط حممد اهللا عبد أيب عن مخستهم والكوراين واليوسي والعجيمي املنح وصاحب
 املترجم أبيه عن الدالئي بكر

 بتاريخ باملصافحة سلسلامل احلديث يف األشراف لبعض خبطه ممضاة إجازة املترجم خبط وعندي
 غبار اهللا عبد النبوي البيت أهل مملوك رمحته إىل اهللا خلق أفقر هكذا خبطه فيها وإمضاؤه ١٠٤٢ عام
 بنبيه وجنواه عالنيته وأصلح دعواه اهللا حقق بكر أيب بن حممد املساكني وخدمي الصاحلني نعال

 ومصطفاه
-------------------------------------- 

  ٤٠٢ صفحة - ١ جزء   
 أيضا فيها وامضاؤه املذكور بالتاريخ عامة أخرى إجازة ذكر ما ومبحول وسلم عليه اهللا صلى

 فيه ملا اهللا وفقه بكر أيب بن حممد تعاىل اهللا عبيد وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول آل عبيد قال هكذا
 اه هواه اتباع وجنبه رضاه

 الدمنيت ١٩٩
 هندي اسم القاموس كسدرة لدمنة منسوب الدمنيت سليمان بن يعل احلسن أبو قال كما وهو

 وقياس هندي أنه أشك فلم مشرقي رجل دمنات قبيلتنا إليه املنسوبة القرية هذه خط من أول قيل
 بال إليه نسب ما وكثريا مؤنث سامل جلمع ينسبوه أن عادم جرت ولكن تائه حبذف دمين إليه النسبة
 حممد بن العريب حامد أبو البارع السليمانية الدولة كاتب األديب املسند مةالعال هنا واملراد اه ألف

 من وذكر ومصره جيله ألهل بالنسبة نادر فهرس وله واألسناد الرواية عشاق من كان الفاسي الدمنيت
 وغريمها والرهوين العلوي حممد بن سليمان الربيع أبا السلطان شيوخه

 احلجاز يف وروى وطبقته سودة ابن التاودي بن أمحد اسالعب أيب القاضي فاس أهل عن يروي
 العجيمي احلفيظ وعبد البناين عريب وحممد البييت على احلسن وأيب الرئيس صاحل حممد املكيني عن عامة
 بكر أيب واملدنيني احلنبلي احلسن بن وحممد سراج الرمحن عبد بن اهللا وعبد الرسول عبد بن وعمر

 وأمحد الشعاب الباقي وعبد سفر وإمساعيل الزاليل وأمني بري وإبراهيم يالبوسنو وحسن الداغستاين
 العطار وحسن امليلي وعلي الصاوي وأمحد الصغري األمري واملصريني املشهور العارف اليمين أدريس بن

 وفا ابن وأمحد الضرير وثعيلب العروسي حممد والشمس والقويسين البطاحيي وحسن البناين ومصطفى
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 ٢٣٤

 وأمحد احملجوب وحممد التميمي إمساعيل تونسينيوال احلنفي
-------------------------------------- 

  ٤٠٣ صفحة - ١ جزء   
 الفكون الكرمي عبد ابن وحممد العباسي أمحد والقسمطينيني الرياحي والربهان املناعي وحممد الليب

 آخر عن اهلاليل العباس أيب فهرسة عاليا وروى وغريهم الكاهية بن وأمحد القفالنيت علي واجلزائريني
 ١٢٥٣ عام شعبان ٢٧ املذكور املترجم مات عنه الرداين الزكزويت صاحل بن حممد املعمر تالميذه

 الطالب حممد اهللا عبد أيب فاس ولقاضي الفاسي الكردودي القادر عبد بن حملمد عامة هو أجاز
 حسبما املنورة املدينة دفني املراكشي األزدي الطاهر بن أمحد العباس وأيب احلاج ابن محدون بن

 استدعاء عقب ١٢٤٧ عام اخلري صفر ٢٢ بتاريخ عامة وهي هلم املذكور الدمنيت إجازة على وقفت
 التهامي حممد للمسند أيضا املذكور الدمنيت إجازة على وقفت كما املذكورين ولرفيقيه لنفسه األول

 املترجم خبط عليها وقفت إجازة منها عامة كلها إجازات عدة له كتب الفاسي رمحون ابن املكي بن
 وعندي كراريس عدة يف وهي املشارقة من تسميته سبقت ممن إجازاته جمموعة ظهر على له كتبها
 اهللا رمحهم رمحون ابن تلميذه خبط أكثرها

 وعن ح عنه املراكشي الطاهر بن أمحد عن الوتري ظاهر بن علي احلسن أيب طريق من به اتصالنا
 القاضي عن املراكشي بناين أمحد بن حممد اهللا عبد أيب عن الزكاري عمر بن حممد بن أمحد العباس أيب
 عبد بن حممد اهللا عبد أيب عن الشيظمي احلاجي حم بن الطاهر حممد أيب وعن ح عنه احلاج ابن

 اهللا عبد أيب القاضي عن إجازة الصحيح ونروي عنه الكردودي شيخه عن الفاسي سودة ابن الواحد
 السباعي اهللا عبد أيب عن وأروي ح الدمنيت عن أبيه عن الرباطي الربيربي الرمحن عبد بن حممد

 باإلجازة فيه هلم السماع باقتران أجزم ال لكن أيضا عنه سودة ابن عمر حفص أيب عن املراكشي
 االتصال ذا اآلن أفرح ال فلذلك

 فهرسته يف ظرهان مراكش دفني سليمان بن علي احلسن أبو الدمنايت
-------------------------------------- 

  ٤٠٤ صفحة - ١ جزء   
 الرمحن على مساند أجلى املسماة
 القبائل حوز حكم يف تأليف له الكيكي اهللا عبد بن حممد امسه العلماء من آخر دمنايت وهلم
 اتصاال وال ترمجة اآلن له أستحضر ال العباسي نوازل على وحاشية

 نهوريالدم ٢٠٠
 مصر أراضي من بدمنهور ولد الدمنهوري يوسف بن املنعم عبد بن أمحد العباس أبو اإلمام هو

 ما وشيخ له ساحل ال حبر فهرسته يف التاودي الشيخ عنه قال ١١٩٢ سنة مبصر ومات ١١٠١ سنة
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 ٢٣٥

 قال اه لعقليةوا النقلية الفنون مجيع يف املصرية بالديار عصره أهل أعلم احلوات فيه وقال اه مثله لقيت
 اية وغريه احلديث علم يف مؤلفاته ومن اه السيوطي تآليف من تقرب تآليفه عدة ان قيل التاودي
 أقسام يف العراقي احلافظ ألفيه من أبيات أربعة على شرح وهو الضعيف احلديث بأقسام التعريف
 ألفية يف الزبيدي احلافظ عنه قال الشيباين حنبل ابن مبفردات الرباين الفتح أيضا وله الضعيف احلديث
 له السند

  اخلائف جمري الوقت عالمة === املعارف يف العصر أهل إمام 
  املذاهب سائر فقه فهم يف === راغب كل رغبة به نيطت 
  مشرفه غدت قد فن كل يف === مؤلفه كتب من له وكم 

-------------------------------------- 
  ٤٠٥ صفحة - ١ جزء   

 من بذلك استجاز احلنبلي املالكي احلنفي الشافعي بعد امسه حتت يكتب كان شرحها يف الق اه
 شيوخه

 ١١٢٩ سنة السلموين حممد والسيد اهلشتوكي أمحد والشهاب الكنكس اهللا عبد عن عامة يروي
 وغريهم احلنبلي املرداوي عوض بن أمحد والشهاب احلنفي الزيادي العزيز عبد بن وحممد
 يف الزبيدي احلافظ قال الدمنهورية األسانيد يف النورية اللطائف امسه له إجازام فيه مجع ثبت له
 درجة مبوته الناس ونزل باألجداد األحفاد أحلق العماد رفيع االسناد عايل وكان له السند ألفية شرح
 روى ممن هوأمثال هو ألنه نظر ذلك ويف قلت اه واحد البابلي احلافظ وبني بينه كان من آخر هو إذ
 البابلي عن يروي املائتني بعد مات الذي املغريب اهللا عبد وابن واحد البابلي وبني بينهم الزعبلي عن

 فاعلمه واحدة بواسطة
 عنه وغريهم والشنواين التاودي والشيخ الزبيدي مرتضى احلافظ طريق من له ما وكل نرويه
 علي أيب عن الشافعي اخلناين حممد شمسال عن املصري املرصفي حممد بن موسى الشيخ به وأخربنا
 روى ورمبا الدمنهوري الشهاب عن القلعي حممد بن داوود هريرة أيب عن القويسين درويش بن حسن
 شفاها القلعي عن اخلناين

 الدمهوجي ٢٠١
 مصر أراضي من العسل بنها بقرب قرية دمهوج إىل نسبة الدمهوجي أمحد بن علي بن أمحد هو
 ابن وتلميذه الزبيدي مرتضى احلافظ من األولية مسع ١٢٤٦ سنة مات األزهر معاجلا شيخ الشافعي

 بن العباس أيب عن بناين السالم عبد ابن عن جسوس عن هلا األخري رواية حسب الناصري السالم عبد
 وعن عامة عنهما ويروي البابلي عن والده عن ناصر

-------------------------------------- 
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 ٢٣٦

  ٤٠٦ صفحة - ١ جزء   
 اهللا وعبد البجريمي مجعة بن أمحد بن أمحد والشهاب املراكشي االمطاعي عباس بن العزيز أعبد
 إجازاته يف جمموعة له وغريهم اجلوهري محد بن وحممد النابلسي البخاري أمحد بن وحممد الشرقاوي

 عمرو ابن التهامي نواب وفاة تالميذه آخر ولعله السقا والربهان اهللا منة أمحد للشهاب ا أجاز
 اخلطيب الرحيم عبد بن القادر عبد والشيخ اجلربيت هاشم بن وبشرى املدين العزب والشيخ الرباطي

 العزب الشيخ وأما حروفها يف معروفة إليهما فأسانيدنا والسقا طاهر ابن فأما وغريهم الدمشقي
 اهللا عبد بن حممد فعنه اجلربيت بشرى وأما عنهما اخلطيب النصر أيب األخري ولد طريق فمن واخلطيب
 وأخربنا ح مكاتبة لنا أجاز الذي اهلند نزيل العيدروس شهاب ابن بكر أبو وعنه اليمين باسودان
 عن املكي النحراوي أمحد املعمر الشهاب عن املكي اهللا حبسب املعروف سليمان بن حممد الشمس

 له ما الدمهوجي
 الدمياطي ٢٠٢
 عبد أمحد وأبو حممد أبو الكنيتني ذو احلديث يف املؤمنني أمري ابتهاونس الدنيا حافظ اإلمام هو
 ثبته يف البوين قاسم بن أمحد الشهاب قاله فيها لغتان وإمهاهلا الذال بإعجام الدمياطي خلف بن املؤمن
 رحل عليه مغشيا بيته إىل فأصعد احلديث عليه قرئ أن بعد فجأة وسبعمائة مخس أو ست سنة املتويف
 وروى وألف وأجزاء كتبا دابة محل عنه محل خليل ابن منهم أعدادا أهله من ولقي العلم طلب يف
 أوحد صار حىت

-------------------------------------- 
  ٤٠٧ صفحة - ١ جزء   

 يف منه أحفظ رأيت وما املزي يعين احلافظ احلجاج أبا مسعت الذهيب احلافظ قال ذلك يف وقته
 ترمجه حني الوفيات فوات يف الكتيب قال اه الدمياطي من أحفظ احلديث يف رأيت ما يقول الشأن هذا
 واللغة احلديث يف تصنيفه من جملدا عشرين الظعائن على محل

 على املخرجة اإلسناد املتباينة األربعون جملد يف املؤمن عبد امسه فيمن املثمن العقد تآليفه ومن
 كتاب وله الصغرى األربعون وهي األربعني هذه صروخمت جملد يف بغداد أهل حديث من الصحيح
 املقدس ببيت اخلالدية باملكتبة موجودة نسخة اآلن ومنه ومسلم للبخاري التساعيات األبدال األربعني
 واألربعون املطلعة والتساعيات العالية واالبدال املوافقات يف التساعية املائة وله ٦٨٨ سنة عليه قرئت
 ذكر وكتاب الدمشقية واالس البغدادية واالس اجلهاد يف واألربعون نبويةال األحكام يف احللبية
 وموافقات وأبدال عوايل على حمتو جزء وله وأسالفه وأوالده وسلم عليه اهللا صلى النيب أزواج

 له تشهد الكتيب قال مشيخة وله اخليل يف كتاب وله ومقطعات وأناشيد ومصافحات وتساعيات
 والعلم باحلفظ
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 ٢٣٧

 اآلن موجود أسفار أربعة يف كان فن أي يف عنه وأخذ لقيه ومن شيوخه أمساء يف ومعجمه تقل
 عددهم احلجال درة ويف شيخ ألف على مشتمل أنه الظنون كشف ويف تونس مكتبة يف مؤلفه خبط
 شرح يف الدين ناصر وابن احلفاظ تذكرة من ترمجته يف للذهيب وحنوه شيخ وثالمثائة ألف على يزيد
 يقول مسعته هذا معجمه وذكر رحلته يف لقيه وقد العبدري قال احلفاظ طبقات يف والسيوطي يعيةالبد
 أكتب مل لو فقال أمية كلهم كانوا وهل احلاضرين بعض له فقال وسبعني ومائة ألف على ينيفون إم
 اه مخسة عن كتبت ما األمية العلماء عن إال

 وأيب والعبدري التجييب لقاسما وأيب رشيد ابن طريق من له ما وكل أرويه
-------------------------------------- 

  ٤٠٨ صفحة - ١ جزء   
 استجزته ملا العبدري قال عنه كلهم واملغرب املشرق حفاظ من وغريهم الربزايل واحلافظ حيان
 هلم زتستج مل ومل فقال ثالثة نعم فقلت غريه ألك يل فقال لذلك االستدعاء على وقف حممد ولولدي
 مجيعا وهلم لك أكتب أنا يل فقال القرآن حفظ له استجزت الذي وهذا صغار ألم له فقلت مجيعا
 له ما وكل حيمل ما بكل اإلجازة فكتب مجيعا جييزكم خطي بعد االستدعاء يف يكتب من يكون حىت
 يف بذلك خطه وقيد بكر أبا واآلخر علي أبا احملمدين أحد وكىن األوالد وجلميع يل ختريج من

 االستدعاء
 تعميم يف رغبة العبدري ألوالد اإلجازة تعميم على اإلسالم حافظ اإلمام هذا حرص انظر قلت

 وقد أراد ما خلقه يف وهللا نشاطه وانعدم بساطه اليوم طوي قد باب وهذا الناس على وتوسعة اخلري
 من صعوبة أجد تكن ورمبا لقيت من كافة من ألوالدي فاستجزت الدمياطي أحب ما على جريت
 توسع املناصحة بذل كتابه يف البوسعيدي أمحد العباس أبو اإلمام قال وقد التعميم يف املشايخ بعض
 وأهل البلد أهل جييز من ومنهم جملسه أهل جييز من فمنهم احملدثون سيما االجازة يف الناس بعض
 وال يره مل ولو الشرط حصل ذاإ حيدث أن الدرجة أدرك ملن فيوسعون املعترب بالشرط ويقولون العصر
 إعادة جمازا توسعوا وإمنا الدراية على وال االتقان على يدل ال عندهم اإلجازة مطلق أن احلاصل لقيه

 مرة وقلت يتكلم فال وإال تقدم القدم به تنتقل فمن حني بعد ولو الشرط حصل ملن وإدراجا وادماجا
 ملن إال جييزوا مل لو فقال باالتقان هلم شهدمت هلم جتيزون الذين هؤالء عاشر ابن الواحد عبد لسيدي
 منها اه شيء بلغنا ما أتقن

 الرواية إباحة ا قصدنا إجازة لكثريون أجزت فقد منا يصدر ما أغلب هي اإلجازة وهذه قلت
 يعرف ما أغلب هذا ألن الوظائف وانالة للتصدير ا يدلون وصاروا الشهادة مبعىن فاستعملوها

 الشأن هذا أهل عند املراد هو منها ويفهمون ويقصدون يريدونه ما وليس ومعناها اإلجازة نم املغاربة
-------------------------------------- 
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 ٢٣٨

  ٤٠٩ صفحة - ١ جزء   
 الدمياطي للحافظ العبدري أنشد وقد جييز أن أىب ملن الوجيز الردع كتابنا من ذلك يعلم حسبما

 هذا
  معتنيا كان من به العالء نال === قبةومن فضل له احلديث علم 

  حليا به إال عاطل حازه أو === وكمله إال ناقص حازه ما 
 العلوم أمنوذج انظر الدواين
 الدميي ٢٠٣

 فهرسته يف مضبوطا غازي ابن اإلمام خبط وجدته هكذا املشددة الياء وفتح املشددة بكسرالدال
 ناصر بن عثمان الدين فخر بن حممد الدين مشس بن عثمان الدين فخر عمرو أبو الكبري احلافظ هو

 ابن احلفاظ بسيد املتخرجني كبار من املصري الشافعي مصر قرى من قرية إىل نسبة الدميي الدين
 املذكور لولده إجازته يف السخاوي احلافظ حاله واإلكثار والرواية احلفظ بسعة هلم واملعترف حجر
 غازي ابن تلميذه وحاله اه الطالبني بركة املسلمني مفيت دثنياحمل شيخ الصاحل وحبيبنا سيدنا ب بعده
 الصفي واخلالصة األود أخونا كان وقال املسندين وإمام احملدثني تاج العالمة اإلمام ب فهرسته يف

 بزروق الشهري الربنسي عيسى بن حممد بن أمحد بن أمحد العباس أبو الصويف الفقري احملدث الفقيه
 وأليب الونشريسي حيىي بن أمحد العباس وأليب املاواسي عيسى مهدي وأليب ولدي دوألمح يل استجازه
 عام وذلك املصمودي عالل بن عيسى بن حممد اهللا عبد أيب اجلماعة ولقاضي العقدي موسى عمران
 يف حتليته على ووقفت باختصار مجيعا لنا فأجاز ٨٨٥

-------------------------------------- 
  ٤١٠ صفحة - ١ جزء   

 حميي األعالم العلماء ملك اإلسالم شيخ العالمة اإلمام الشيخ ب عليه النووي اذكار مساع طبقة
 السالم عليه النيب سنة

 الدين مجال ابن الرحيم عبد املعمر واملسند الرشيدي اهللا عبد وأيب حجر ابن عن يروي وهو
 ابن الدين وتقي الصاحلي احلنبلي دقةص بن الدين وبرهان اجلوجري الدين قطب واحلافظ األسيوطي

 وغريهم املقدسي حممد بنت وهاجر الفرات بن الرحيم وعبد اهلامشي فهد
 وشفاها والثاين لألول مكاتبة عنه وزروق غازي وابن الونشريسي طريق من له ما كل أروي
 الشافعي لعجميا الشنشوري حممد الدين اء املعمر املسند عن القرايف البدر إىل وبالسند ح لزروق
 جدا عال وهو الدميي عن سند بن أمحد املسند عن الواعظ حجازي حممد إىل وبالسند ح عنه املصري
 عشرين حيفظ كان هذا الدميي عثمان الشيخ أن السيوطي احلافظ عن الصغرى الشعراين طبقات ويف
 السيوطي اللللج الطحطاوي الشيخ أنشدين العياشي سامل أيب الشيخ فهرسة ويف اه حديث ألف
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 ٢٣٩

 الدميي وباحلافظ بنفسه يعرض منافرة بينهما وقعت حني السخاوي خياطب
  ملتطم األمواج من كبحر علمي === مشكلة تعروك ان للسخاوي قل 
  الدمي من رشفا أو البحر من غرفا === فخذ الغمام غيث الدميي واحلافظ 

 السيوطي ترمجة يف الثعاليب طيللسيو املخاطبة هذه ذكر وقد حسن وتضمني عجيبة تورية وفيه
 يف املشاركة مع فن فردا كان الثالثة من كال أن واحلق الفضالء بعض قال بقوله وعقبها الكرت من
 ال قلت اه املتون حفظ يف والسيوطي الرجال أمساء يف والدميي احلديث علل معرفة يف فالسخاوي غريه
 ٩٠٧ عام حيا كان ولكن الدميي وفاة أحفظ

 الصغري يالدمي ٢٠٤
 فخر احلافظ بن حممد الدين صالح اإلمام هو

-------------------------------------- 
  ٤١١ صفحة - ١ جزء   

 أخذ مهة كمال مع واملعرفة باحلفظ يوصف كان الزبيدي احلافظ عنه قال الدميي عثمان الدين
 الشيخ ب فيها حاله عامة وهي له السخاوي إجازة على وقفت قد قلت وطبقته السخاوي عن

 عنه الغيطي النجم طريق من به نتصل املستفيدين بركة الطالبني مفيد األوحد البارع الفاضل
 الديريب ٢٠٥
 شهاب هو مشبعة موحدة باء وآخره الراء وإسكان التحتية املثناة الياء وفتح املشددة الدال بفتح

 الربهان عن أخذ وغريها رباتا صاحب األنصاري اخلزرجي الغنيمي الديريب عمر بن أمحد الدين
 الربماوي والربهان والبقري واحلرميت اللقاين وخليل الشرباملسي وعلي احلنبلي وصاحل الشربخييت

 منصور عن األولية حديث ومسع وطبقتهم القليويب والشهاب والشرباملسي البابلي عن األخري يروي
 االطفيحي منصور بن حممد الدين الشمس عن الصحيح وروى بسنده املزاحي سلطان عن الطوخي

 الشيخ وعن بسنده النخلي أمحد الشهاب عن املصافحة حديث وروى بأسانيده البابلي احلافظ عن
 أيب عن الشربخييت إبراهيم الربهان عن ناصر ابن العباس أيب الشيخ عن املكي الرحيم عبد بن حسني
 بأسانيده الثعاليب مهدي

 مجيع ذكرت وقد أخريا قال منه عديدة أوراق على صرمب وقفت مشاخيه فيه ذكر ثبت وله
 لو زماننا وعلماء البشبيشي أمحد شيخنا قال ما مثل أكن ومل علمته ممن منهم أحدا أترك ومل مشاخيي

 جربيل عن العلم أخذوا أم وادعوا مشاخيهم ألنكروا عليهم واجلس هلم الناس تكذيب من خيافوا مل
 مبصر له إجازاته رأيت عنه الصعيدي طريق من له ما كل أروي اه ذلك من باهللا ونعوذ تعاىل اهللا عن

 أسانيده من ذكر ما بعض نقلت ومنها
-------------------------------------- 
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 ٢٤٠

  ٤١٢ صفحة - ١ جزء   
 الدباغ ابن ٢٠٦
 املعروف اللخمي يوسف بن العزيز عبد بن يوسف الوليد أبو احلافظ اإلمام األندلس حمدث هو

 الصديف علي أيب عن روى النقاد وجهابذته احلديث صناعة يف املتفننني املهرة األمية أحد الدباغ بابن
 أمية خامتة الزمه ممن وكان نذير بن لب بن وهب العطاء أبو فيه قال واعتمده عنه وأكثر به واختص
 أخباره من ونبذة ممنه واحد كل نسب فيه ذكر تأليفا لذكرهم أفرد وأنه شيوخه كثرة وذكر احملدثني
 وتفهمه حفظه عن أنبأ بليغا تأليفا فجاء قال عنهم روى الذين وشيوخه ينتحلها كان اليت وحنلته وبلده
 القاضي شيخه شيوخ معجم أيضا وألف اه وقته يف فيه وإمامته احلديث صنعة يف ورياسته وإتقانه
 أمساء يف لطيف جزء له قائال فاظاحل طبقات يف الذهيب وترمجه والفقهاء احملدثني وطبقات الصديف
 مرسية إىل ونقل بدانية ٥٤٦ سنة تويف اه السلفي طاهر بأيب وختمه الزهري شهاب بابن بدأه احلفاظ
 القيسي هشام بن حممد بن امللك عبد احلسني أيب الفقيه عن خري ابن إىل بسندنا له ما أروي ا فدفن
 عنه عياض القاضي إىل وبأسانيدنا عنه

 أبو الدين وجيه به األثر علوم وحميي ومؤرخه ومسنده اليمن حافظ اإلمام هو الديبع ابن ٢٠٧
 القطب تلميذه ضبطه والديبع الشافعي الزبيدي العبدري الشيباين الديبع علي بن الرمحن عبد الفرج

 الساكنة تحتيةال املثناة وبالياء املهملة الدال بفتح العثماين الفتح يف اليماين الربق كتابه يف النهروايل
 ولد يوسف بن علي جده لقب وهو األبيض السودان بلغة ومعناه عني آخره املفتوحة املوحدة فالباء
 حجر يف نشأ وإمنا بعد والده املترجم ير ومل السنة تلك يف زبيد عن والده وغاب بزبيد ٨٦٦ سنة
 املعروف أيب ألمه جده

-------------------------------------- 
  ٤١٣ صفحة - ١ جزء   

 مبارز إمساعيل ابن الطيب حممد الدين مجال خاله عن أخذ الشافعي مبارز حممد بن إمساعيل
 سيد حديث يف املؤمنني أمري الدنيا مسند احلجة احلافظ اإلمام هو السافر النور يف قال الشافعي
 السيوطي واحلافظ السخاوي كاحلافظ اه كثرة حيصى ال عمن أخذ باألوائل األواخر ملحق املرسلني
 مبارز ابن إمساعيل الشرف ألمه وجده العامري واحلافظ الشرجي اللطيف عبد بن أمحد بن وأمحد

 األرض نواحي من الطلبة وقصده احلديث علم يف الرحلة رياسة إليه وانتهت الطبقة وتلك الزبيدي
 مجعا الستة بالكت أحاديث فيه مجع جملدين يف األصول جامع إىل الوصول تيسري صاحب وهو

 الوجيه شرحه فقد مجاعة وخدمه ومصر باهلند مرارا طبع الفائدة عظيم كتاب وهو خمتصرا مفيدا متقنا
 عبد ابن اهلادي عبد حممد أبو فاس وقاضي املدين مث السندي عابد والشيخ اليمين األهدل الرمحن عبد
 فيه مجع تأليف أيضا وله نصرمامل القرن أواسط كانوا والثالثة الفاسي العلوي التهامي بن اهللا
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 ٢٤١

 وقرة زبيد أخبار يف املستفيد وبغية واملعراج النبوي واملولد املشكاة ومصباح القدسية األحاديث
 اجلنة ويوجب الذنوب به اهللا يغفر فيما املنة ومعظم املطلوب وغاية امليمون اليمن أخبار يف العيون
 شيخه مقاصد فيه اختصر مطبوع وهو احلديث من األلسنة على يدور فيما اخلبيث من الطيب ومتييز

 السخاوي
 شذرات من ترمجته يف العماد ابن له نسبها كما ومسلم البخاري الصحيحني يف قوله شعره ومن
 للهاليل نسبتها من الداري املسك نفحة يف ملا خالفا الكرت يف والثعاليب الذهب

-------------------------------------- 
  ٤١٤ صفحة - ١ جزء   

  يقدم ذين أي وقالوا لدي === ومسلم البخاري يف قوم تنازع 
  مسلم الصناعة حسن يف فاق كما === صنعة البخاري فاق لقد فقلت 

 أيضا فيهما وله
  جال البخاري قلت === سبق ملسلم قالوا 

  أحلى املكرر قلت === فيه املكرر قالوا 
 التيسري كتابه يف وله

  نظريه عز الست احلديث أصول === حوى الذي ولالوص تيسري كتايب 
  سروره ودام استغىن وحتصيله === ودروسه اعتىن مبعانيه فمن 

 حياته أدرك ملن جميزا وله السخاوي لقي وفيها ٨٩٦ سنة مث ٨٨٥ سنة وحج
  له رواييت جتوز ما رواية === وعصري وقيت ملدرك أجزت 
  جزيله كتب من ألفت وما === طرا واملسموع املقروء من 
  والطويلة القصرية الكتب من === شيوخ عن جماز من ومايل 

  اجلزيله برمحته ويرمحين === خبري يل خيتم اهللا وأرجو 
 باليمنيني املسلسل لدى البادية املنح يف وما ٩٤٤ عام رجب ٢٦ اجلمعة يوم ضحى بزبيد تويف

 ٩١٦ سنة تصنيفه أكمل أنه تيسريه رآخ يف إذ فادح غلط ٩١١ سنة مات أنه من ٥٧ املسلسل وهو
 كتابه ذيل يف واسعة ترمجة لنفسه املترجم ترجم اجلربيت إمساعيل الشيخ قبة يف بزبيد اهللا رمحه وقربه
 املستفيد بغية

 األوائل يف ذكرت وقد إليه بأسانيدنا نرويها فهرسة اهللا رمحه وله
-------------------------------------- 

  ٤١٥ حةصف - ١ جزء   
 أيب عن الزبيدي الديبع بن علي احلسن أيب عن العياشي سامل أيب إىل بالسند أيضا ونرويها
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 بن طاهر السيد عن جعمان بن حممد بن إبراهيم السيد عن جعمان بن إبراهيم بن حممد إسحاق
 بأسانيدناو ح الديبع ابن عن النهروايل القطب إىل وبأسانيدنا ح الديبع ابن احلافظ عن األهدل حسني

 مساعا الديبع ابن عن اآلخذين خامتة األهدل الطاهر عن العجل ابن إىل
 صحيح إمالء أيام زبيد جامع من الديبع ابن احلافظ خرج اليماين النفس يف ما اللطائف ومن
 لسانك أعطين الديبع للحافظ فقال اانني عقالء بعض الطريق يف فصادف وتالمذته هو البخاري

 أصابه ذلك فبمجرد وامتنع احلافظ فاستحىي امصها السالم عليه املصطفى حديث ا أتقر اليت هذه
 اه وشفاه واهللا فأغاثه باهللا استغاثة أبيات وأنشأ لبيته فوصل لقوة

 دري ابن ٢٠٨
 الضبط أهل من الغرناطي الطليطلي املقري األنصاري دري بن حممد بن علي احلسن أبو هو
 اخلزرجي الرحيم عبد ابن عبداهللا أبو عنه حدث ختهمشي يف برنامج له واالتقان

 النبوية املسلسالت يف البهية الدرر ١٢٦
 عامة يروي ١١١٢ سنة املتويف بلفكيه أمحد بن اهللا عبد سيدي املتفنن احملدث العارف للعالمة

 لزمزميا العزيز وعبد الطربيني العابدين وزين وعلي والثعاليب الكوراين وتلميذه القشاشي الصفي عن
 أجزت وقد هذا الدرر كتابه آخر يف قال مجاعة عنه هو وأخذ وغريهم جعمان إبراهيم ابن وإسحاق

 ترمي بلدنا أهل من إلينا املترددين أو عنا اآلخذين ومجيع واإلناث الذكور أوالدي الكتاب ذا
-------------------------------------- 

  ٤١٦ صفحة - ١ جزء   
 بن الرمحن عبد ابن بكر أيب السيد عن منها طرق من به نتصل اه عين ذلك فيلرووا وغريها

 عبد بن الرمحن عبد بن عيدروس ابن إبراهيم بن حممد السيد عن اهلند من كتابة العلوي الدين شهاب
 عبد السيد عن أبيه عن الرمحن عبد ابن عيدروس والدمها عن أمحد وعمه إبراهيم أبيه عن بلفكيه اهللا
 فكيهبل اهللا

 الشني حرف انظر املصري الشنواين علي بن حملمد الشنوانية األسانيد من حال فيما السنية الدرر
 للسلطان الزياين ألفها اليت الفهرسة اختصار اسم التيجان جوهرة من قيدته فيما والعقيان الدرر

 رمحون ابن التهامي انظر العلوي حممد بن سليمان الربيع أيب
 العاشر القرن مشايخ من باملغرب كان من اسنحمل الناشر دوحة ١٢٧

 بابن املعروف مصباح بن احلسني بن عمر بن علي بن حممد اهللا عبد أيب املؤرخ الصويف للعالمة
 رواية عنه وأخذت باملغرب املشايخ من لقيته من مجيع فيها أذكر فهرسة هذه أوهلا يف قال عسكر
 القرن مشايخ من باملشاهري وأعرف بل كتبه تأريخ إىل نشأت منذ بركة منه واستفدت عليه وقرأت
 املرجع اليها كراريس عشر حنو يف وهي عاصرته وال منهم البعض أدرك مل كنت وإن باملغرب العاشر
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 هنا طبعت فهرسة أول وهي ١٣٠٩ سنة بفاس طبعت وقد املغاربة من العاشر القرن أهل أخبار يف
-------------------------------------- 

  ٤١٧ صفحة - ١ جزء   
 

  الذال حرف 
 

 الذهيب ٢٠٩
 اهللا عبد أبو الدين مشس والتعديل اجلرح يف العدل احلكم وإمامهم احملدثني زينة احلفاظ إمام هو
 ٦٧٣ سنة ولد الدار الدمشقي األصل الفارقي الذهيب اهللا عبد بن قامياز بن عثمان بن أمحد بن حممد
 فيه وتعب الشأن ذا وعين الكثري فسمع سنة ١٨ وعمره وغريه ومصر واحلجاز الشام ببالد ومسع

 ماء شربت قال انه حجر ابن احلافظ عن وحكي الناس له وأذعن قدمه فيه رسخت أن إىل وخدمه
 وفرد اإلسالم مؤرخ ب احلفاظ طبقات يف السيوطي حاله احلفظ يف الذهيب مرتبة إىل ألصل زمزم
 الصناعة هذه بأعباء والقائم الدهر

 وثالمثائة ألف وهم أشياخه معجم وله وعلومه احلديث فنون سائر يف العظيمة املؤلفات وألف
 منه عندي اإلسالم وتاريخ بعضه وعندي باحملدثني خمتص وأصغر صغري آخر معجم أيضا وله شيخ
 فصار طبقة السنني من عشر كل فجعل اهلجرة أول من السنني على رتبه كبار أجزاء عشرة وهو جزء
 يف النفوس إليه تشوق مما فاذة وال شاذة يدع مل حافل كتاب وهو السابعة املائة آخر إىل طبقة نيسبع
 سامل أبو عنه قاله واحد صعيد يف وأهلها الدنيا له مجعت فكأمنا االختصار مع ذكرها إال التاريخ علم

 يف العياشي
-------------------------------------- 

  ٤١٨ صفحة - ١ جزء   
 احلفاظ وطبقات القراء وطبقات اإلسالمية والدول جملدا عشرين يف النبالء تاريخ أيضا وله حلتهر
 خزانة يف منه التهذيب تذهيب جملد يف بأوروبا مطبوع النسبة مشتبه مرارا طبع وامليزان مطبوعة وهي

 اجلوزي نالب التعليق أحاديث تنقيح جملدات مخس يف البيهقي سنن اختصار أسفار بعض القرويني
 من أخبار يف العرب السيوطي عليه ذيل نفيس خمتصر وهو الضعفاء يف املغين حزم البن احمللى اختصار

 جملد منه عندي عليه تعقب مع املستدرك اختصار عندي جملد يف الستة رجال يف الكاشف غرب
 يف السمر عمن جملد الصديق مناقب على التوفيق أهل توقيف جملدات عشر عساكر ابن تاريخ اختصار
 التجريد وله طالب أيب بن علي أخبار يف الطالب منح جملد عثمان مناقب يف التبيان جملد عمر ترمجة
 جملد املوت بعد ما جملد يف عساكر البن اجلهاد كتاب اختصار باهلند مطبوع وهو الصحابة أمساء يف
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 نفض محاة لصاحب البلدان تقومي اختصار بدر أهل عدد يف البدر هالة للبيهقي القدر كتاب اختصار
 والزخرف مرارا طبع األعلى للعلي العلو كتاب املبارك بن اهللا عبد ترمجة شعبة أخبار يف اجلعبة

 يف جزءو احلالج سرية كتاب الرب عبد البن العلم كتاب اختصار البصري احلسن ترمجة يف القصري
 لنفسه خرجه عواليه

-------------------------------------- 
  ٤١٩ صفحة - ١ جزء   

 وهو احلديث صاحل أو موثق وهو فيه تكلم فيمن صغري جزء وله صغرية كراسة يف عندي وهو
 احلسام أيبك بن أمحد للحافظ ا جميزا الذهيب خط عليها نسخة منه عندي كراريس أربع حنو يف

 بن عثمان بن أمحد بن حملمد امسه أثر أيضا خبطه اجلزء أول وعلى ٧٤٠ عام شوال ٦ بتاريخ وهي
 وغريها الرجال يف اآلن احملدثني مدار إن أقول والذي احلفاظ طبقات يف السيوطي احلافظ وقال قيماز
 ما وترامجهم الرجال أمساء يف له إذ اه حجر وابن والعراقي والذهيب املزي أربعة على احلديث فنون من
 أوهلا بقصيدة السبكي ابن التاج ورثاه أحد به يأت مل

  الذهيب احلافظ اإلمام موت بعد من === الطلب يف وللسارين للحديث من 
  عرب ومن عجم من الربية بني === ينشرها لالخبار للرواية من 

  والكذب الغي أهل وضع من بالنقد === حيفظها واآلثار للدراية من 
  والريب الشك جالء يريك حىت === معضلها حل يدري للصناعة من 

 سنة ٧٥ عن ٧٤٨ سنة شقبدم وفاته وكانت
 أيب عن حجر ابن احلافظ طريق ومن تدجبا فإما عنه الوادياشي جابر ابن طريق من له ما أروي

 بن حممد بن القادر عبد حممد أيب عمته وابن هريرة أيب ابن حممد اهللا عبد أيب وابنه الذهيب ابن هريرة
 الذهيب احلافظ األول والد عن ثالثتهم القمر بابن املعروف الدمشقي علي

 شعره ومن
-------------------------------------- 

  ٤٢٠ صفحة - ١ جزء   
  فيه فاجهد واإلمجاع صح إن === رسوله قال اهللا قال العلم 

  فقيه رأي وبني الرسول بني === جهالة اخلالف نصب من وحذار 
 أيضا شعره ومن

  مثلي لوفاة موضعا وأخلى === شخص علي احلديث قرأ إذا 
  قتلي ويريد حياته أريد === ألين بإحسان جازى فما 

 أيضا وله
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  املاضي نسي مهي بعض يف === حفظه على سفيان أن لو 
  والقاضي والشيخ غربيت يف === سعوا ضرسي مث وعرسي نفسي 

 الوفيات فوات يف الكتيب له أنشدمها
 بن علي الفقيه مشيخة من سالمةال طرق من ١٢٩ الشيخ ترمجة يف قرأته ما فيه الناس قول ومن
 الكرمي عبد بن حممد بن حممد الدين مشس اإلمام أنشدين فهد بن الدين تقي احلافظ ختريج سالمة

 الذهيب احلافظ يف قرقول البن األنوار طوالع ناظم البعلي املوصلي
  طرب من ملت إال قط أخباركم === ذكرت وما أهواكم بالسمع زلت ما 
  الذهب إىل مالوا قد بالطبع فالناس === حنوكم ملت إن عجب من وليس 

 عبد هريرة أبو الشام مسند منهم أوالد عدة املترجم للحافظ وكان
-------------------------------------- 

  ٤٢١ صفحة - ١ جزء   
 يف ا وحدث شيخا أربعني عن منتقاة حديثا أربعني له وخرج كثريين على أبوه أحضره الرمحن

 اهللا عبد أبو الشيخ قال اه مرة غري أجازنا وقال حجر ابن احلافظ بذلك ترمجه ٧٤٧ سنة أبيه حياة
 يف يكون ألن تفاؤال احلديث بعلم لشغفه هريرة بأيب مساه والده لعل القاصر املقل جهد يف املسناوي
 طبقات من سريين بن حيىي ترمجة يف وجدت قلت عنه اهللا رضي هريرة كأيب واإلكثار احلديث حفظ
 حلفظه هريرة أبا فكناه أحفظهم حيىي ابنه كان قدموا فلما هريرة أيب إىل بنيه بعث سريين أن سعد ابن
 سنة ٨٤ عن ٧٩٩ سنة املذكور الرمحن عبد هريرة أبو مات ذلك يف الذهيب احلافظ سلف فهو اه

 العبسي النون ذي ابن ٢١٠
 إىل بالسند فهرسته أروي املقري العبسي نالنو ذي بن خلف بن علي احلسن أبو الزاهد الفقيه هو

 عنه املقري رضا أمحد بن الرمحن عبد القاسم أيب اخلطيب الفقيه عن خري ابن
 النون ذو امسه من مبؤلف السلفي طاهر أبو احلافظ أفرد فائدة
 العني حرف من فهد بن العزيز عبد انظر فهد ابن مبشايخ واد العز ذروة
 هرستهف على غازي ابن ذيل ١٢٨
 املسند العالمة تلمسان من مكاتبة له أجاز التاء حرف يف املذكورة فهرسته غازي ابن أمت أن بعد

 سنة وذلك التلمساين بالكفيف املعروف مرزوق بن أمحد بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو
-------------------------------------- 

  ٤٢٢ صفحة - ١ جزء   
 عنه كتبها من وأناب مشيخته وباقي سلفه عن له يصح مبا أمحد هولولد له عامة إجازة ٨٩٦
 تلو نفسه غازي ابن خبط رأيتها بالذيل عرفت كراسة حنو يف ومجعها مروياته بعض غازي ابن فلخص
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 الذيل نروي بسال قدميا انتسختها كنت منه نسخة وعندي سابقا عليها أحلت اليت اموعة يف فهرسه
 التاء حرف انظر فهرسته يف املذكورة غازي ابن إىل بأسانيدنا املذكور
 القاضي ساللة طريق من باآلباء املسلسل عياض القاضي شفاء إسناد الذيل هذا يف يستظرف ومما
 أيب وعمه حممد أبيه عن احلفيد مرزوق بن حممد أبيه عن يرويها الكفيف مرزوق ابن أن وذلك عياض
 الفقيه بن أمحد اد أبو األصيل الفقيه جبميعه حدثين قال مرزوق ابن اخلطيب أبيهما عن أمحد الطاهر
 أيب القاضي احملدث الفقيه بن عياض الفضل أيب الصاحل احملدث القاضي الفقيه بن حممد اهللا عبد أيب
 شريف طريق هذا مرزوق ابن اخلطيب قال مصنفه عياض الفضل أيب القاضي الفقيه بن حممد اهللا عبد
 بن حممد اهللا عبد أيب الصاحل املعمر عن أرويه الطريق وذا بالعايل احملدثني عند املعروف اللقب نال
 وقد العايل بإذنه املصنف ولد حفيد اهللا عبد أيب القاضي عن غرناطة قرى من الوجنري األنصاري علي
 إذنه األندلسيني شيوخنا من حتققت وقد جدا غريب عال وهو عنه وأخذ مرة غري جملسه وحضر لقيه
 اه وإجازته حتديثه مسع إنه يقول الشيخ هذا وكان عاصره ملن مالعا

 اشتمل ملا وجوده عزيز سند هذا األسانيد هذه سياق بعد هالل بن العزيز عبد الشيخ فهرسة ويف
 أيب حدثين الرجل قول وهو املعايل من عليه

-------------------------------------- 
  ٤٢٣ صفحة - ١ جزء   

 الرجل قول هو!  > ولقومك لك لذكر وإنه<  ! تعاىل قوله يف مالك الق وقد جدي عن
 اشتمل ملا وجوده عزيز سند وهذا غازي ابن وقال هالل ابن فهرسة يف كذا جدي عن أيب حدثين
 املعايل من عليه

 عبد الشيخ عن الوالد األسناد شيخنا عن أيضا األكابر باالباء التسلسل بوصف به نتصل قلت
 أبيه عن الدهلوي اهللا ويل الشاه بن العزيز عبد اهلند كوكب عن أبيه عن الدهلوي سعيد يبأ ابن الغين
 الغصني بن القادر عبد عن املدين الكوراين حسن بن إبراهيم املنال أبيه عن الكوراين طاهر أيب املنال عن

 التنسي ليلاجل عبد بن حممد بن حممد عن املقري أمحد بن سعيد عمه عن املقري أمحد الشهاب عن
 ا يفتخر مما األسانيد وهذه به جده عن أبيه عن باحلفيد املعروق مرزوق بن حممد اإلمام عن أبيه عن

  هللا واحلمد واآلباء باألعالم لتسلسلها
  الراء حرف 

 
 الرازي ٢١١
 عنه عياض القاضي إىل بأسانيدنا نرويها فهرسة له الرازي أمحد بن حممد اهللا عبد أبو هو

 العمري خان علي ارتضا دحمم ٢١٢
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 املسند احملدث العالمة حممد اهللا عبد أبو اهلندي املدراسي الصفوي العمري خان علي ارتضا هو
 يروي احلج من راجع وهو واحلديدة جدة بني البحر يف ١٢٧٠ سنة ومات ١١٩٨ سنة ولد القاضي
 أمحد والده عن األمحدي الدين يممق حممد أيب عن باالنتباه املسمى الدهلوي اهللا ويل أمحد احملدث ثبت
 ويل عن الفليت الصديقي عاشق حممد عن الربيلوي احلبشي سعيد أيب عن السهروردي الصديقي اهللا
 الدهلوي اهللا

-------------------------------------- 
  ٤٢٤ صفحة - ١ جزء   

 عامة األنصاري السندي عابد حممد الشيخ وعن املكي الرسول عبد بن عمر عن مكاتبة ويروي
 هلما ما

 من مروياته فيه مجع وبتونس مبكة عليه وقفت العباد أحقر عن االسناد مدراج مساه ثبت وله
 ح عنه املكي دحالن الشهاب طريق من له ما وكل نرويه املكي الرسول عبد بن عمر شيخه طريق
 القعقاعي سعيد حممد سوالشم املكي مرداد اخلري أيب أمحد والشيخ الشطاري اهللا حبيب الشيخ وعن

 عنه املكي البخاري كوجك اهللا عبد السيد عن ثالثتهم
 الرمحيت ٢١٣
 الشهري األنصاري األيويب احملسن عبد اهللا رمحة بن حممد بن مصطفى الدين زين الربكات أبو هو
 اختصارا عياض القاضي شفاء اختصر ١٢٠٥ سنة ومات ١١٣٥ سنة بدمشق ولد الدمشقي بالرمحيت
 وحتبريا حتريرا مبثله الزمان عني تكتحل مل بشرح وشرحه جليال

 سنني تسع أو مثان ابن وهو وفاته سنة به اجتمع النابلسي الغين عبد األستاذ عن عاليا عامة يروي
 الباعلوي املكي عقيل بن أمحد بن وعمر اجلوهري أمحد والشهاب البكري مصطفى السيد وعن

 الكرمي عبد الشيخ حلب وحمدث املغريب الطيب بن حممد والشمس املكي عقيلة بن حممد والشمس
 البغدادي السويدي اهللا عبد والشيخ الفشين الرمحن عبد والشيخ املكي سنبل سعيد وحممد الشرابايت
 وغريهم الدمشقي اجلنيين صاحل والشيخ زاده كدك خليل بن القادر عبد والشيخ

 عليه يزيد له املترجم أن إال واحدة سنة يف وماتا الزبيدي مرتضى السيد أقران من املذكور وكان
 عن باألخذ عليه وزاد سنوات عشر بنحو

-------------------------------------- 
  ٤٢٥ صفحة - ١ جزء   

 السيد عنهم يرو مل ممن وأمثاهلم والصباغ والعجلوين والشرابايت والبكري عقيلة وابن النابلسي
 يصح ما كل نروي عاصره ممن القليل إال املترجم إسناد لعلو تفطني مل ذلك ومع بواسطة إال الزبيدي

 روايتنا وبينه بيننا حصل ما أعلى ومن عنه كلهم الكزبري والوجيه العقاد وشاكر الفالين طريق من له
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 عنه الغزي عمر عن اخلطيب النصر أيب عن
 الرداين ٢١٤
 اهللا عبد أبو اإلسالم حكيم املشاركة وةوق العلوم يف الدنيا فرد الرحال املسند احملدث اإلمام هو
 يف جال دمشق دفني املكي مث الرداين السوسي طاهر بن له اسم وهو الفاسي بن سليمان بن حممد
 من وله فيه ورئس واستوطنه واحلجاز واآلستانة والشام مصر ودخل واألوسط األقصى املغرب
 الزوائد وجممع األصول جلامع الفوائد جممع املسمى وغريها الستة الكتب بني اجلمع السنة يف التآليف
 والدارمي داوود أيب ومسند واملوطأ الستة وبقية ومسلم البخاري صحيحي أحاديث على اشتمل
 قاسم ابن أمحد الشهاب عنه قال وغريها الثالثة الطرباين ومعاجم والبزار املوصلي يعلى وأيب وأمحد
 يف خرجت تعليقة عليه دمشق دفني الكردي خالد والناومل اه اهليثمي مجع من أحسن مجعه ان البوين
 ١٠٩٤ سنة بدمشق ومات بتارودانت ١٠٣٧ سنة الرداين ولد جملد

 األجهوري علي احلسن وأيب املراكشي السكتاين عيسى مهدي أيب القاضي عن عامة يروي
 الدين بدر بن حممد واملعمر الشوبري عمر بن وحممد القليويب سالمة بن وأمحد اخلفاجي والشهاب
 البابلي واحلافظ الرملي الدين وخري محزة بن حممد الدين كمال بن حممد والنقيب الصاحلي البلباين
 يف قال اجلزائري قدورة وسعيد املزاحي وسلطان امليموين إبراهيم والربهان الدالئي املرابط بن وحممد
 السوسي املرغيت سعيد بن وحممد مشاخيه أجل وهو األثر خالصة

-------------------------------------- 
  ٤٢٦ صفحة - ١ جزء   

 خترج وبه الدرعي ناصر بن حممد اهللا عبد وأيب الثعاليب مهدي وأيب العجمي أمحد والشهاب
 وراوية املغرب نوادر من نادرة وكان وغريهم له فتح يده وعلى الواوزغيت اهللا عبد أيب العارف والويل

 وحاله اخل الناقد احملدث احلجة احلافظ اإلمام ب البوين أمحد الشهاب ذهتلمي حاله الدنيا رواة من
 اهلادي عبد بن القادر عبد الشيخ تلميذه عنه وقال باحلافظ أوائله يف سنبل سعيد حممد الشيخ

 ممن يعرفها من رأينا ما معرفة احلديث يعرف كان إنه األثر خالصة يف عنه نقله حسبما الدمشقي
 اه أدركناه

 أهل فهارس يف ليس وترتيبا واختيارا جودة باا يف نادرة السلف مبوصول اخللف صلة ستهوفهر
 أمجع فإنه الثعاليب مهدي أيب كرت عدا يقارا أو يشاها ما واملغرب باملشرق عشر احلادي القرن ذلك

 سلك انه الآليل عقود يف عابدين ابن الشمس عنه قال املتقدمني نفس فيها فنفسه وباجلملة وأوسع
 طولون ابن الشمس أسانيد غالبا فيها ومعتمده اه العجاب بالعجب فيها وآيت االطناب سبيل فيها

 بأسانيد مث األولية حبديث مث حجر كابن املسندين كبار إىل العمومية بأسانيده ابتدأها الشام حمدث
 املذاهب على للفقه دهبأساني ختمها مث املعجم حروف على مرتبة املصنفات أسانيد مث العشرة الكتب
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 وهي عجائبهم من ورأى منهم لقي من بعض وتسمية القوم طريق بأسانيد وختم العلوم وبقية األربعة
 مؤلفها خط عليها السلوة صاحب اهللا عبد أيب خالنا ابن عند منها نسخة على وقفت وسط جملد يف
 هذه ومن ١٠٨٦ بتاريخ وهي لفاسيا القاضي بن العزيز عبد بن حممد اهللا عبد أليب جميزا سليمان ابن

 أخرى نسخة على وقفت وكنت هللا واحلمد مبكتبتنا املوجود الصلة من الفرع نقلت العتيقة النسخة
 بن حسن العبد استجاز فقد وبعد العجيمي النور خبط أوهلا على مبكة املكي اخلري أيب أمحد الشيخ عند
 علي

-------------------------------------- 
  ٤٢٧ صفحة - ١ جزء   

 الربزجني الرسول عبد بن حممد والسيد الكوراين حسن بن إبراهيم وللمنال لنفسه احلنفي العجيمي
 هذه مصنف من العياشي حممد بن اهللا عبد والشيخ الفاسي القادر عبد بن الرمحن عبد والشيخ املذنيني
 العجيمي كالم اه بذلك خطه وكتب بشرطها األولية وأمسعين مروياته مجيع وهلم يل فأجاز الفهرسة

 اإلجازة أيضا النسخة هذه على الرداين وخبط ١٠٨٦ بتاريخ الرداين الشيخ خبط ذلك تصحيح وإثره
 الثبت يل أجاز الربزجني حسن السيد خبط وعليها وألوالده الربزجني الرسول عبد بن حملمد بصلته
 العمومية باريز مبكتبة أيضا منها أخرى ةنسخ وتوجد اه مؤلفه عن البصري سامل بن اهللا عبد شيخنا

 إبراهيم بن كالياس جلماعات أيضا بصلته أجاز املؤلف أن واألثبات التواريخ بتتبع استفدت كما
 إبراهيم املنال ابن طاهر وأيب والبصري احلنبلي الباقي عبد ابن املواهب أيب الشام وحمدث الكوراين
 احلريشي أمحد بن علي احلسن وأيب الفاسي القادر عبد بن نالرمح عبد بن حممد اهللا عبد وأيب الكردي
 السوداين الفالين سنة ابن حممد واملعمر السباعي الدرعي إبراهيم والربهان املنورة املدينة دفني

 وعبد الدمشقي الد الدين حميي بن الرمحن عبد والوجيه اجلزائري البوين قاسم بن أمحد والشهاب
 بن أمني وحممد الباعلوي شيخا سامل بن عمر بن وحممد الدمشقي محزة بن الكم بن حممد بن الكرمي
 وغريهم األثر خالصة صاحب احمليب اهللا فضل

 الصلة ونروي بعده ذكر ومن محزة ابن الكرمي عبد عدا ذكر من مجيع طريق من له ما نروي
 ويل أبيه عن دهلويال العزيز عبد عن األمحدي الرسول آل عن خان علي رضا أمحد الشيخ عن أيضا
 املترجم األول والد عن كالمها الكوراين طاهر وأيب سليمان بن حممد الشيخ ابن اهللا وفد حممد عن اهللا
 عن الناصري السالم عبد ابن عن السنوسي ابن األستاذ عن املدين املهنوي اليسر أيب عن ونرويها ح
 الرداين عن احلريشي احلسن أيب عن العراقي العالء أيب

-------------------------------------- 
  ٤٢٨ صفحة - ١ جزء   

 الشيخ خط عليها الصلة من أخرى نسخة على املكرمة مبكة احلرام املسجد مكتبة يف ووقفت
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 الشيخ نية أجاز حسبما قال القباين الفتاح عبد بن لعلي ا إجازنيه خبطه وعليها املدين الفالين صاحل
 بن صاحل وكتبه الدراوي سليمان بن حممد بن حممد مؤلفه عن الدراوي حممد بن سليمان الشريف

 خطه من اه الفالين حممد
 ما وأعلى غريب سياق وهو مؤلفها من املذكور الدرعي سليمان عن الفالين طريق من ونرويها

 اخلطيب النصر أيب وعن ح الكزبري الوجيه عن كالمها واحلبال السكري شيخنا عن أربعة وبينه بيننا
 ومنها عامة سليمان ابن عن اجلنيين صاحل عن الرمحيت مصطفى عن كالمها الدمشقي الغزي عمر عن
 الفالين سنة ابن عن الفالين صاحل عن إمساعيل عن أبيه عن وغريه الربزجني أمحد الشهاب عن

 العايل عرف ملن العلو غاية يف قبله والذي السند هذا أن شك وال عاليا مؤلفها عن الدراوي وسليمان
 املدة هذه يف وسائط فأربعة سنة ومخسني املائتني حنو اآلن إىل مات منذ سليمان ابن ألن والنازل
 مات منذ له قال فإنه البغوي القاسم أليب ترجم ملا الذهيب ذكر مما هذا أين ولكن عجيب تيسري

 يف له نظري ال شيء هذاو أنفس أربعة البغوي وبني بينه احلجار الشيخ وهذا سنني ومثاين سنة أربعمائة
 اه االعصار
 عن عنه الدهلوي اهللا ويل طريق من به نتصل اهللا وفد ولقبه حممد امسه ولد للمترجم كان تنبيه

 اهلند دخل رجال لعل قائال باملشرق لقيناه من بعض وجوده أنكر رمبا خربه بل ترمجته ولغرابة أبيه
 القادر عبد حممد أبو النسابة املؤرخ الكاتب رمجهوت به وعرف عرفه قد ولكن الرداين إىل نفسه فنسب
 حجة فيها دون اليت احلجازية رحلته يف املغربية االمساعيلية الدولة أعيان من السحاقي اجلياليل املدعو
 لقيناه وممن قال العلوي الشريف ابن إمساعيل املوىل املغرب سلطان زوجة بكار بنت خناثة األمرية

 وتكررت احلرام باملسجد
-------------------------------------- 

  ٤٢٩ صفحة - ١ جزء   
 السيد الزاهد الورع الرحالة العالمة الفقيه بن حممد السيد الرتيه السري الوجيه الفقيه معه جمالستنا

 للحرم مالصقة أبيه عن ورثها احلرام املسجد قرب دار له هذا وولده الرداين سليمان بن حممد
 بالكلية سوس إىل النسبة يهف تنوسيت الشريف

  األصادق غري األدنون أهله وال === املوافق غري اإلنسان بلد وما 
 األمرية لتحبسها البصري سامل بن اهللا عبد الشيخ ورثة من دار شراء يف معهم وقف انه وذكر
 حممد خشيو ومن بفاس القرويني خبزانة موجود وهو املذكورة الرحلة من األول اجلزء انظر املذكورة

 والنووية والشاذلية القادرية األحزاب ويروي والبصري العجيمي والده دون املذكور اهللا وفد
 أمحد بن الرمحن عبد الزروقية الوظيفة شارح عن العياشي أمحد بن حممد عن والزروقية واملشيشية
 بأسانيده أبيه عن سامل أيب بن محزة عن العياشي
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 منه اازين من عاش من آخر أن أظن كنت وقد ١٠٩٤ ةسن مات الرداين أن علمت قد تنبيه
 املعمر بدمشق املالكية مفيت ترمجة يف وجدت مث بدمشق ١١٧٠ سنة مات الذي اجلنيين صاحل الشيخ
 حنو عن ١١٧٣ سنة املتوىف الدمشقي املالكي حيىي بن حممد بن حممد ابن يوسف الدين مجال الفتح أيب

 ابن أن صح وإن منه اازين من عاش من آخر فيكون املترجم له أجاز أنه الدرر سلك من التسعني
 ألنه مطلقا عنه الرواة آخر يكون الكبري فهرسة يف للفالين ما وهو أيضا الرداين من أجيز الفالين سنة
 أعلم واهللا أيضا للفالين كما ١١٨٦ سنة مات

 الرندي ٢١٥
 زيد أيب عن روى أهلها من لرنديبا املعروف األزدي عمر بن ايد عبد بن عمر علي أبو
 والعربية األدب أخذ وعنه السهيلي

-------------------------------------- 
  ٤٣٠ صفحة - ١ جزء   

 اخلضراء واجلزيزة وسبتة وإشبيلية وقرطبة وغرناطة مبالقة غريه عن وأخذ اعتمد وإياه تفقه وبه
 واحلرستاين واالرتاحي كاخلشوعي برناجمه يف وذكرهم عددهم كبري املشرق أهل من مجاعة له وأجاز
 ستني سنة رمضان يف كتبها قد كان اليت العامة بإجازته احلافظ السلفي عن وحدث وغريهم

 منها وردت التاريخ يف املسلمني بالد من وغريها أصبهان أهل من موجودا كان من لكل ومخسمائة
 وا الشيخ ابن احلجاج أبو املغرب بالد إىل وجلبها بالتصحيح السلفي خط وعليها للمغرب نسخة
 السلفي عن الرندي حدث

 وجه يبني ومل الرندي شيوخ يف السلفي وذكر العبارة عنان الرندي عن أخذ من بعض أطلق وقد
 ملن فالوجه كثري له واملنكرون جدا ضعيف اإلجازة من الضرب هذا فإن جتاهال أو منه جهال احلمل
 العامة بإجازته قزمان بن مروان أيب عن أيضا الرندي علي أبو األستاذ حدث وكذلك يبني أن به روى
 كان من كل أيضا فأجاز هذا على علي أبو األستاذ عمل وقد سواء كاألول واحلال ٦٠٤ سنة

 مبقاصدهم ينفعهم واهللا ٦١٣ سنة شعبان يف موجودا
 وأمعن غاية وأتقنها نيدهأسا فيه حرر الربامج معتمدات من هو حافال جامعا برناجما علي أبو ألف

 عنه الطنجايل اهللا عبد أيب عن اخلطيب مرزوق ابن طريق من له ما أروي ٦١٦ سنة مات
 الرصاع ٢١٦
 من مجاعة عن أخذ التونسي األنصاري قاسم بن حممد اهللا عبد أبو بتونس اجلماعة قاضي هو
 سيد أمساء يف احملبني تذكرة له عقاب وابن العبدوسي القاسم وأيب كالربزيل عرفة ابن أصحاب
 املرسلني

-------------------------------------- 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٢٥٢

  ٤٣١ صفحة - ١ جزء   
 الباري فتح فيه اختصر البخاري على وشرح وسلم عليه اهللا صلى النيب على الصالة يف جزءو
 وكل السور على ورتبها هشام البن اللبيب مغين من القرآنية الشواهد وأفرد عرفة ابن حدود وشرح
 ترمجه ٨٩٤ سنة مات خطه عليه عندي منه اجزء فإن البخاري شرح وخصوصا عندي املؤلفات هذه

 وهي ونوادرهم ووقائعهم مشاخيه بأخبار مألها جيدة فهرسة له الالمع الضوء يف السخاوي احلافظ
 عنه زورق الشيخ طريق من به نتصل بتونس عليها وقفت حلوة

 الطربي الرضي ٢١٧
 عنه اخلشاب ابن عن األمحر ابن طريق ومن عنه جابر ابن طريق من فهرسته أروي
 الرضوي ٢١٨
 الرضوي صاحل حممد اهللا عبد أبو اجلوال الرحال املاهر الطبيب املسند احملدث العارف اإلمام هو

 مسكنا املدين مث ومفتيا نزيال االورنقاباذي وشهرة للعلم طلبا البخاري ومولدا أصال السمرقندي نسبا
 احلجة الشهري العالمة وشيخنا سيدنا ب املخسنني تذكرة يف حاله ١٢٦٣ سنة ا املتويف فناومد

 يف املتبحر باهللا العارف أحواله سائر يف والسنة الكتاب مع الواقف العامل العامل النحرير املشارك
 ب لفاسيا كنون اهللا عبد أبو تلميذه وحاله اه أقواله وصحيح اهللا رسول حلديث احلافظ العلمني
 باختصار الربكة احملصل احلافظ العالمة

 واجلزائر وتونس واحلجاز واليمن واهلند خبارى ودخل ولد وبه مسرقند من أصله الشيخ هذا
 سعدا ورزق عنه وأخذ األقصى واملغرب ومصر

-------------------------------------- 
  ٤٣٢ صفحة - ١ جزء   

 عمدة يف وما وكباره أعيانه ومصر بلد كل يف عنه حبيث نهع أخذ عظيما وإقباال التالميذ يف
 إال اجلزائر غري يف منه جمازا وجد ما وغربا شرقا جوالته مع املترجم أن منه يتعجب مما أن من اإلثبات
 رمحه يطلع مل بل األقصى واملغرب واحلجاز مصر يف عزوز ابن األستاذ جوالن عدم من نشأ اه قليال
 شؤن خلقه يف وهللا املترجم عن التونسي بوعتور العزيز عبد الشيخ دولته ووزير يهبلد رواية على اهللا

 اهلند يف وعمدته واملسلسالت واالسناد األسرار وعلوم التصوف يف أكثرها مؤلفات وللمترجم
 يروي الباعلوي البييت علي والسيد العطار الرسول عبد بن عمر احلجاز ويف القندهاري الدين رفيع
 بن عمر حفص أيب الرحلة األديب العارف الشيخ لقاء بقصد املغرب إىل ورحل ماهلم عامة عنهم
 وصلى فغسله املذكور شيخه مات أن إىل بفاس وبقي وأجازه عنه فأخذ البجعدي الشرقاوي املكي
 سنة الرمحيت األيويب مصطفى ابن حممد الشمس عن أيضا ويروي املدينة بارح أقربه وحني عليه

 عن الليل مجل صاحل عن بالفاحتة املسلسل وروى أوائله العجلوين عن مبكة أفندي زاهد عن ١٢٤٧
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 عبد عن ناصر ابن العباس أيب عن املغريب الطيب ابن عن املدين أسعد إبراهيم عن العلوي احملسن عبد
 ببالد خصوصا أفريقية يف املترجم جبوالن حصل وقد وسلم عليه اهللا صلى النيب عن اجلين املؤمن
 ذكره يزال وال علومه وبث أسانيده نشر فإنه ورواته احلديث لعلم روجان األقصى واملغرب ائراجلز

 وأجرا ومثوبة خريا اهللا فجزاه البارحة منها خرج كأنه طريا غضا اآلن إىل باجلزائر
 اليايف العز وأيب األنبايب الشمس وتلميذه السقا الربهان فبمصر وغربا شرقا لكثريين املذكور أجاز

 وأرانا األزهري الطرابلسي منقارة حممد بن حسني وشيخنا املدين الدمياطي خضري وأيب مصر زيلن
 حممد والشيخ الرابع بريم حممد الشيخ وبتونس األزهري املبلط ومصطفى خبطه املمضاة له إجازته

-------------------------------------- 
  ٤٣٣ صفحة - ١ جزء   

 بوعتور العزيز عبد والشيخ صفاقص مفيت باشا العداري حممد شيخوال تونس مفيت سالمة ابن
 بن طاهر حممد الشيخ العالمة تونس قاضي صديقنا سبطه عند خبطه له إجازته على وقفت تونس وزير
 احلفاف بن علي ا اجلماعة شيخ وباجلزائر وغريهم دارا التونسي أصال السلوي عاشور ابن حممد

 بن وحممد العمايل حممد بن محيدة والشيخ احلرار بن مصفى والشيخ منياأل بن الرمحن عبد والشيخ
 مساية بابن املعروف خوجة ابن الرمحن عبد بن وعلي القزادري بن حممد والشمس غرناوط مصطفى
 ورقات يف أسانيده بكتب كلفه بل الثاين خبط أمساؤهم عندي العشرين من عددهم يقرب ممن وغريهم
 وقد اإلجازة يف عنه وكالة شبه بيده فكانت أراد من عنه ا ليجيز له عطاهاوأ خبتمه وختمها بيضاء
 حممد لقاضيها أجاز وبفاس اهللا رمحه خبتمه خمتومة البيضاء األوراق هذه ببعض اجلزائر يف ظفرت
 بن وعمر الفاسي السلوي إبراهيم بن وحممد كنون املدين بن وحممد احلاج ابن محدون بن الطالب
 بن حممد بن وعلي خبطه له إجازة على وقفت الفاسي اذوب بن الكبري وعبد سودة ابن الطالب

 وهي له إجازته صورة على وقفت السلوي مسطس وحممد خبطه له إجازته وعندي الدباغ عمر
 بطنجة ااز ولد عند خبطه املمضاة له إجازته على وقفت السنوسي أمحد بن حممد بن وإدريس عندي
 بن العباس لقاضيها ومبكناس وغريهم سطات دفني األزموري الشرقاوي املري ابن يالتهام بن وصاحل
 هاشم للسيد املنورة وباملدينة جلماعة وبالعرائش مطولة وهي له اجازته صورة وعندي كريان بن حممد
 لعبد ومبكة الدمياطي القماش وعطية الكردي أمني وحممد الدمياطي العزب وحممد احلبشي حممد بن
 وكتبه وتالميذه ومشيخته وآثاره أخباره يف املؤلف كتابنا استوعبه مما وغريهم البخاري كوجك اهللا

 أبناء وخلف منها له وأولد نساء عشرة تزوج املسكي النفح يف قال جملد يف خيرج نفيس كتاب وهو
 سمي مل فوجدته أورنقاباذ دخلت حني بعضهم رأيت منهم أحدا جيز ومل أورنقاباذ بلدة يف صغارا
 اه جارية اهللا سنة وهذه العلم من شيئا

-------------------------------------- 
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  ٤٣٤ صفحة - ١ جزء   
 بن علي اجلزائر مسند شيخنا عن عاليا به وأتصل أصحابه من ذكر من جل طريق من عنه نروي

 الستة لكتببا وإجازة لألول عامة عنه كالمها الطرابلسي منقارة حممد بن وحسني موسى بن أمحد
 والثاين اجلزائر من مكاتبة األول أجازين منهما وكل للثاين املسلسالت وبعض احلنفية وفقه واملوطأ
 كالمها والفاسي كنون عن االمراين حممد بن الكامل اهللا عبد فعن بواسطتني نازال وأما مبصر مشافهة

 بن حممد وعن عنه األول والد عن كالمها العلمي امللك وعبد السنوسي إدريس بن اهللا عبد وعن عنه
 بوحاجب سامل والشيخ الزرهوين الشبيهي الفاطمي بن الفضيل حممد وشيخنا السباعي إبراهيم
 حممد األستاذ وأخربنا عنه سودة ابن الطالب بن عمر حفص أيب عن وغريهم النيفر الطيب والشيخ
 أمحد الشيخ املعمر وأخربنا عنه مثالثته مساية وابن القزادري وابن احلفاف ابن عن عزوز ابن املكي

 عنه أبيه عن خوجة علي بن احلليم عبد الشيخ وأخربنا عنه احلفاف ابن عن اجلزائري بوكندورة
 الشيخ وأخربنا عنه كالمها الكردي أمني وحممد احلبشي هاشم عن الفاسي جيدة أبو اخلطيب وأخربنا
 وأخربنا ح عنه كلهم خضري أيب وحممد شالقما وعطيه االنبايب الشمس عن الدمياطي الشريف حممد
 بن احلسن أبو وأخربنا عنه الرابع بريم حممد الشيخ عن كالمها بوحاجب وسامل النيفر الطيب الشيخ
 برادة اجلليل عبد الشيخ وأخربنا عنه كالمها السقا والربهان الدمياطي خضري أيب الشمس عن ظاهر
 حممد عن باالسكندرية احلبشي علي بن حممد اهللا عبد وأب وأخربنا عنه وغريه الفاسي الكبري عبد عن
 املرغين حممد بن وحممد احلنفي املكي مرداد اخلري أبو الشيخ وأخربنا عنه السالوي إبراهيم بن

 امليم حرف يف الرضوي مسلسالت وانظر كوجك بن اهللا عبد عن كالمها باالسكندرية
 اجلنوي رضوان ٢١٩

 فاس ثحمد اجلنوي اهللا عبد بن رضوان
-------------------------------------- 

  ٤٣٥ صفحة - ١ جزء   
 على ووقفت حليته به لصدر نعيم ابو أدركه لو القصار الشيخ فيه قال الذي وزاهدها وورعها

 الصاحل اإلمام الكبري الشهري الشيخ ب له إجازة يف عاشر ابن الواحد عبد حممد أيب الشيخ خبط حتليته
 العابد الزاهد املتبتل اخلاشع انطماسها بعد الصوفية الطريقة وحميي اندراسها بعد لسنةا حميي العامل
 موالي شيخه إجازة سياقه عقب املناصحة بذل يف البوسعيدي قاله له ما العاصمي سقني عن يروى
 الشرفاء بعض حدثين فقد سقني عن رضوان سيدي فهرسة يذكر مل فهارس بعدة له علي بن اهللا عبد
 وكتب فاس مدينة يف عنها له يبحث ملن وبعث رضوان سيدي فهرسة قال أو أسانيد يف فرطنا قال أنه
 الشطييب علي بن حممد اهللا عبد وأيب الطرابلسي احلرويب اهللا عبد أيي عن أيضا وأخذ اه . مجلة منها له

 وغريهم مراكش دفني الغزواين اهللا عبد حممد أيب والشيخ الزروايل
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 ترمجته وأفرد ٩٩١ سنة بفاس رضوان سيدي مات عنه القصار الشيخ ريقط من له ما أروي
 ويف القضاعي للقاضي الشهاب أحاديث ختريج وللمترجم خبطه عندي وهو املرايب تلميذه بالتأليف
 يف كان رضوان سيدي أن االصطالح يف منظومته على الفاسي يوسف بن العريب حامد أيب شرح

 به واختص والزمه سقني اإلسالم شيخ وقته يف املغرب حمدث عن هأخذ هو وكان وقته إمام احلديث
 القاري معني ويف اه ، مات ملا خلفه الذي هو رضوان وسيدي عنده ما حمصال الطويلة السنني
 علي احلسن أيب شيخه عن نقال الفاسي ميارة أمحد بن حممد اهللا عبد أيب للشيخ البخاري لصحيح
 قال أنه عنه القصار شيخنا يل وقال الصحيحني معرفة يف طويل باع له كان املترجم حق يف البطيوي
 على اتفقنا وما مسلم به انفرد وما األحاديث من البخاري به انفرد ما بني أميز وأنا طويلة مدة بقيت
 والعلم والورع الزهد أهل إمام عنه احملاسن مرآة ويف ه ا ، عمره آخر ذلك عليه اختلط مث خترجيه
 خط وكان اه ، وقته يف وروايته احلديث وحفظ الصاحل السلف ننس على والعمل

-------------------------------------- 
  ٤٣٦ صفحة - ١ جزء   

 من نقلت تازا خبزانة له كانت جمموعة على وقفت والرونق اجلودة غاية يف هذا رضوان سيدي
 األمحر خللف باحلسا يف لرجزه شرحه آخر يف غازي ابن العالمة أنشد فيها خطه

  الصواب قليل اخلطاء كثري === باخلالف مولع صاحب لنا 
  غراب من مشى ما إذا وأزهى === اخلنفساء من جلاجا أجل 

 قبول اهللا أحسن اهللا عبد ابن رضوان احلروف هذه كاتب يقول أيضا رضوان سيدي خط ومن
 عليه اهللا صلى النيب أن خيطب ةمجع يوم املنرب على وهو سقني الرمحن عبد سيدي الشيخ مسعت سعيه
 اهللا رمحه خطه من اه عليك قضاه شيء يف اهللا تتهم ال به أوصاه فيما فقال رجال أوصى وسلم

 األندلسي عثمان بن حممد بن سعيد بن حممد اهللا عبد أبو الرحالة احملدث اإلمام هو الرعيين ٢٢٠
 واملشارقة املغاربة من شيخا الستني حنو عن أخذ وبالسراج بالرعيين املعروف الدار الفاسي النجار
 خليل ابن وأجازه التجييب القاسم وأيب الشاط وابن اليعمري الناس سيد وابن رشيد وابن حيان كأيب

 السالم عبد وابن التونسي الرفيع عبد وابن واملشدايل الغماري الصديين علي بن وحممد السكوين
 ٧٧١ سنة ومات ٦٨٥ سنة ولد هموغري الواين احلسن وأبو البنا وابن اهلواري

 فهرسته يف األمحر ابن قال عنه كلهم والسراج واملنتوري األمحر ابن طريق من فهرسته أروي
 الناظر وحتفة واملغرب املشرق صلحاء من مجلة يف املغرب املترجم تآليف ومن عامة إجازة أجازين
 والتصلية البسملة يف بهيةال والروضة احلجاز مراحل ونظم احلديث غريب يف اخلواطر ونزهة

-------------------------------------- 
  ٤٣٧ صفحة - ١ جزء   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٢٥٦

 العني حرف من وعيسى امليم حرف من الرعيين معجم انظر آخر رعيين وهلم
 العمري امللك عبد القاضي بن الدين مشس بن الدين رفيع هو القندهار الدين رفيع ٢٢١
 أرض من الدكن أباد حيدر بقرب قرية بقندهار ولد املعمر املسلك رفالعا احملدث اإلمام القندهاري

 املدين املغريب اهللا عبد بن حممد والشمس اهلندي السوريت الدين خري عن عامة أخذ ١١٦٤ سنة اهلند
 البصري عن السندي حياة حممد عن األول ثبته يروي كان وعنهما الدنيا يف البصري تالميذ آخر

 وأخذ الشامي وعثمان املدين الربزجني العابدين زين السيد عن أيضا وأخذ عاليا البصري عن والثاين
 كما الدهلوي خان علي طالب بن حياة حممد عن بالضيافة املسلسل واحلديث الكرمي القرآن رواية
 كما املدينة يف السندي احلسن أبو أضافه وهو وجدة مكة بني حمل احلادة يف صفور حممد هو أضافه
 الدين رفيع مات بأسانيده البصري سامل بن اهللا عبد أضافه كما السندي حياة حممد هو أضافه

 امسها بالفارسية ألفها وأسانيده وشيوخه بنفسه التعريف يف رسالة له ١٢٤١ سنة بقنندهار املذكور
 إليه بأسانيدنا ينتسب وإليه سلوكه شيخ وهو الرضوي تلميذه طريق من له ما نروي القندهار أنوار

 نسباء أحد القندهاري العمري الدين شهاب عن الرضوي عثمان بن خضر الشيخ وعن عنه سابقةال
 بن الدين عليم شاه الناسك الصاحل الشيخ عن العطار عثمان بن أمحد صاحبنا وعن عنه الدين رفيع
 عن أباد حبيدر ١٣١٦ سنة واملتوىف ١٢٣٢ سنة حدود يف املولود احليدرأبادي املذكور الدين رفيع
 يف الرضوي شارك ألنه بذلك جدير وهو الرجل هذا بلقي يفخر املذكور صاحبنا وكان عاليا أبيه

 بدرجة معاصريه عن سنده فعال ثالثة وسائط البصري وبني وبينه شيخه
 إسحاق أبو ا اجلماعة وشيخ التونسية الديار عامل هو الرياحي ٢٢٢

-------------------------------------- 
  ٤٣٨ صفحة - ١ جزء   

 سنة ولد املالكي الدار التونسي الرياحي األصل الطرابلسي إبراهيم بن أمحد بن القادر بن إبراهيم
 املتوىف احلباش محزة مشيختها عن بتونس وأخذ عشر الثاين القرن أواخر تونس وقدم بتستور ١١٨٠

 ١٢١٨ سنة املتوىف الكواشي صاحل والشيخ التميمي إمساعيل والشيخ احملجوب وعن ١٢١٧ عام
 ويروي وغريه الغرياين عن الشريف الكرمي عبد بن حسن عن عامة وروى دوم فمن الفاسي وحممد
 بسنده احلريشي عن املكودي أمحد عن الكرمي عبد أبيه وعن آبائه عن بسنده الصحيح الشريف حسن
 الطاهر حممد اهللا عبد باأ ومفتيها وأديبها مسندها سال يف فاستجاز ١٢١٦ عام األقصى املغرب ودخل

 ١٢٤١ سنة مصر ودخل له حصل ما أعلى من عنه وروايته ١٢٢٠ سنة ا املتوىف السلوي املري بن
 األولية حديث املترجم من الصغري األمري ومسع فأجازه والده ثبت يف الصغري األمري الشيخ فاستجاز
 بثبته وأجازه السندي عابد الشيخ حافظه عن فأخذ ١٢٥٢ سنة ثانية مرة احلجاز ودخل بشرطه
 لتونس ورد ملا األنصاري عمرو ابن التهامي ابن الرباط مسند مع ١٢٤٣ سنة وتدبج الشارد حصر
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 عبد ابن عن فيها السند له ورفع تضمنته وما العياشية الرحلة خصوص يف مطولة إجازة له وكتب
 ناصر ابن العباس أيب الشيخ عن التطواين الورزازي حممد بن أمحد اإلسالم راهب عن الناصري السالم

 حممد اهللا عبد أيب عن جسوس اهللا عبد أيب عن املذكور الناصري شيخه وعن ح العياشي سامل أيب عن
 الشيخ عن كالمها والناصري الزرقاين حمشي الرهوين الشيخ وعن سامل أيب عن الفاسي القادر عبد بن

 مرتضى احلافظ عن أيضا الناصري ويرويها املس أيب عن احلريشي احلسن أيب عن سودة ابن التاودي
 عن اجلكين الودود عبد والده عن الصحراوي اجلكين اهللا عبد عن التهامي ابن ويرويها بسنده الزبيدي
 سامل أيب عن ناصر ابن العباس أيب عن اخلطاط العباس أيب عن الودود عبد والده

 بعض يف كان وإن الفائقة إلجازةا هذه مثل سياق النواحي تعطري صاحب أغفل مل انظر قلت
 نظر فيها املساقة األسانيد

-------------------------------------- 
  ٤٣٩ صفحة - ١ جزء   

 والشمس أمحد اإلسالم شيخ وولده اخلوجة بن حممد كالشمس لكثريين الرياحي الربهان أجاز
 بن حممد والشيخ الرابع ريمب حممد والشمس حسني بن أمحد اإلسالم وشيخ النيفر امحد بن حممد
 بإجازة املدينة مكتبة واقف حكمت عارف باآلستانة اإلسالم وشيخ بتونس املالكي القاضي سالمة
 الشيخ أن عنه النوادر ومن ا ودفن بتونس ١٢٦٦ عام رمضان ٢٧ يف املترجم وتويف وغريهم نظمية
 عليه له يكتب أن املترجم فهم سيةالشم على القطب من نسخة يديه بني وكان استجازه النيفر حممد

 باملنطق االشتغال جواز يف العلماء الختالف قال آخر فن يف آخر كتابا حيضر أن رغب مث اإلجازة
 اإلجازة خ على الزرقاين على له فكتب

 الشيخ عن العالين حممد القريوان قاضي عن منها طرق من واملؤلفات األسانيد من ماله نروي
 عن عنه املصري السقا الربهان أصحاب من وغريه الوالد الشيخ عن ومنها عنه اينالقريو بوهاها حممد

 الشيخ اإلسالم شيخ عن اجلركسي احلنفي يوسف بن حممد الشيخ تونس مفيت عن ومنها املترجم
 عن ومنها عنه التونسي الكايف حسني بن أمحد اإلسالم شيخ أبيه عن حسني بن أمحد ابن حسن
 صهره الدنيا يف تالميذه بقية عن أعالها وهو ومنها عنه الغايت الطاهر بن حممد نع املدين فاحل الشيخ
 لشيخه املذكور الطيب الشيخ وأنشدين عنه كالمها بوحاجب سامل والشيخ النيفر الطيب الشيخ
 املترجم

  منضره النيب بدعا ووجوههم === أعمارهم طويلة احلديث أهل 
  متكثره به أيضا زاقهمأر === أم املشايخ بعض من ومسعت 

 قرظة الوهابية على ورد البخاري صحيح وختم التونسي بالقطر مستعمل نبوي مولد للمترجم
 من الظريف مسامرة يف املترجم ترمجة بسط وانظر  وغريها الثالث بريم حممد الشيخ اإلسالم شيخ
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  ٢٥٠ صحيفة إىل ١٤٢ صحيفة
-------------------------------------- 

  ٤٤٠ صفحة - ١ جزء   
 عن جدا أكثر السالمي رافع بن حممد املعايل أبو الدين تقي احلافظ اإلمام هو رافع ابن ٢٢٣

 وغريه كثري ابن على السبكي قدمه قال الغمر انباء يف حجر ابن احلافظ ترمجه والشام مصر شيوخ
 واالنصاف احلافظ قال الطلبو بالرحلة وعنايته باألجزاء ملعرفته يقدمه كان العراقي شيخنا يل وقال
 الراوي تدريب ويف اه كثري ابن من احلديث أهل طريقة على احلفظ وصف إىل أقرب رافع ابن ان

 مغلطاي أحفظ أيهم تعاصروا أربعة عن العراقي الفضل أبا احلافظ شيخه حجر ابن اإلسالم شيخ سأل
 باالنساب وأعلمهم اطالعا أوسعهم أن نقلت خطه ومن فأجاب واحلسيين رافع وابن كثري وابن

 احلديث لطلب وأقعدهم كثري ابن والتواريخ للمتون وأحفظهم تآليفه يف منه تقع أغالط على مغلطاي
 يف أدوم وهو احلسيين وبالتاريخ املتأخرين بشيوخ وأعرفهم رافع ابن واملختلف باملؤتلف وأعلمهم
 على الذيل أيضا وله واإلتقان الضبط يف غاية وهو جملدات أربع يف معجمه رافع ابن ومجع احلفظ
 به حدث اجزء الذهيب احلافظ له وخرج للربزايل دمشق تاريخ على والذيل النجار البن بغداد تاريخ
 ٧٧٤ سنة بدمشق ومات ٧٠٤ سنة مبصر ولد شيوخه ومعجم املختص معجمه يف وذكره مرات
 بن وعلي ظهرية ابن الدين مجال احلافظ عن فهد بن التقي عن السيوطي طريق من له ما وكل أرويه
 عنه كالمها سالمة

 برنامج له ربيع بن حممد اخلري أبو القاضي ربيع ابن ٢٢٤
-------------------------------------- 

  ٤٤١ صفحة - ١ جزء   
 أهل من األشعري ربيع بن أمحد بن الرمحن عبد بن حيىي عامر أبو القاضي هو ربيع ابن ٢٢٥

 رجب ابن مشيخة يف املشيخات انظر احلافظ احلنبلي رجب ابن جبرنام له قرطبة
 ابن احلافظ إىل بسندنا نرويها فهرسة له رزق بن حممد بن حيىي بكر أبو الفقيه هو رزق ابن ٢٢٦

 عنه هلا بروايته صاحبها مؤلفها عن خري
 رواية له املرسي التونسي رزين بن القاسم أيب بن حممد بن علي احلسن أبو هو رزين ابن ٢٢٧

 احليحي العبدري طريق من أرويها ومنق فحسن مجعها فهرسة ذلك يف وله كثري خلق وأجازه واسعة
 عنه

 الوزير بن اهللا عبد القاسم أبو اخلطيب البليغ الكاتب النحوي الفقيه الشيخ هو رضوان ابن ٢٢٨
 األمحر وابن لسراجا طريق من فهرسته أروي األنصاري الفاسي املالقي رضوان بن يوسف احلجاج أيب

 عنه كالمها
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 عنه جابر ابن طريق من فهرسته أروي الرفيع عبد ابن ٢٢٩
 نرويها فهرسة له املستغامني الرقيق بابن املعروف حوا بن حممد اهللا عبد أبو هو الرقيق ابن ٢٣٠

 عنه وغريه السنوسي بن العريب حممد السيد عمه عن السنوسي ابن األستاذ طريق من
-------------------------------------- 

  ٤٤٢ صفحة - ١ جزء   
 اجلذامي موهب بن حممد بن اهللا عبد بن علي احلسن أبو الراوية الشيخ هو الرقاق ابن ٢٣١
 إجازة عنه خري ابن إىل بالسند فهرسته نروي الرقاق بابن ويعرف

 املعروف اإلشبيلي األموي مفرج اخلليل أيب بن حممد بن أمحد جعفر أبو هو الرومية ابن ٢٣٢
 وحده نسيج كان اإلحاطة يف اخلطيب ابن قال به وألصقها أشهرها وهي الرومية وبابن العشاب بابن

 ووفيام وموالدهم وأنسام احملدثني تواريخ ذاكرا ناقدا حافظا احلديث يف إماما دهره وفريد
 العشب ومتييز النباتات معرفة يف بعده وما قبله وما عصره يف اإلنسان نوع عجيبة وجترحيهم وتعديلهم
 الرحلة موادمها إذ والنبات احلديث ومها بينهما املشترك القدر لوجود الصناعتني على قام وحتليتها
 فيه اإلحاطة كالم اه واألبدان األديان وحفظ اللفظية املشكالت وحتقيق األصول وتصحيح والتقييد
 اجلهات أهل وكاتب واملغرب باألندلس روى له يةا ال الذي البحر ومشيخته به لالعتبار ونقلته
 مئني على يشتمل روايته وبرنامج اخلطيب ابن قال سنوات ثالث رحلته يف وأقام ٦١٢ سنة ورحل
 األوراق الستغرقت ا أتينا لو وغريها العراقية البالد على أمساؤهم مرتبة عديدة

-------------------------------------- 
  ٤٤٣ فحةص - ١ جزء   

 يف املعلم وله ٦٣٧ سنة بإشبيلية ومات ٥٦١ سنة ولد بالتأليف وأفرد قصت عما وخرجت
 من له ما أروي البخاري عن مسلم به انفرد فيما الدراري ونظم مسلم صحيح على البخاري زوائد
 عنه البلفيقي إسحاق أيب طريق

 بن حممد اهللا عبد أبو مسندهاو وحافظها فاس فخر الفنون ذو احملدث اإلمام هو رشيد ابن ٢٣٣
 ٧٢١ سنة ا مات فاس دفني رشيد بابن ويعرف الدين حمب السبيت الفهري رشيد بابن املعروف عمر
 قيما احلديث بصناعة العناية تام النقل صحيح األسناد عايل السماع كثري كان اخلطيب ابن عنه قال

 احملدثني وشيخ املغرب مشيخة كبري خلدون ناب عنه وقال للرجال ذاكرا فيها حمققا ا بصريا عليها
 طول يف مجع مبا العيبة ملء املسماة جملدات ست يف الكربى الرحلة له املغرب أهل وسيد الرحالة
 فنون فيها اإلحاطة يف اخلطيب ابن عنها قال وطيبة ومكة والشام مبصر الوجيهية الوجهة يف الغيبة

 وهي واألناشيد العوايل واملسندات احلسان األخبار من وطرق والتاريخ العلمية الفوائد من وضروب
 على مشتملة جملدات ست هي النحاة طبقات يف السيوطي عنها قال اه مثله إىل يسبق مل كبري ديوان
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 وقال الزيارة مبحث يف املواهب على الزرقاين شرح يف وحنوه اه املكرمة مبكة عليها وقفت وقد فنون
 الفوائد من فيها ومجع أشياخه ذكر فيها أودع أسفار أربعة يف إا ضالريا أزهار يف املقري عنها

 شيخه عند مبكة أجزاء عدة منها رأى أنه العياشي سامل أبو وذكر وغريبة عجيبة كل واألدبية احلديثية
 يف املصنف خط النسخة هذه وعلى املوفق برباط املغاربة وقف يف وكانت قال الثعاليب مهدي أيب

 ما رحلته يف سامل أبو وذكر ملكا النسخة وكانت احلضرمي املهيمن عبد اإلمام يذهتلم وخط أماكن
 انظرها  مسألة أربعني على ينيف ما وذلك األدبية واألناشيد العلمية الفوائد من منها انتقاه

-------------------------------------- 
  ٤٤٤ صفحة - ١ جزء   

 خبط هو ما منها جملدات عدة اآلن منها اسبانيا ببالد االسكوريال مبكتبة أن وبلغين شئت إن
 يطلق فيمن املذاهب إيضاح أيضا رشيد والبن أكثر أو كاملة نسخة جمموعها من خيرج ورمبا املؤلف
 صحيح تراجم مناسبات إبداء يف النفس فيه أطال التراجم ترمجان وكتاب الصاحب اسم عليه

 الصحيح رواية يف التصحيح إفادة وله يكمل ومل ملعنعنا السند يف األبني السنن ومنها البخاري
 وكان يتأول وال ميرها الصفات يف احلديث أصحاب مذهب على كان الذهيب احلافظ قال
 أن فاتفق مالكيا ليس بأنه حمضرا عليه وكتبوا عليه فأنكروا بالبسملة ويسر االستفتاح لدعاء يسكت
 كان أنه بعضهم ذكر الرياض أزهار ويف اه حملضرا وبطل فجأة احملضرمات يف شرع الذي القاضي
 اه أعلم واهللا مالكي أنه واملعروف ظاهريا

 عساكر ابن اليمن وأبو الدمياطي الدين شرف احلافظ منهم طائفة عن واحلجاز والشام مبصر أخذ
 السراج طريق من له ما وكل وفهرسته أرويها رحلته تضمنته ممن الطبقة وتلك القسطالين والقطب

 طريق ومن املذكور أبيه عن رشيد بن عمر بن حممد بن حيىي عن الفاسي القباب أمحد العباس أيب نع
 أيب بن أمحد بن اهللا عبد حممد أيب الراوية والقاضي البلفيقي احلاج ابن الربكات أيب عن أيضا السراج

 العباس أيب عن القصار طريق ومن ح عنه كالمها السبيت القصري مسلم بابن الشهري علي بن بكر
 اهللا رمحه رشيد ابن احلافظ عن جزي بن بكر أيب عن املنتوري عن املواق عن الدقون عن التسويل
 عنه ورضي

 من هي اليت فهرسته أروي القرشي الربيع أيب ابن احلسني أبو األستاذ هو الربيع أيب ابن ٢٣٤
 بن قاسم القاسم أيب عن الرعيين اهللا عبد أيب عن السراج طريق من الشاط ابن القاسم ايب تلميذه مجع

 وبه عنه الشاط بن عبداهللا
-------------------------------------- 

  ٤٤٥ صفحة - ١ جزء   
 حممد اهللا عبد أيب األندلس جبزيرة اجلماعة شيخ عن حيايت بن حممد اهللا عبد أيب عن السراج إىل
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 عنه الفخار بن علي بن
 الرحلة النسابة الضابط احملدث املسند العالمة األشراف يدعم صقعه باقعة هو ريسون ابن ٢٣٥

 احلسين ريسون ابن الصادق حممد اهللا عبد أيب احملدث العالمة بن حممد اهللا عبد أبو الصاحل الراوية
 وابن الفاسي حفص وأيب جسوس عن ا وروى ١١٧٧ فاس إىل رحل التطواين اليونسي العلمي
 إجازة وأجازوه بوخريص القادر وعبد اجلنوي احلسن بن وحممد سودة ابن والتاودي بناين احلسن
 الورزازي علي بن وحممد العمل شارح الرباطي القاسم أيب بن حممد باملغرب أيضا أجازه كما عامة
 باملدينة مجاعة فأجازه ١٢١٦ عام وحج ١٢١٦ عام األخري الدرعي الناصري السالم عبد وابن

 الكبري واألمري الشرقاوي اهللا عبد ومبصر املدين الليل مجل العابدين زين والسيد املدين الشامي عثمان
 مسعود ابن وسامل الدسوقي حممد والشمس احلنفي العريشي وأمحد املالكي العماري املنعم وعبد

 الربهان وبطرابلس األول بريم حممد الشيخ وبتونس الضرير الفيومي العليم وعبد األزهري الطرابلسي
 وغريهم الطرابلسي اليزليتين النور عبد بن علي بن دحمم بن إبراهيم

 مشهروش طريق من املنجرة الرمحن عبد زيد أيب األستاذ عن بالفاحتة املسلسل احلديث وروى
 الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أيب احلرمني حاج النحوي احملدث املقري عن مبراكش وأخذ اجلين

 بن حممد اهللا عبد أيب املؤرخ األديب املشارك الشيخ عن ضاأي ا وأخذ قبله املذكور تلميذ التدالوي
 حممد عن سلفه وطريقة الوزاين حممد بن الطيب حممد أيب عن الشاذلية الطريقة وأخذ الشرادي العباس

 حممد أبيه عن احلسني أبيه عن أمحد جده عن الصادق حممد أبيه وعن ريسون بن احلسني بن علي بن
 القطب عن اخللوتية الطريقة وأخذ التمصلوحيت املغاري حسني ابن اهللا دعب موالي عن علي أبيه عن
 قال التازي الوهاب عبد املعمر وتلميذه بفاس زاويته دفني الصقلي أمحد العباس أيب

-------------------------------------- 
  ٤٤٦ صفحة - ١ جزء   

 خبط وجدته كما ١٢٣٤ سنة بوازان ومات وغريهم الفيومي العليم وعبد املائة حنو عن املتوىف
 أيب باسم ألفها حافلة فهرسة له ١٢٣٦ سنة سودة ابن القاضي شيخنا وخبط رمحون ابن تلميذه
 حممد بن سليمان الربيع أيب للسلطان املترجم أجاز ذكر ما نقلت ومنها الرحلة صاحب الزياين القاسم
 سنة بطرابلس املتوىف الطبويل الطرابلسي نالرمح عبد بن أمحد والشهاب رمحون ابن والتهامي العلوي
 عمران موسى وأيب السنوسي الشيخ عن الظاهري فاحل الشيخ عن به نتصل األخري طريق ومن ١٢٥٤
 عنه الطبويل عن كالمها الياصلي
 األلف حرف يف القاضي بن أمحد انظر القاضي ابن الشهاب فهرس اسم االصالح رائد
 اهللا عبد بن الرمحن عبد السيد ومسنده وحمدثه اليمن لزينة نواراأل مفاتيح عن األستار رفع ١٢٩

 احلضرميني من عنهم أخذ الذين مشايخ فيه ذكر ١١٦٣ سنة املتوىف الشافعي احلسيين العلوي بلفكيه
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 وإجازة األنوار ترتل يف األسرار مفاتيح قصيدته على شرحا وجعله والشاميني واحلجازيني واليمنيني
 هلاأو اليت األبرار

  أقوال من يصفون ما كل عن === املتعايل العزة رب سبحان 
  البال قيود وعن احلدود وعن === ووضعها احلروف عن العظيم جل 

 ص من فيه وهو الرباهني كرت كتابه يف املدين اجلفري شيخ السيد برمته أثبته املذكور والشرح
 السيد ومسنده زبيد عامل باسم كوراملذ الشرح املذكور الرمحن عبد السيد ألف ٥٥٢ ص إىل ٤٨٦
 فيه قال األنوار مفاتيح املسمى أيضا بالنظم ااز األهدل مقبول بن عمر بن حيىي

  سؤال وحل نثر أو نظم من === قلته وفيما فيها فأجزته 
-------------------------------------- 

  ٤٤٧ صفحة - ١ جزء   
  باإلقبال للحق ومرافق === حكمة وطالب أخ كل وكذاك 

 ١١٥٥ سنة وذلك
 ما أعلى وهو الكوراين والربهان احلداد اهللا عبد والقطب والده عن عامة املذكور الشارح يروي

 محزة بن حممد بن وإبراهيم والنخلي والبصري والعجيمي الربزجني الرسول عبد بن حممد عنده
 عبد والسيد أبيه عن األهدل الوجيه طريق من نرويه وغريهم احلنبلي املواهب وأيب احلسين الدمشقي
 عنه العلوي حامد بن حسن عن الزبيدي احلافظ وإىل عنه كالمها العيدروس مصطفى ابن الرمحن

 جملد يف القاوقجي احملاسن أيب طرابلس ملسند املسلسلة األحاديث يف املسدلة األستار رفع ١٣٠
 تسلسال عابدين ابن اخلري وأيب مياطيالد الشريف حممد السيد عن رويناه دمشق يف عليه وقفت وسط
 عنه لكله وإجازة لبعضه وعمال

 باحلاج املعروف أفضل حممد احلديث علوم يف املتبحر اإلمام هو السيلكويت احلاج رسائل ١٣١
 أمحد اإلمام بن حممد الرمحة خازن بن األحد عبد الشيخ أصحاب أجلة من كان الدهلوي السيلكويت

 إىل السيلكويت احلاج ارحتل مث آبائه عن عنه احلديث وأسند كثريا به انتفع السهرندي األحد عبد بن
 يف مذكورة وأسانيده علومه وأشاع لدهلي عاد مث البصري اهللا عبد بن سامل عن فيه فأخذ احلجاز
 عنه اإلرشاد يف املذكورة الدهلوي اهللا ويل إىل بأسانيدنا نرويها رسائله

 وصوفيه واحلجاز مكة مسند هو الطرق يف العجيمي رسالة ١٣٢
-------------------------------------- 

  ٤٤٨ صفحة - ١ جزء   
 الطرق يف رسالة له ١١١٣ سنة املتوىف دارا املكي أصال اليمين العجيمي علي بن حسن علي أبو
 سلسلتهو وأصلها وأذكارها وأعماهلا آداا ذكر مع اإلسالمي العامل يف زمانه إىل املستعملة الصوفية
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 جدا نفيسة رسالة وهي طريقة أربعني على اشتملت الطرق مراجع إىل صاحبها وسلسلة صاحبها إىل
 ركينية مهدانية كربوية مالمتية صديقية قلندرية األويسية احملمدية الطريقة فيها ذكر كراسني حنو يف

 جزولية بكرية زروقية وفائية شاذية خفيفية سهروردية أمحدية برهانية جهرية مولوية خلوتية نورية
 مدارية جشتية خرازية رفاعية قشريية مدينية عرابية قادرية حامتية مشارعية عيدروسية خواطرية
 يف العياشي سامل أبو الرسالة هذه عن قال سهلية جنيدية حالجية غوثية نقشبندية عشقية شطارية
 غالبا األزمنة هذه يف املوجودة الصوفية أئمتنا طرق فيها استوعب رسالة العجيمي صاحبنا مجع رحلته
 يف غاية وهي ا اتصاله وكيفية الطريقة تلك إمام إىل سنده وذكر طريق كل أهل به يتميز ما وذكر
 وهي الفريق أولئك من وعد الطريق سلك ممن قبله ألحد مثلها رأيت ما استيعاب أمت مستوعبة الباب
 كتاب من صاحبها العجيمي عن نقل مث أهلها ولقاء بالطرق اعتنائه وكثرة اطالعه سعة على دالة
 أسرار إفشاء من فيها عليه أقدمت ما على اهللا أستغفر بل إظهارها أحب ما شأا يف إليه به بعث
 وكان الذوق بكمال لذلك منازليت عدم مع هذا الطريق يف التحقيق أهل من كثري عند بذهلا عز ذوقي
 تشرفوها فلعلكم إرساهلا إال أمكنين ما مكتوبكم جاءين ملا لكن لذلك حموها بقليب خيتلج ما كثريا
 وحمو بل وحذف وزيادة وتأخري تقدمي من تستحسنوه مبا فيها والتصرف عليها السعيد نظركم حبلول

 ال سيدي يا لكن بأس فال ناسبتكم إن إليكم وتنسبوها خطبة هلا جتعلوا ان رأيتم وإن تعجبكم مل إن
 سبل أحسن وسلوك الطريق أهل بكالم اإلميان منه اتتحققو من إال عليها تطلعوا

-------------------------------------- 
  ٤٤٩ صفحة - ١ جزء   

 العجيمي كالم من اجلمل هذه يقرأ من إن ولعمري اه إشارام من للغامض التأويل أحسن
 اخلرقة لباس يف ألف البادية املنح آخر ويف تأدب بأسرارهم وذب القوم مذاق ذاق ممن انه يتحقق
 الفتوح أيب وابن والشاطيب الكركي للجالل احلدق ونور القسطالين كالقطب مجاعة الذكر وتلقني
 احلنفي املكي العجيمي علي بن حسن األسرار أبو شيخنا مجع فقد بالطرق التعريف وكذا وغريهم
 زروق الشيخ ذكر فقد طرقا غريه ذكر وقد تنتسب من وإىل طريق كل وميز وبني طريقا أربعني
 القسمطيين قنفذ ابن وذكر يعزى وأيب واجليالين واهلمداين والباجي والشاذيل واحلامتي احلراين طريق
 املقاليد كتاب صاحب ذكرها فقد التسترية وأما والصنهاجية والشعيبية الغماتية وهي املغرب طرق

 حممد أيب وطريقة الرسائل يف والعبادية العينني إمثد يف واهلزمريية وغريه املقصد يف مذكورة واملشيشية
 العارف شيخه على رسالته يف العجيمي رواية فمدار حال كل وعلى اه الواضح املنهج يف صاحل

 وكان ١٠٧٣ سنة هذه رسالته العجيمي أمت أيضا موضوعه يف بالكتابة سبقه الذي القشاشي
 بعده اختصرها مث املوائد ماء حلتهر يف العياشي سامل أبو وهو معه تدبج من وأحد عصرية اختصرها

 سيدنا عن الوالد األستاذ شيخنا عن العجيمي رسالة نروي الفاسي كنون املدين بن حممد اهللا عبد أبو
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 احلفيظ عبد عن املكي السنوسي ابن األستاذ عن الكتاين الكبري عبد بن حممد املفاخر أيب اجلد
 عن عاليا وأرويها العجيمي على أيب الشيخ عن الفتين عارف عن سنبل طاهر عن املكي العجيمي
 مرتضى احلافظ عن الطندتائي البهي أمحد بن حممد الشمس عن مبصر النهطيهي اجلمل أمحد الشهاب
 واملصافحة والتلقني بالسماع مسلسل وهو العجيمي عن الباعلوي املكي عقيل بن عمر عن الزبيدي
 هللا دواحلم مطلقا اليوم منه أعلى يوجد وال واإلجازة
 وهي طريقته سند يف اجلفري حسن ابن الفتوح أيب رسالة ١٣٣

-------------------------------------- 
  ٤٥٠ صفحة - ١ جزء   

 لوالد إجازته يف العيدروس الوجيه له ذكرها صوفية طريقة وعشرين ست على اشتملت رسالة
 إليه بالسند نرويها نفسه يف ساقها اليت األهدل الوجيه

 صاحب للمقري وفاس مراكش علماء من لقيته من ذكر يف األنفاس العاطرة اآلس روضة ١٣٤
 بفاس اليت السلطانية املكتبة برنامج يف امسه ورأيت مؤلفاته من ويشتهر يرج مل مما وهو الطيب نفح
 حممد اهللا عبد أيب مناقب يف اليانع الروض كتابه يف أثبت التاديل املعداين علي أبا ورأيت عليه أقف ومل

 وقع وقد فيه يقول املذكور العياشي محزة بن حممد اهللا عبد أيب من مكتوبا البجعدي الشرقوي صاحل
 ترمجة فيهما وفاس مبراكش لقيت فيمن األنفاس العاطرة الروضة مساه املقري كتاب من طرف بيدنا

 وهي أشعارهم من مقطعات وجلب الذهبية الدولة حضرة علماء من وأضرام والزيايت الفشتايل
 أرويه منه اه واآلخر األول مبتور منها عندنا ما فإن بكماهلا علينا اهللا من ان غاية باا يف مفيدة

 عنه الفاسي األبار موسى بن أمحد عن العياشي سامل أيب إىل بأسانيدنا
 حممد اهللا عبد أيب للقاضي النهار مشس من أجلى فضلهم الذين شيوخنا ذكر يف البهار روض

 الطاء حرف انظر الفاسي احلاج ابن محدون بن البالط
 عبد الشيخ الدين تقي ومسنده الشام حمدث لإلمام السنة أهل آثار يف اجلنة أهل روض ١٣٥

 البعلي احلنبلي إبراهيم بن الباقي عبد بن الباقي
  ٤٥١ صفحة - ١ جزء   

 مخس سنة ولد دمشق جهة من ببعلبك قرية مهملة وصاد مكسورة بفاء فصه فقيه بابن الشهري
 الغزي النجم عن عامة يروي يكمل مل بشرح البخاري صحيح شارح ١٠٧١ سنة ومات وألف
 الوارثي أمحد والشهاب املقري أمحد والشهاب امليداين والشمس البهويت الرمحن عبد واملعمر

 ناداإس مشاخيه أعلى وهو الواعظ حجازي وحممد القاري وعمر البقاعي العرعاين أمحد والشهاب
 احلنبلي البهويت ومنصور املكي عالن وابن املكي احلنبلي املرشدي الرمحن وعبد اخلياري الرمحن وعبد

 الشرباوي وعامر اجلنبالطي اجلواد وعبد البكري الدين جالل بن وحممد املقدسي احلنبلي ومرعي
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 كتبه ما ألطف هذا هوثبت وغريهم اللقاين وعلي الشربيين اخلطيب احلسن وأيب الدنوشري القادر وعبد
 ولده خط عليها نسخة منه عندي وسط جملد يف وهو وأفيد وأمجع عشر احلادي القرن يف الشام أهل

 الكوراين إبراهيم للمنال إجازته على هذا ثبته املذكور الباقي عبد الشيخ بىن وقد املواهب أيب الشيخ
 وحممد املواهب أيب الشيخ مؤلفه وولد راملذكو الربهان طريق من نرويه ١٠٦٤ سنة ألفه وبامسه املدين
 عن أبيه عن الكزبري عن السكري عن عاليا ونرويه عنه كلهم وغريهم الربزجني الرسول عبد بن

 أبيه عن املواهب أيب عن جده
 عبد بن عمر السيد العارف مشايخ يف رجزية قصيدة الطريقة أهل أمساء يف األنيقة الروضة ١٣٦

 انظر األسرار فيض امسه كبريا شرحا اليمين باسودان اهللا عبد العالمة هاشرح باعلوي البار الرمحن
 الباء حرف من وباسودان الفاء حرف

 علي بن اخلالق عبد الوجيه التدقيق وفهامة التحقيق لعالمة املستطابة اإلجازة رياض ١٣٧
 اليمن أهل من مشاخيه فيه ذكر اليمين املزجاجي

-------------------------------------- 
  ٤٥٢ صفحة - ١ جزء   

 جلماعة أيضا ترجم كما العليل وشفى الغليل أروى مبا بيان أكمل بينهم والشام ومصر واحلرمني
 حممد عن العطار عثمان بن أمحد ا وأخربنا عنه األهدل الوجيه إىل بسندنا نرويها عنه اآلخذين من
 إمساعيل بن حممد بن اهللا عبد عن املناوي املكي العثماين احلق عبد عن اهلندي اجلعفري العزيز عبد بن

 عنه األمري
 بن يوسف الدين مجال احملاسن أيب الكبري للعارف احملبوب إىل التوصل يف القلوب رحيان ١٣٨

 واخذ الذكر تلقني قواعد فيها ذكر مبصر الطريق حميي املصري مث الكوراين بالعجمي املعروف عبداهللا
 على فيه روايته مدار ذلك وحنو واملشابكة واملصافحة السبحة مناولة صلوأ اخلرقة وإلباس العهد
 الشهاب عن الشريازي النجيب عن الصمد النورعبد عن األصفهاين حممود الدين جنم شيخه

 األجهوري على احلسن أيب عن وغريه الثعاليب مهدي أيب طريق من به نتصل بأسانيده السهروردي
 مدين سيدي الشيخ عن اخلضريي سليمان الشيخ عن احلمصاين طوعيامل أمحد بن علي احلسن أيب عن

 أيب الويل عن الفاوي الزاهد أمحد العباس أيب العارف عن الكبري مدين الشيخ خاله عن األمشوين
 املذكور بسنده الكوراين العارف عن الشتري حسن العرفان

 عبداهللا بن حمفوظ حممد خالشي لعصرينا العشرية القراءات إسناد يف التمسية الرسالة ١٣٩
 بإجازة صدرها ٨ صحائف يف ١٣٣٠ عام مبكة طبعت العشر القراءات يف أسانيده يف املكي الترمسي
 الشيخ عن هلا أخذه حسب ١٣١٨ عام بالقراءات به املكي الدمياطي الشربيين حممد الشيخ شيخه
 بن امحد عن العوادي امحد بن حسن الشيخ عن شطا حممد الشيخ عن اللخبوط أمحد
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-------------------------------------- 
  ٤٥٣ صفحة - ١ جزء   

 املزاحي سلطان عن االسقاطي عمر بن أمحد عن الشافعي الرمحن عبد عن البتيهي الرمحن عبد
 بأسانيده

 املصرية بالديار القراء شيخ عن وذلك املذكور االسقاطي طريق من املذكور باالسناد نتصل
 الرمحن حبيب والشيخ ١٣٢٣ عام مبصر يل إجازة املصري الشافعي األزهري ميبيو حممد الشمس
 عن اجلريسي بدير حسن الشيخ عن كالمها ١٣٢٢ عام املنورة املدينة من مكاتبة إجازة املدين اهلندي
 بسلمونة الشهري حممد بن امحد الشهاب عن التهامي أمحد الشيخ عن املتويل امحد بن حممد الشمس

 العوضي البدري حممد بن علي السيد عن الزجاجي صاحل السيد عن البيباين ليمانس الشيخ عن
 أيب ابن السعود أيب عن وهو املذكور احلنفي االسقاطي عمر بن امحد القراء شيخ عن الرفاعي احلسيين
 يف فةاملعرو بأسانيده املزاحي سلطان الشيخ عن ثالثتهم الدمياطي البنا وامحد املنويف الدين ومشس النور
 يف عليه املنصوص هو ذكرنا كما واملزاحي االسقاطي بني الواسطة واثبات والتونسيني املصريني أثبات
 وقفت اليت البيباين مصطفى بن سليمان للشيخ الزجاجي صاحل الشيخ إجازة ويف يل البيومي إجازة
 غلط فهو قاطهماإس من املذكور الترمسي ثبت يف ملا خالفا مبصر الدرديري الشيخ مبكتبة عليها

 الشرباوي علي الشيخ عن املذكور بيومي حممد الشيخ عن وذلك اتصال به أيضا لنا املذكور وسليمان
 بأسانيده الزجاجي صاحل السيد عن املذكور سليمان الشيخ عن سلمونة حممد بن امحد الشيخ عن

 الزاي حرف
 امليم حرف انظر مرتضى الفيض أبو احلافظ هو الزبيدي

-------------------------------------- 
  ٤٥٤ صفحة - ١ جزء   

 الشهري املسند الغرناطي العاصمي الثقفي الزبري بن إبراهيم بن أمحد جعفر أبو هو الزبري ابن ٢٣٦
 الرياسة إليه انتهت واملقرئني العلماء صدور ومن احملدثني خامتة كان اإلحاطة من فيه اخلطيب ابن قال

 عالمة حافظا كان ناصر ابن احلافظ عنه وقال احلديث ورواية القرآن وجتويد العربية يف باألندلس
 ثقة وكان بشكوال ابن صلة على وذيل الرجال يف ونظر باحلديث عين االسناد وشيخ القراء أستاذ

 وتويف ٦٢٧ أو ٢٨ سنة ولد زمانه يف املغرب بل األندلس حمدث كان فيه حيان أبو وقال اه وعمدة
 وقال اه جيدة فهرسة له احلجال درة يف القاضي ابن قال األربعمائة حنو وشيوخه ٧٠٨ سنة بغرناطة

 اه الفهارس أمجع هذه الزبري ابن فهرسة عن فهرسته يف الدرعي إسحاق أبو
 طريق ومن ح عنه اللوشي عن القيجاطي اهللا عبد أيب عن املنتوري طريق من فهرسته أروي
 ح عنه أبيه عن جزي بن بكر أيب عن املنتوري طريق ومن ح هعن احلاج ابن الربكات أيب عن السراج
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 ومن عنه املالقي بكر بن اهللا عبد نصر أيب القاضي عن لب ابن عن سراج ابن عن املواق طريق ومن
 ومن أبيه عن الطنجايل بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب عن رضوان ابن عن والسراج األمحر ابن طريق
 الثعاليب زيد أيب طريق ومن عنه مجاعة ابن عن الفرات ابن عن زكرياء عن والقلقشيندي سقني طريق
 يوسف ابن حممد عن السراج طريق ومن ح عنه حيان أيب عن جده عن احلفيد مرزوق ابن عن

 الفرات ابن عن السنباطي احلق عبد عن الغزي عن القصار إىل وبأسانيدنا ح عنه اللوشي اليحصيب
-------------------------------------- 

  ٤٥٥ صفحة - ١ جزء   
 ابن ترمجه حممد له يقال أخ وله قبله الذي ولد علي احلسن أبو هو الصغري الزبري ابن ٢٣٧
 ٧٦٥ سنة ومات واملغرب املشرق أهل من والرم الطم والده له استجاز وقال اإلحاطة يف اخلطيب
 وله له ما الزبري ابن جعفر أيب األستاذ ابن عمرو أيب عن السلماين اخلطيب ابن إىل بالسند له ما أروي
 عالية رواية

 حممد بن امحد بن امحد العباس أبو الفقيه الصويف الرحال احملدث العارف اإلمام هو زروق ٢٣٨
 عن يروي ٨٤٦ سنة املولود مسراتة دفني بزروق الشهري دارا الفاسي الربنسي عيسى بن حممد بن

 واحلباك وحاولوا والرصاع والسنهوري التازي وإبراهيم واملشدايل والثعاليب والدميي السخاوي احلافظ
 عبد بن امحد الشهاب عن للصحيح روايته أسانيده وأعلى وغريهم والتنسي واملاواسي واألخضري

 البن األولني من استجاز الذي وهو بسنده احلجار عن اد أيب ابن عن الشاوي طريف بن القادر
 البدع من للمعتصم واجلنة األنفع النصح كتاب وله جزء منها عندي حالصحي على حاشية له غازي
 وكاد الوقت وحوادث الطريق بيان يف املقت أسباب من الصادق املريد عدة كتابه نظري وهو بالسنة

 حرر من كالم كلها تصانيفه يف وكالمه والتصوف الفقه يف الطيب الكثري ذلك غري وله هو يكون أن
 له املغاربة يف النظري قليلي وملكته علمه قلمه يعترب حبيث التشريع ومدار اصدهمق وعرف العلم وضبط
 خلق عنه واخذ عندي األخري وكناش احلجال درة من ترمجته يف القاضي ابن له ذكرها فهرسة

 الديار ذه األعالم من وغريهم القسمطيين وطاهر الكبري واحلطاب اللقاين والشمس كالقسطالين
 عن سعيد عمه عن املقري العباس أيب طريق من له ما كل نروي وتلك

-------------------------------------- 
  ٤٥٦ صفحة - ١ جزء   

 أيب عن القاضي ابن عن األبار موسى بن أمحد عن العياشي سامل أيب إىل وبالسند عنه احلرويب
 امحد بن حممد اهللا بدع أيب عن القاضي ابن ويروي ح زروق الشيخ عن والده عن احلطاب زكرياء

 زروق عن اخلرويب عن احلضري
 عبد بن حممد اهللا عبد أبو الصيت الطائر النحرير العالمة املصرية الديار حمدث هو الزرقاين ٢٣٩
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 ٢٦٨

 تلميذه وصفه ١١٢٢ سنة مبصر املتوىف املصري املالكي الزرقاين علوان بن امحد بن يوسف بن الباقي
 األولية حديث مسع احملدثني خامتة ب اآلثار عجائب يف واجلربيت اظاحلف خامتة ب ثبته يف الشرباوي

 البيلوين الفتح عن هو واخذها األجهوري عن كالمها بشرطها الشرباملسي علي والنور والده على
 حممد احلجاز مسند عن العزازي بكر أيب وابن احلليب الربعي وابراهيم احلليب الشماع امحد عن احلليب

 أيضا املترجم مسعها كما بأسانيدهم واملرشدي واملراغي فهد ابن الدين تقي جده نع فهد بن عمر بن
 عنه وأخذ األجهوري أيضا وأدرك روايته مدار وعليهم هؤالء وأجازه البابلي احلافظ عن

 مرارا أيضا طبع أسفار ثالثة يف املوطأ وشارح مرارا طبع أسفار مثانية يف املواهب شارح وهو
 هذا اختصر مث للسخاوي احلسنة املقاصد وخمتصر االصطالح يف البيقونية رحوش خبطه عندي وهو

 قاضي كان حىت بيوم به وزينوا الناس واعتمده نفعه وعم والده بإشارة كراسني حنو يف املختصر
 دفني الفاسي احلسيين الصقلي امحد ابن اهلادي عبد حممد أبو السريي احملدث العالمة بفاس اجلماعة
 يبيعه ما أول يقول ملنورةا املدينة

-------------------------------------- 
  ٤٥٧ صفحة - ١ جزء   

 معجبا وكان املواهب على الزرقاين يبيع ما وآخر املختصر على الزرقاين شرح افتقر إذا الطالب
 صاراخت أيضا وله ومجعه اطالعه ووسع تعبريه ومتانة سبكه حلسن بذلك جدير وهو املذكور بالكتاب
 البابلي عن فيه يروي صغري ثبت وله ذلك وغري للضالل املوجبة اخلصال يف السخاوي تأليف

 وكتب أقول ما ومسع يل صغى وكم املواهب على شرحه طالعة يف األخري عن قال وقد والشرباملسي
 واهللا يلالعا األرفع باحملل عنده أزل ومل ماليل رأى إذا النقول من أراه ما احضار على وحثين أنقايل
 بالنعمة بالتحدث لألمر امتثاال بل القرب يف حاله يعلم ال ملن فخر وأي للفخر ذلك أقل مل أين اعلم

 اه غمة كل عين اهللا كشف
 والعماوي الصباغ طريق ومن عنه البناين اهللا جاد بن اهللا عبد عن الصعيدي طريق من له ما نروي

 إىل وبأسانيدنا عنه كلهم واجلوهري وامللوي ويوالشربا والسقاط الشرقي الطيب وابن والعشماوي
 البهنسي احلسن بن احلي عبد واملعمر البليدي حممد بن حممد املعمر عن أيضا الزبيدي احلافظ

 الشيخ عن بالتونسيني مسلسل باسناد به واتصل املترجم عن كلهم وامللوي اجلوهري والشهابني
 عن تونس قاضي املالكي التميمي إمساعيل الفداء أيب عن احلوجة بن حممد الشيخ عن النيفر الطيب
 املالكي التونسي زيتونة حممد الشيخ عن ١١٩٠ سنة املتوىف احملجوب قاسم والده عن احملجوب عمر

 الشهاب عد وقد به الزرقاين عن جملدا وأربعني نيف يف السعود أيب تفسري على السعود مطالع مؤلف
 جلدير أنه ولعمري املالكية من عشرة احلادية املائة جمددي من املترجم األسالف وفيات يف املرجاين
 للناس العلمية اآلثار من ترك مبا بذلك
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 ٢٦٩

 ومسندها املصرية بالديار القضاة قاضي األنصاري زكرياء ٢٤٠
-------------------------------------- 

  ٤٥٨ صفحة - ١ جزء   
 حجر ابن تلميذه ترمجه سنة املائة حنو عن ٩٢٥ سنة املتوىف املعمر الصويف اإلمام ا اإلسالم شيخ
 عصره يف يوجد ومل اإلسناد بعلو وقته يف انفرد حىت وعمر فيها قال طنانة ترمجة معجمه يف اهليثمي

 غريه عن وتارة مشافهة عنه أخذ أنه لبعضهم وقع بل بوسائط أو بواسطة أو مشافهة عنه أخذ من إال
 الضوء يف السخاوي وترمجه اه عصره أهل من أحد يف له نظري ال وهذا وسائط سبع وبينه بينه ممن

 وأرخ فهد ابن احلافظ أيضا وترمجه ٨٢٦ سنة والدته وأرخ قرن ربع بنحو قبله مات أنه مع الالمع
 األحكام بأحاديث واإلعالم مبصر طبع القاري حتفة مساه الصحيح على شرح له ٩٢٦ سنة وفاته

 تلميذه وعده ذلك وغري االصطالح يف العراقي ألفية على وشرح ةالربد وشرح العالم فتح وشرحه
 اددين من املشكاة شرح يف اهليثمي حجر ابن الشهاب
 خبط نسخة منه ملكي ويف السخاوي احلافظ له خرجه كراريس اخلمس حنو يف جامع فهرس وله
 كتب باسناد مث وليةاأل حبديث افتتحه ١٠٥٤ سنة مبكة انتسخها السجتاين يوسف بن بكر أيب الشيخ
 فذكر املعجم حروف على رتبهم أجازه ممن مجاعة بأمساء وختمه القوم وطريق العلوم سائر مث احلديث
 حممد بن وحممد املرشدي الفضل وأبا اهلمام ابن والكمال النويري الفضل وأبا املراغي الفتح أبا منهم

 ظهرية ابن السعادات وأبا النويري اليمن باوأ الطربي الرمحن عبد بن حممد بن حممد واحملب الكازروين
 الدنيا ومسند احلليب الشحنة وابن البارزي الكمال حممد بن وحممد فهد بن حممد ابن حممد والتقي
 الفهرس هذا على وتكلم امرأة العشرين وحنو وغريهم احلليب الربهان بن وامحد احلليب مقبل بن حممد
 خبطه عندي وهي السخاوي اهللا عبد أبو العالمة مجعها لىتا فقال فهرسته يف الصفاقصي علي النور
 اه كذلك وليس مجعها الذي هو زكرياء اإلسالم شيخ أن فظن شيوخنا بعض وهم وقد

-------------------------------------- 
  ٤٥٩ صفحة - ١ جزء   

 الرملي امحد بوالشها الغزي والبدر والشعراين اهليثمي حجر ابن طريق من له ما وسائر أرويه
 عنه وغريهم العاصمي وسقني الرشيدي عموس بن اخلري وأيب الغيطي والنجم الرملي الشمس وولده
 القرايف البدر وعن عنه أبيه عن مكاتبة إجازة احلطاب حيىي وعن عنه الغزي عن القصار طريق ومن
 ابن عن لزبيديا عن الكزبري عن به السكري وأخربنا أبيه عن زكرياء بن يوسف بن اجلمال عن
 العلو يف غاية وهذا عنه الرملي الشمس عن امليموين إبراهيم الربهان عن العجيمي عن عقيل

 زين السيد الرمحن عبد أبو ومفتيها املنورة املدينة مسند هو الليل مجل العابدين زين ٢٤١
 أمني وصفه ١٢٣٥ سنة ا املتوىف املدين احلسيين الليل مجل بأحسن السيد بن علوي بن العابدين
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 ٢٧٠

 اه باألجداد األحفاد وملحق العترة بقية العصر وحمدث الكون عالمة ب بغداد تاريخ يف احللواين
 عنه فروى العراق ودخل معيد كل عن للرواية وزبيد مصر دخل فقال املوارد أصفى صاحب وترمجة

 مقاال يدع فلم حافل جممع يف البخاري صحيح وقرأ االسناد علو يف منهم رغبة بغداد علماء جلة
 كتاب وله أحاديثه وختريج األعظم احلزب حنو الفتاح بذكر االرواح راحة تآليفه ومن اه وناقل لسامع

 وشرحه زكرياء للقاضي املنهج واختصار النسبة مشتبه يف
 الكزبري والشمس الطائفي الشكور عبد بن وحسني سنبل وطاهر الدردير عن عامة يروي

 سليمان بن اهللا وعبد إسنادا شيوخه أعلى ولعله املغريب عبداهللا بن وحممد الكردي سليمان بن وحممد
 وغريهم الناصري السالم عبد وابن الفالين وصاحل اجلرهزي

-------------------------------------- 
  ٤٦٠ صفحة - ١ جزء   

 طريق من له وسائرما نرويه خبطه وجدته حسبما الفالين شيخه له نسبه كما كبري ثبت له
 كالمها عابدين ابن اخلري وابو الدمشقي البيطار حسن بن الرزاق عبد الشيخ وأخربنا ح عنه الكزبري

 ا االسكندري البناء صاحل حممد بن اهللا عبد البدر وأخربنا ح عنه املغريب الدين بدر بن يوسف عن
 املكي عثمان بن أمحد يخالش عن نازال األولية حديث ونروي ميكن ما أعلى وهذا املترجم عن أبيه عن
 اجلداوي عالم بن حممد بن حممد عن أبيه عن املدراسي اهللا صبغة بن سعيد حممد احملدث املعمر عن

 سنة بالبصرة العابدين زين السيد املترجم عن البصري سند بن عثمان الشيخ عن مدراس نزيل املكي
 هبأسانيد ١١٩٨ عام املنورة باملدينة الدردير الشهاب عن ١٢٢٢

 العراقي هاشم بن العابدين زين علي احلسن أبو األديب النحوي العالمة هو العراقي زيان ٢٤٣
 الربيع أيب املؤرخ األديب للنسابة إجازته على بناها فهرسة له ١١٩٤ سنة املتوىف الفاسي احلسيين
 املذكور ااز عنها قال كراريس أربع حنو يف الفاسي الشفشاوين احلوات اهللا عبد بن حممد بن سليمان

 أبو الفقيه مؤلفها ولد عنها وقال اه العديدة لألسانيد جامعة مفيدة فهرسة وهي املقصودة الروضة يف
 ايز بنسب التعريف من عديدة فوائد تضمنت مفيدة إجازة العراقية الشعبة يف تأليفه يف هاشم حممد
 وفضائل والوصايا املواعظ نم ذلك وغري العلم شرفاء بأنساب يتعلق ما بعض وذكر وااز

-------------------------------------- 
  ٤٦١ صفحة - ١ جزء   

 النفيس الدر وانظر املؤلف خط من اه شيوخه وأسانيد ومروياته مقروءاته ومجيع العلم
 آل العلميني نسب على بالكالم صدره هاشم حممد أيب مؤلفه ولد خبط عندي املذكور والثبت

 من مجاعة عن الصحيح يف إسناده فيها له ذكر ايز فريق العراقيني نسب على بالكالم هوختم ااز
 أنه يعرف وبتناوهلا وحنوه والعروض والنحو الفقه يف وشيوخه العالء أبو احلافظ عمه ابن منهم مشاخيه
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 ٢٧١

 وقد فيها قال نعم عجيب وهذا سودة ابن التاودي الشيخ من الستة بالكتب إال إجازة له تكن مل
 عن املكي إمساعيل شيخه عن أبيه عن املنجرة الرمحن عبد زيد أيب شيخنا عن الفاحتة أخذت

 وسلم عليه اهللا صلى النيب عن الصحايب اجلين مشهروش عن السرية صاحب احلليب عن الشرباملسي
 ولده بواسطة الشرادي العباس أيب الرباين الشيخ طريق من املذكور مشهروش عن أيضا الفاحتة وأخذت
 التاجمرويت املرسلي الضرير األستاذ الشيخ عن أخذه العباس أبو ووالده حممد اهللا عبد أيب العارف اإلمام
 امحد العباس أيب العارف الشيخ عن وأخذا قال اجلين مشهروش عن املزاحي سلطان الشيخ عن

 اه الكاملي التزمي بوخريص القادر عبد القاضي بواسطة احلبيب
 بن إدريس العالء أيب العالمة مؤلفه بولد اتصل نعم املذكور بالفهرس عام تصالا يل ليس قلت

 فأروي اآلن بذلك نتحقق مل وإن والده من جمازا يكون الغالب يف وهو له ما كل يف العراقي زيان
 محادي بن حممد اهللا عبد أيب عن وفاس مبراكش السباعي إبراهيم بن حممد اهللا عبد أيب عن عامة

 عن له ما عامة الرباط دفني محادي بن التهامي حممد الفتح أيب القاضي أخيه عن له ما عامة املكناسي
 الوالد الشيخ عن فقط بالسماع ولكن الصحيح يف به واتصل أبيه عن له ما عامة املذكور العالء أيب

 عن الوالد وعن ح العراقي العريب بن الوليد حممد أيب عن بناين امحد بن امحد العباس أيب عن وغريه
 عن كالمها الكوهن امحد بن القادر عبد حممد أيب عن اجلد سيدنا

-------------------------------------- 
  ٤٦٢ صفحة - ١ جزء   

 التهامي عن احلاج ابن الطالب الشيخ طريق ومن ح أبيه عن العراقي زيان بن إدريس العالء أيب
 الشرادي طريق عن الفاحتة بسند واتصل زيان أبيه عن قيالعرا إدريس العالء أيب الشيخ عن املكناسي
 الربيع أيب السلطان بن إدريس بن سرور موالي عن الدرعي يوسف بن امحد العباس أيب عن املذكور
 واتصل أعلم واهللا املذكور بسنده أبيه عن الشرادي حممد اهللا عبد أيب عن جده عن أبيه عن سليمان
 حممد اهللا عبد أيب املعمر الفقيه طريق من السجلماسي الصديقي احلبيب امحد الشيخ طريق من بالفاحتة

 بن التهامي بن حممد اهللا عبد أيب األستاذ شيخه عن ١٣١٩ سنة فاس على ورد ملا الكريي حممد بن
 أيب عن النسب عمر بن التهامي اهللا عبد أيب عن ومنشأ دارا املنسيفي بلدا الغريف العثماين الطيب
 أخيه عن اللمطي احلبيب حممد بن صاحل حممد أيب الشيخ عن السجلماسي اللمطي يلإمساع الفداء
 اهللا رسول عن اجلين مشهروش عن الصديقي اللمطي احلبيب حممد بن أمحد العباس أيب العارف اإلمام
 وسلم عليه اهللا صلى

 من وهو منيللمتقد إال يقع مل االصطالح يف املعروف النوع والالحق السابق أن نظن كنا لطيفة
 ١١٩٤ سنة ومات الشرادي اهللا عبد أيب عن علمت كما روى زيان حممد أبا املترجم فإن التتبع عدم

 فمات ١٢٩٤ سنة إىل املهدي عيسى أبو املعمر الفقيه ولده وهو املذكور الشرادي يف مشاركه وعاش
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 ٢٧٢

 وبني عنه لألخذ نيتفط مل أسف بكل ولكن العريب ابن القاضي بضريح ودفن منها بالقطانني بفاس
 والالحق السابق وهو سنة مائة العراقي ووفاة وفاته

 له الفاسي الزبادي حممد اهللا عبد أبو الربكة املعمر الناسك املؤرخ الفقيه هو الزبادي ٢٤٤
 يف األنفاس سلوة صاحب عنها نقل فهرسة

-------------------------------------- 
  ٤٦٣ صفحة - ١ جزء   

 أيضا عنها النقل وجدت مث دونه له ذكرها من على وال عليها أقف ومل املنجرة زيد أيب ترمجة
 القاسم أليب املغرب شرفاء نسب رفع يف املطرب احلادي حتفة يف املنجريني نسب على الكالم لدى
 سلف فهو اخل . . . الزبادي حممد اهللا عبد أيب املؤرخ الشريف ب املذكور للزبادي حمليا الزياين
 واملريد الشيخ يف الوارية الطريق سلوك ب للمذكور املعروف الكتاب أا وأظن السلوة بصاح

 والبهاليل وااذيب والصاحلني واألولياء العلماء من لكثري فيه ترجم عندي جملد يف وهو والزاوية
 وفاته وكانت اتصال مبؤلفه يل وليس املغاربة أخبار يف ممتع كتاب وهو السلوة صاحب غالبا اعتمده

 فاس من الفتح باب خارج ودفن ١٢٠٩ سنة
 بالزيزاري يعرف مصر أهل من الواعظ علي بن داود بن الرمحن عبد هو الزيزاري ٢٤٥

 بالدها يف وجتول األندلس على قدم الدين بركن ويلقب القاسم وأبا الربكات أبا يكىن وبالسقسيين
 بتونس تويف بعضهم عن أخذه يف وتكلم خيهمشا فيها ذكر فهرسة له مجاعة منه ومسع ومذكرا واعظا
 عنه الطيلسان ابن عن هارون ابن عن الوادياشي إىل بالسند أرويها

 ومكتبا بطريانة ساكنا كان إشبيلية أهل من األنصاري موسى بن امحد بن عمر هو الزبار ٢٤٦
 وله وغريه لسلفيا املشرق أهل من له وكتب األندلس يف وروى أخذ بالزبار ويعرف علي أبا يكىن ا

 عمر أيب طريق من له ما نروي ٦٤٥ سنة مات احلريري حممد أيب مجع من ورواياته أشياخه يف برنامج
 عنه كالمها األحوص أيب وابن اهللا حوط ابن

-------------------------------------- 
  ٤٦٤ صفحة - ١ جزء   

 السني حرف من سليمان انظر هريةالش الرحلة صاحب القاسم أبو الرحال املؤرخ هو الزياين
 اجليم حرف من التيجان وجوهرة

 الصلة يف الزبري ابن ذكرها مشيخة له الزرقالة ابن العباس أيب ابن علي أبو هو الزرقالة ابن ٢٤٧
 اجلزيري املرسي رزقون بن امحد بن علي بن أمحد العباس أبو املقرىء الفقيه هو رزقون ابن ٢٤٨

 خري ابن إىل بأسانيدنا فنرويهم اإلمالء بعد عليه وقرأ وباجلزية بلفظه خري بنا على أمالهم شيوخ له
 عنه
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 ٢٧٣

 بابن املعروف اهللا عبد أبو الكاليب حممد بن امحد بن العزيز عبد بن حممد هو زغيبة ابن ٢٤٩
 أيب عن بقي ابن القاسم أيب عن األبار ابن إىل بسندنا نرويه شيوخه يف برنامج له املرية أهل من زغيبة
 عنه رفاعة وابن خالد

 إىل بالسند نرويها فهرسة له زهر بن مروان بن حممد بكر أبو الفقيه هو األيادي زهر ابن ٢٥٠
 حفص وأيب الطرابلسي حممد بن حامت القاسم أيب عن عتاب ابن حممد أيب الشيخ عن خري ابن

 عنه كالمها الزهراوي
 البستان أزاهر انظر زاكور ابن

-------------------------------------- 
  ٤٦٥ صفحة - ١ جزء   

 من خلصته لطيف جزء هذا أوهلا يف قال الصغرية فهرسته اسم السيوطي للحافظ املسري زاد ١٤٠
 أمجع من فهرستهما يف العياشي سامل وأبو الدرعي إسحاق أبو الفهرس هذا عن قال الكبري فهرسي
 عن اخلفاجي عن سامل أيب عن املذكور الدرعي إىل بالسند أرويها وأخصرها وأحسنها الفهارس
 السيوطي عن إبراهيم الربهان أخيه عن العلقمي الشمس

 وما دخلها بلدانا فيه ذكر بديع تأليف وهو الوادياشي جابر البن املسامر وأنس املسافر زاد ١٤١
 الواو حرف انظر األشياخ من فيها

 الطاء حرف
 من جدي جد ابن الطالب حممد اهللا عبد أبو بفاس دلالع قضاة آخر هو احلاج ابن الطالب ٢٥١

 بفاس املتوىف النسابة املؤرخ الفقيه العالمة الفاسي السلمي احلاج ابن محدون الفيض أيب اإلمام امه قبل
 قبل مراكش قضاء على بقي أنه مع بتجهيزه يقوم ما تركته يف يوجد ومل قضائها على ١٢٧٤ سنة
 واسع واطالع صحيح واعتقاد تام وتثبت وحتر صادقة فراسة بصاح وكان سنة ١٣ من حنوا فاس

 يف النشر الطيبة واألزهار للسيوطي البيت آل فضائل يف امليت إحياء على شرح له حسنة ومشاركة
 رياض منها واألنساب والتاريخ والتصريف الفقه يف ذلك غري وله مطبوعة وهي العشر العلوم مبادي
 الكتانيني نسب يف ألفه صوال ابن عقبة شرفاء يف والآلل لدررا وعقد والده ترمجة يف الورد

 الذين شيوخنا ذكر يف البهار روض مساها فهرسة وله األشراف مشاهري من بفاس من على واإلشراف
 فضلهم

-------------------------------------- 
  ٤٦٦ صفحة - ١ جزء   

 عبد حممد وأيب الدمنيت العريب حامد أيب عن عامة يروي عليها أقف مل النهار مشس من أجلى
 املكناسي محادي بن التهامي حممد أيب مراكش وقاضي فهرسته ألف وبامسه الكوهن امحد بن القادر
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 حفيد بن حممد اهللا عبد أيب عن اخلريات دالئل ويروي وغريهم البخاري الرضوي صاحل حممد والشيخ
 امحد بن حممد عن اخلياط ابن حممد بن امحد سالعبا أيب عن ومؤلف مروي من له ما نروي القادري
 عنه كالمها محدون بن حممد بن امحد العباس وايب املراكشي بناين

 املشريف دح ابن املدعو حممد بن اهللا عبد بن القادر عبد بن الطاهر املشريف الطاهر ٢٥٢
 العلم أخذ لزروقيةا النصيحة وشارح الترك عهد على ودفينها وهران قاضي اجلليل العالمة املعسكري

 له هلما ما عامة كريان ابن الطيب الشيخ وتلميذه شقرون ابن القادر عبد شيوخها من وأجازه بفاس
 صورة وعندي عنه املعسكري سقط اهللا عبد بن الشيخ عن الشدادي احلسن علي أيب عن نرويه ثبت

 للمذكور به مؤلفه إجازة
 الفتوح أيب ابن انظر الطاوسي

 مشيخته يف برنامج له احلسن أبو يعيش بن موسى بن طارق طارق ٢٥٣
 عنه اجلياين عن عياض طريق من فهرسته أروي مروان أبو الطبين ٢٥٤

-------------------------------------- 
  ٤٦٧ صفحة - ١ جزء   

 طبل أيب ابن الرمحن عبد زيد أيب بن امحد العباس أبو املعمر املسند اإلمام هو الطبويل ٢٥٥
 ريسون ابن الصادق حممد بن حممد عن عامة يروي الضرير بالطبويل فيها املعروف الطرابلسي الكيامل

 ومرتضى والدردير واحلفين والصعيدي بالسوداين املعروف الطرابلسي احلساين علي بن حممد بن وعمر
 تقريبا ١٢٥٤ سنة مات وغريهم املالكي الفزاين الكامني وحممد والدسوقي الزبيدي

 وممن عنه كالمها السنوسي والشيخ الياصلي عمران موسى أيب عن فاحل الشيخ عن له ام نروي
 األزروملي الدغيسي حسونة بن حممد بن حسونة املدعو حسن السيد األديب الفقيه عنه أخذ

 حممد أليب أجاز فإنه ١٢٥٨ عام باصطنبول واملتوىف ١٢٤٦ عام فاس على الوارد احلنفي الطرابلسي
 املترجم عن رمحون بن ياملك التهامي

 األحد فيض يف الفاء حرف انظر الطربي
 القاف حرف يف قريش انظر الطربية
 بالديار احلنفية شيخ املصري احلنفي الطحطاوي إمساعيل بن حممد بن أمحد هو الطحاوي ٢٥٦

 عن ثالثتهم الفيومي العليم وعبد واألمري اجلداوي حسن عن عامة يروي ١٢٣١ سنة املتويف املصرية
 نص على وأوقفين عنه أبيه عن االسكندري البنا صاحل بن حممد بن اهللا عبد عن ثبته نروي الصعيدي
 ابن احلسن أيب وعن ح له والده وإجازة ألبيه إجازته

-------------------------------------- 
  ٤٦٨ صفحة - ١ جزء   
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 ٢٧٥

 عنه احلنفي الطرابلسي ريباملغ اهللا عبد بن املوىل عبد عن الدمياطي خضر أيب عن ظاهر
 نسبه ثبت له املصري املالكي الطحالوي حيىي بن علي بن عمر حفص أبو هو الطحالوي ٢٥٧

 مسع العالمة الثبت اإلمام ب معجمه يف الزبيدي الفيض أبو احلافظ حاله ثبته يف املكناسي بصري له
 فيه للناس وكان وغريمها الفاسي احلريشي علي احلسن وأيب العماوي أمحد الشهاب على احلديث
 يل وأجاز املوطأ يف درسه حضرت ١١٨١ عام صفر ١١ يف مات ووقار هيبة وعليه حسن اعتقاد
 املذكور ثبته نروي مصر خطط يف باشا مبارك وعلي تارخيه يف اجلربيت أيضا وترمجه اه مروياته سائر
 عنه الزبيدي طريق من

 مكاتبة عنه عياض طريق نم مروياته نروي بكر أبو اإلمام الطرطوشي ٢٥٨
 فهرسته نروي الطلمنكي املقري حممد بن أمحد عمر أبو احلافظ الفقيه الشيخ هو الطلمنكي ٢٥٩

 مؤلفها عن احلذاء بن حيىي بن أمحد عمر أيب عن مغيث ابن يونس احلسن أيب عن خري ابن طريق من
-------------------------------------- 

  ٤٦٩ صفحة - ١ جزء   
 الكىن انظر الطنجي الفرج أبو لطنجيا

 عنه الصديف علي أيب عن عياض طريق من فهرسته أروي احلسن أبو الطيوري ٢٦٠
 األلف حرف يف املقاصد أسهل انظر الفاسي الطيب
 طاهر بن علي بن عبداهللا موالي حممد أبو احلافظ الصاحل احملدث العامل اإلمام هو طاهر ابن ٢٦١

 حاله سجلماسة أعمال من مبدغرة ودفن األشراف يف كما ١٠٤٤ سنة توىفامل السجلماسي احلسين
 أسرع رأيت ما وقال باملغرب احلفاظ خامتة ب ناصر ابن اهللا عبد أيب للشيخ إجازته يف املرغي تلميذه

 ذكر عند وكذلك أكثر أو مرة هللا بكى إال لوحه الطالب جيود يكاد فال القرآن مساع عند دمعة منه
 مغربنا يف رأيت ما والصاحلني األولياء ذكر وعند املدينة وذكر وسلم عليه اهللا صلى لنيبا وذكر اهللا
 اه وفوائد علوما كانت كلها وسكناته حركاته منه للسنة أتبع

 اجلبار عبد وابن والقصار املنجور عن التونسي خروف فهرسته يروي فهرسته املنجور عن يروي
 ابن عن املنجور عن غازي ابن وفهرسة عنه أبيه عن فجيجيال عن الونشريسي وفهرسة عنه الفجيجي
 عن سقني عن املنجور عن حجر ابن فهرسة ومجيع عنه املنجور عن سقني فهرسة ومجيع عنه هارون
 عن التسويل عن القصار عن املنتوري فهرسة ومجيع عنه زكرياء عن إجازة العلقمي وعن عنه زكرياء
 فهرسة ومجيع عنه املواق عن الدقون

-------------------------------------- 
  ٤٧٠ صفحة - ١ جزء   

 الشيخ كتب كذا عنه مجاعة ابن عن الفرات ابن عن زكرياء عن إجازة العلقمي عن الزبري ابن
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 ٢٧٦

 الفاسي السوسي البوسعيدي علي بن أمحد العباس أليب إجازته يف املترجم
 بن اهللا عبد موالي عن السوسي املرغيت سعيد ابن عن اليوسي علي أيب طريق من له ما نروي

 نروي ح عنه األبار موسى بن أمحد عن العياشي سامل أيب إىل بالسند ونروي له ما طاهر بن علي
 عامة إجازة عنه األنصاري الواحد عبد بن علي عن الثعاليب مهدي أيب إىل بالسند

 قال وغريها والصفوة والنشر للبوسعيدي املناصحة بذل يف تراجع طنانة طويلة الشيخ هذا وترمجة
 الكثرية بأسانيده حميطة املذكور اهللا عبد سيدي وفهارس له املناصحة بذل من آخر حمل يف البوسعيدي

 الشرفاء كبار من اهللا عبد سيدي أيضا املذكور البوسعيدي عنه قال اه األمة هذه علم بإحاطة وكفيلة
 وذا الصاحل السلف وسري العرب وأنساب حابةالص أيام حفظ يف زمانه ثاقب كان العلماء وعظماء
 مسعت أيضا املناصحة بذل ويف اه الباغية الفرق على االنتقاد لسان واالبتداعية السنية باملذاهب بصرية
 التنازع ووقع تضلوا لن كتابا لكم أكتب بكتاب ايتوين الصحيح حديث يف يقول اهللا عبد سيدي
 ال أنه الصواب اهللا عبد سيدي قال اخل الرزية كل الرزية بعضهم وقال اهللا كتاب حسبنا عمر فقال
 وإن سبحانه له قال وقد إليهم نزل ما للناس ليبني أرسل ألنه عين قوموا هلم قال ملا الكتب ترك يسعه
 وأتوا وقع لو ولكن رساالته بلغت فما الكتاب هذا كتب منه الذي البعض تركت بأن تفعل مل

 فهم من رأى ملا لكن عندهم وتقرر علموا ملا التأكيد زيادة وسنته القرآن على محلهم لكتب بكتاب
 وعد كما دينه حفظ اهللا أن وسلم عليه اهللا صلى علم اهللا كتاب حسبنا له قال إذ عمر وهو ذلك عنه
 به يؤكد ما يبق مل وأنه به

-------------------------------------- 
  ٤٧١ صفحة - ١ جزء   

 قلت اه بعده من اخلليفة أنه علم وقد عمر بفهم اكتفاء عين قوموا قال ذلك أجل فمن عليهم
 يف وله فيه وفاق باحلديث اشتغل عصره علماء أعيان من كان اهلادي عبد امسه ولد املترجم ولولد

 سامل وأبا ولعله بأسانيدها األحاديث فيه يسوق نفيس بشرح جملد يف شرحها المية منظومة اصطالحه
 نروي القاضي ابن العباس وأبو والقصار والده أجازه املغرب أعالم من ذلك يفعل يناهرأ من آخر بعده
 وبالسند ح عنه الدالئي بكر أيب بن حممد ابن املرابط حممد عن اليوسي علي أيب طريق من أيضا له ما
 نورةامل باملدينة املذكور اهلادي عبد موالي ومات عنه الدالئي املرابط حممد عن أيضا البديري إىل

 الطراز ابن ٢٦٢
 اهللا عبد أبا يكىن غرناطة أهل من األنصاري يوسف بن علي بن سعيد بن حممد اهللا عبد أبو هو
 بالضبط معروفا بالرواية العناية شديد وكان ومشارقة مغاربة مجاعة عن روى الطراز بابن ويعرف
 األبار ابن منها نقل نهمع روى وما شيوخه أمساء على مشتملة فهرسة له عنه وأخذ حدث واإلتقان
 ٦٤٥ سنة مات
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 ٢٧٧

 طريف ابن ١٦٣
 بن أمحد بن اهللا عبد بن أمحد الوليد أيب الفقيه الشيخ عن خري ابن طريق من فهرسته نروي

 مكاتبة إجازة مؤلفها طريف
-------------------------------------- 

  ٤٧٢ صفحة - ١ جزء   
 الطالع ابن ٢٦٤
 عن خري ابن طريق من فهرسته نروي الطالع بابن املشهور فرج بن مدحم اهللا عبد أبو اإلمام هو

 عنه عليه قراءة بقي بن حممد بن أمحد القاسم أيب
 الطالء ابن ٢٦٥
 نروي الطالء بابن ويعرف القيسي هشام ابن حممد بن امللك عبد احلسني أبو احملدث اإلمام هو
 عليه قراءة عنه خري ابن طريق من فهرسته

 لونطو ابن ٢٦٦
 أمحد بن علي بن حممد الدين مشس وحافظه ومفخرته الشام مسند احملدث العالمة اإلمام هو
 علم وأخذ ٨٨٠ سنة بدمشق ولد احلنفي الدمشقي الصاحلي طولون وبابن مخارويه بابن املدعو

 احلافظ أعظمهم مخسمائة عددهم يبلغ ومسندين شيوخ عن احلديث وتلقى مشيختها عن القراءات
 أم عن األرموية الكرمي عبد بنت خدجية الرزاق عبد أم عن عاليا روايته له حصل ما وأعلى السيوطي

 الدمشقي محزة ابن الدين كمال عن طولون ابن ويروي احلجار عن الزين بن حممد بنت عائشة حممد
 قالصد أيب وحممد العمري العماد بن حممد البقاء وأيب ثابت بن حممد بن وحممد املزي الفتح وأيب

 عمر أيب بن بكر أيب بن حممد بكر وأيب االفاقي بن حممد بن وحممد القرشي علي بن وإبراهيم العدوي
 على دمشق ويف فهد ابن الدين عز حافظها على مكة يف ومسع بأسانيده حجر ابن احلافظ عن مثانيتهم
 حميي القاضي مؤرخها

-------------------------------------- 
  ٤٧٣ صفحة - ١ جزء   

 بدر املسند باألمام وتسعمائة عشرين عام واجتمع املربد ابن الدين مجال واحملدث النعيمي الدين
 حجر ابن واحلافظ الدين تقي احلافظ عمه عن يرويه مبا فأجازه املكي اهلامشي فهد ابن حسن الدين
 عراقية أيب الشيخ عن التصوف طريقة وأخذ وطبقتهم املراغي الفتح وأيب

 صاحبنا علينا قرأه كراسني حنو يف برناجمها اليت العديدة التآليف فيها وألف علوم عدةب واشتغل
  مبوضوعنا يتعلق مما منها عنده كان جمموع من بدمشق القامسي الدين مجال الشيخ العالمة

  األلف حرف 
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 دمشق جوامع يف املسموعة األحاديث وضواحيها بدمشق القرآن دور يف املسموعة األحاديث

 بدمشق واحلنابلة واملالكية والشافعية احلنفية مدارس أحد يف املسموعة األحاديث ضواحيهاو
 املتصل بالسماع االسناد عشرية االثنا األربعون باإلجازة االسناد عشرية األحد األربعون وضواحيها

 بتخرجيه حديث كل تعقب مع بالسماع متصل واحد بسند األربعون أحاديثها على الكالم مع
 عن حديثا األربعون الشيوخ وتراجم األحاديث على بالكالم مذيلة شيخا أربعني عن حديثا ربعوناأل

 صحابيا أربعني عن حديثا األربعون حنيفة أيب األعظم اإلمام حديث من بابا أربعني يف شيخا أربعني
 األربعون املسلسالت األربعون نوعا أربعني من بالتصنيف مفردة أربعني من منتقى منها حديث كل

 األربعون مشيخة أربعني من امللتقطة األربعون املقدسي للحافظ القرآن فضائل من املنتقاة حديثا
 مفردة حديثا أربعني من األربعون قرية أربعني مرويات من األربعون أربعني مصنفات من املخرجة

 أبواب من بابا أربعني يف صحابيا أربعني عن وهكذا ثانيهن وثانيها األربعينات هذه أوهلا بالتصانيف
 األربعون البلدانية األربعون حنيفة أيب صاحب يوسف أيب مرويات من املخرجة حديثا األربعون العلم
 مشاخيهم مشايخ من شيخا أربعني عن األربعون العوايل املوافقات من األربعون العوايل االبدال من

 الفقه يف بابا أربعني على مشتملة بترامجهم مفتتحة
-------------------------------------- 

  ٤٧٤ صفحة - ١ جزء   
 أيب صاحب احلسن بن حممد رواية املوطأ من املستخرجة األربعون صحابيا ألربعني الدين يف
 تزيد أربعينيات طولون البن بل واحد بسند األنصاري أيوب أيب حديث من حديثا األربعون حنيفة

  داينالر صلة يف كما وستني ثالمثائة على
  التاء حرف 

 
 حديث مائة انتقاء عن عبارة وهو الصحيح اجلامع على الترشيح املسلسل احلديث يف املكلل التاج

  واألقران الشيوخ تراجم بني باإلقران التمتع إليه سند مبائة
  الثاء حرف 

 
  البلدانية حديثا الثالثون

  احلاء حرف 
 

  ثاحلدي بعلم االشتغال على احلثيث الطالب حث
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  الدال حرف 
 

 العوايل األحاديث يف الغوايل الدرر
 الراء

 أخيه ابن عن وسلم عليه اهللا صلى النيب عم طالب أبو رواها اليت األحاديث يف الرتيه الروض
 السني
 مثامثائة على تشتمل النبوية األحاديث يف الطولونية السفينة األحاديث لطائف إىل احلثيث السري
 حديثية اجزء وستني ثالمثائة نم منتقاة حديثا وستني

 العني
 الثالثيات األحاديث يف اللؤلؤيات عقود
 الغني
 الكالم يف الطلب غاية الطلب اية كتاب من خلصه العشارية العشرة األحاديث يف األمنية غاية

 الذهب سلسلة حديث على
 الفاء

 يف العزي الفتح الفاء يف عليها تكلمنا وقد املرويات فهرسة
-------------------------------------- 

  ٤٧٥ صفحة - ١ جزء   
 يف املشحون الفلك امليم حبرف املسلسالت يف العليم فتح املزي الفتح أيب لشيخه ايزين معجم

 طولون بن حممد أحوال
 امليم

 اجلان عن الرواية يف الرمحن مواهب احملدثني ألغاز يف الطالبني مشيخة املسلسالت
 عن روى فيمن الزاهرة النجوم االسناد العشارية أحاديث العشرة يف واملراد طلبال اية النون

 نشر الصحيحني يف أمحد رواية يف النريين نور بالدمشقيني املسلسل يف السامعني نزهة الطاهرة أسالفه
 ذلك وغري هشام وابن احمليوي الشيخني مرويات يف اخلزام

 بالدمشقيني مسلسل بسند أنواعها وتباين ثراك على ومروي مؤلف من للمذكور ما كل أروي
 الرمحيت مصطفى عن الدمشقي الكزبري الرمحن عبد عن الدمشقي السكري اهللا عبد شيخنا عن

 عن دمشق دفني الرداين سليمان بن حممد عن الدمشقي اجلنيين إبراهيم بن صاحل عن الدمشقي األيويب
 علي ابن أمحد الشهابني عن الدمشقي الصاحلي باينالبل الدين بدر بن حممد املسندين بقية املعمر

 له ما عامة الدمشقي طولون ابن دمشق مسند عن كالمها العيتاوي يونس بن وأمحد الوفائي املفلحي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٢٨٠

 املواهب أيب عن املنيين أمحد عن العطار الشهاب عن الغزي عمر عن اخلطيب اهللا نصر وأخربنا ح
 اخلطيب عن احملب بن منصور بن حممد عن دمشق نقيب زةمح ابن الدين كمال بن حممد عن احلنبلي
 باحملمدين وآخره بالدمشقيني مسلسل ترى كما وهو طولون بن حممد الشمس عن البهنسي حممد
 بدمشق ٩٥٣ سنة املذكور طولون ابن الشمس مات

 الشني حرف من الشركي انظر املدين الفاسي الشركي الطيب بن حممد اهللا عبد أبو الطيب ابن
-------------------------------------- 

  ٤٧٦ صفحة - ١ جزء   
 الطيلسان ابن ٢٦٧
 القرطيب األنصاري سليمان بن حممد بن أمحد بن القاسم أبو األندلس حمدث احلافظ اإلمام هو

 عبد له وأجاز حجاج ابن احلكم وأيب الشراط ابن القاسم أيب ألمه جده عن روى ٥٧٥ سنة ولد
 صناعة يف متقدما كان املائتني على عددهم يزيد وشيوخه مسجون بن القاسم وأبو لفرسا ابن املنعم

 الكتاب قارئ على املنن بيان مؤلفاته من وعد احلفاظ طبقات يف الذهيب ترمجه هلا متقنا احلديث
 سنة تويف املهتدين آثار ومناقب املسندين أخبار وغرائب املسلسالت يف املفصالت واجلواهر والسنن
٦٤٢ 

 الطيلسان ابن من مسع أنه أفريقية من هارون ابن إيل كتب قال الذهيب إىل بأسانيدنا له ما أروي
 مين سأل له وكتب روايته له جيوز ما له وأجاز احلديث عوايل يف واإلجناز الوعد كتاب من شيء غري
 للطاعة وامتثاال سؤالهب اهتباال ذكره وأعلى قدره اهللا أمسى فأجبته ومجعته رويته ما له أجيز أن فالن
 اه ٦٤١ سنة يف أبيه عني به وأقر فيه اهللا بارك أمحد والبنه له فأجزت ألمثاله إال جتب ال اليت

 سالمة بن علي الفقيه مشيخة إىل السالمة طرق ١٤٢
 منها عندي جملد يف املكي اهلامشي فهد بن اخلري أيب بن حممد بن حممد الدين تقي احلافظ ختريج

 عنه خيرج مث امسه أول حرفه يف للشيخ يترجم املعجم حروف على رتبهم ١٠٦ الشيخ اؤهاانته أجزاء
 سالمة ابن عن فهد ابن التقي إىل بالسند نرويها له يترجم مت بسنده حديثا

 األسانيد مهمات يف السعيد الطالع ١٤٣
 األصويل احملدث للعالمة

-------------------------------------- 
  ٤٧٧ صفحة - ١ جزء   

 األثري الشافعي احلالق قاسم حممد الشيخ بن الدمشقي سعيد حممد الشيخ بن الدين مجال النظار
 احلالق صاحل بن قاسم الشيخ جده عن اخلري أيب سعيد حممد اهللا عبد أيب األديب أبيه عن يروي

 منه ومسع ارالعط سليم والشيخ اخلاين حممد الشمس عن أيضا ويروي الكزبري الوجيه عن الدمشقي
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 األلوسي ونعمان األولية حديث منه ومسع احلمزاوي حممود وحممد بأعماهلا عقيلة ابن مسلسالت
 ولده مع وتدبج الكتاين جعفر املواهب أبو خالنا فاس من له وأجاز والعراقيني الشاميني من وغريهم

 واستحضار وثبات سكون يف إيل وتردد بدمشق لقيته ١٣٢٢ عام السلوة صاحب حممد اهللا عبد أيب
 ١٣٣٨ سنة حنو يف مات أستوعبه فلم مسودته يف هذا ثبته على وأوقفين معه تدجبت وقد واطالع
 وهو فيه أجاد االصطالح يف له مؤلف على دمشق يف أوقفين ونشر وصنف مجع ممن اهللا رمحه وكان
 والتاريخ واألدب لكالموا واألثر الفقه يف ذلك غري وله العجلونية األربعني على شرحه وعلى جملد يف

 التوحيد ودالئل السعيد الوالد اإلمام ديوان يف القصيد وبيت مطبوعة وهي البخاري اإلمام كترمجة
 والده بترمجة الباسم الثغر ولوالده نفيس وهو والعوائد البدع من املساجد وإصالح االحياء واختصار

 اهللا رمحه بذلك أخربين قاسم الشيخ
 العيد بيوم املسلسلة األحاديث من املهم ىلإ السعيد الطالع ١٤٤
 كراسني يف الكتاين احلي عبد حممد جلامعه
 العمراين املعطي بن حممد ا ااز أسانيدنا يف احملشو الروحاين الطب ١٤٥
 املعطي بن حممد اهللا عبد أيب البليغ األديب الصويف العامل صاحبنا باسم ألفته صغري ثبت اسم
 مبصر املطبوع الطالسم حل صاحب وهو ١٣٢٨ اعام املتويف املراكشي السرغيين
 القادرية السالسل يف االفخرية الطوالع ١٤٦
 حنوة الشذرة هذه جلامع

-------------------------------------- 
  ٤٧٨ صفحة - ١ جزء   

 نزيل الصحراوي الدغوغي اجلاليل بن شعيب مدين أيب الصويف الرحال املعمر باسم ألفته كراسة
 اهللا رمحه البيضاء الدار

 املصححة لألسانيد املوضحة الطرق ١٤٧
 معجم يف املترجم املصري السربباوي الفرغلي اهللا عبد ابن الدين مشس الشيخ مجعه ثبت هو
 والفقه احلديث كتب أسانيد بعض فيه مجع احلفين حممد الشمس شيخه مرويات من مرتضى احلافظ

 البصري عن النمرسي طريق من أسانيده وغالب اخللوتية الطريقة ىعل الذكر وتلقني واملسلسالت
 األصل على وقفت وقد احلفين الشمس إكماله بعد عليه له وكتب البديري طريق من واملسلسالت

 الصحيح سند رجال بوفيات املذكور الفرغلي وختمه احلفين خط عليه الذي املذكور الثبت من
 عن أرويه ١١٧٨ سنة مراسلة ا أجازه الزبيدي مرتضى للحافظ ةمنظوم إجازة وإثره الشافعي والفقه

 أن لتحقق وقفة عندي إليه السند هذا ويف املذكور الفرغلي عن اهللا منة أمحد عن وغريه ظاهر ابن
 املذكور الفرغلي وفاة بعد كانت اهللا منة أمحد والدة
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 التحفة اختصار يف الطرفة ١٤٨
 سنة املتويف الصويف املتفنن النسابة املؤرخ الفاسي احلسين ريالقاد الطيب بن العريب حامد أليب
 الفاسي املهدي عيسى أليب الصديقية التحفة فيها اختصر فاس من الفتوح باب خارج ودفن ١١٠٦
 عربا وباديه حاضره باملغرب والضرائح الزوايا أرباب أسانيد فيها استوعب كراسني حنو يف وهي
 حافظا كان املذكور حامد أيب عن احلوات الربيع أبو قال جدا لطيف جامع اختصار وهو وبربرا
 ضابطا

-------------------------------------- 
  ٤٧٩ صفحة - ١ جزء   

 اتصالنا ذكرنا وقد اه الذكر ولزوم والزهد الورع مع حمققا ورجاله واحلديث واألنساب للتاريخ
  هناك انظره التاء حرف يف بالتحفة

  الظاء حرف 
 

  األوائل انظر املدين الوتري ظاهر بن علي احلسن أبو هو ظاهر ابن
  الكاف حرف 

 
 محزة بن الدين كمال ٢٦٨
 محزة بن حممد الدين كمال الشريف السيد املتفنن املسند احملدث بدمشق اإلسالم شيخ هو
 ومن ٩٣٣ عام ووفاته ومثامنائة اخلمسني حدود يف مولده احلسيين احلافظ سبط الدمشقي احلسين
 ومن بنفسه ومسع وطلب والده باستدعاء فهد وابن العيين والبدر حجر ابن احلافظ باإلجازة مشاخيه
 ابن الفخر عن عمر أيب الصالح عن الدمشقي الصاحلي اهلادي عبد ابن العباس أيب عن روايته عواليه

 قاضي بابن املعروف اهللا عبد بن بكر أيب الدين تقي املعمر املسند عن أيضا ويروي بأسانيده البخاري
 املعروف الكايف عبد املعايل أيب عن أيضا املترجم ويروي ح الدمشقي ناصر ابن احلافظ عن عجلون

 بأسانيده وغريه الذهيب الدين مشس احلافظ ابن هريرة أيب عن الذهيب بابن
 من شيء ذلك وبعد األشعار رائق من نكتة حديث كل بعد حديثا أربعون فيها مشيخة له

 رياض صاحب خلصها وقد احلنبلي املربد ابن يوسف الدين مجال احلافظ له خرجها ومشاخيه روياتهم
 إىل بالسند نرويها اجلنة

-------------------------------------- 
  ٤٨٠ صفحة - ١ جزء   

 بدمشق وللثاين لألول بالقاهرة وإجازة مساعا عنه كالمها طولون ابن والشمس الغيطي
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 الغزي لالكما ٢٦٩
 له النابلسي الغين عبد الشيخ سبط ابن الدمشقي العامري الغزي حممد الدين كمال الشيخ هو
 اإلمام أصحاب تراجم يف األكمل النعت مساها للحنابلة طبقات وله الرسوخ ذوي إحتاف مساه معجم
 حممد شمسال ذكره أجرى النابلسي الغين عبد الشيخ جده بترمجة األنسي الورد وله حنبل بن أمحد
 كمال العامل صاحبنا سبطه ابن صنف قائال الدرر سلك من الغين عبد الشيخ ترمجة يف املرادي خليل
 من على الزيادة أراد فمن القدسي الورد مساه مستقال كتابا ترمجته يف العامري الغزي حممد الدين

 نعم بيدنا مما شيء يف كرذ وال ترمجة على له أقف ومل اه العجاب للعجب جامع فإنه به فعليه ذكرناه
 عمه عن العامري الغزي عمر حممد عن الدمشقي اخلطيب اهللا نصر الشيخ عن له فيما به نتصل
 وغريه السفاريين الشمس املترجم

 الكاملي ٢٧٠
 ولد بالكاملي الشهري الدمشقي علي الدين نور بن حممد الدين مشس احملدث العالمة اإلمام هو
 العزيز وعبد والكوراين الشرباملسي النور عن عامة يروي ١١٣١ سنة ومات ١٠٤٤ سنة بدمشق
 البطيين حيىي بن وحممد الصفوري القادر وعبد القشاشي والصفي الرملي الدين وخري املكي الزمزمي
 الزرقاين الباقي وعبد والبابلي والشربخييت أوالده اإلجازة يف معه وأشرك املزاحي وسلطان الدمشقي
 احلنبلي الباقي وعبد الغزي والنجم

-------------------------------------- 
  ٤٨١ صفحة - ١ جزء   

 نصوص فيه ساق الكوراين إبراهيم بن الياس املنال له مجعه كراسني حنو يف ثبت له وغريهم
 عن الكزبري عن السكري عن أرويه عندي وهو املسلسالت ببعض وختمه هؤالء مشاخيه إجازات
 اهللا رمحه الكاملي علي بن حممد جده عن أبيه عن الكاملي السالم عبد بن خليل

 الكتيب ٢٧١
 األمري عن يروي الفقيه العالمة املكرمة مبكة احلنفية شيخ احلنفي املكي الكتيب حسن بن حممد هو
 له ما نروي شهري ثبت له هلم ما عامة وغريهم الصاوي والشهاب الصغري واألمري والطحطاوي الكبري
 ابن اخلري أيب حممد الشيخ وعن ح عنه وغريمها اخلطيب النصر وأيب الطرابلسي حسني عن عاليا

 عنه الطرابلسي الصويف اهللا عبد عن عابدين
 الكتاين ٢٧٢
 الكتاين الكبري املدعو الواحد عبد ابن حممد املفاخر أبو الشيخ الكبري العارف األستاذ جدنا
 صغري ثبت يف الكتاين إدريس بن جعفر املواهب أبو يخالش خالنا تلميذه الطريقية أسانيده مجع احلسين

 املدينة دفني الشنكيطي الشمس بن أمحد العباس أيب الناسك الصاحل العامل لصديقنا إجازة يف ألفه
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 ٢٨٤

 والعيساوية والناصرية والشاذلية والنقشبندية واخللوتية القادرية الطريقة يف اجلد اسناد فيه ذكر املنورة
 عنه اهللا رضي عنه جامعه وخالنا الوالد شيخنا عن نروي وحنوها والسنوسية
 السنوسي احلافظ أعيام من واملغرب باملشرق شيخا األربعني حنو عن اجلد سيدنا أخذ وقد
 هو وأخذ البنا صاحل بن حممد والشمس اخللويت املصري السباعي صاحل بن حممد والشمس اجلغبويب

 الواحد عبد حممد وأبو ينتسب كان وإليه الفاسي دوسيالقن قاسم بن حممد والشمس أيضا اجلد عن
 حممد أبو واملعمر املسجد حبمامة املعروف الكتاين هاشم بن الطائع حممد أبو عمه وابن الفاسي الدباغ
 الطنجاوي جويرا حممد والشمس البزرايت اهللا عبد

-------------------------------------- 
  ٤٨٢ صفحة - ١ جزء   

 العناية ابن واهلادي املكناسي الصفار أمحد والشهاب النقشبندي الزمان قيوم الباقي بدع والشيخ
 القادر عبد حممد كأيب مجاعة على احلديث ومسع الشامي السن الرمحن عبد والشيخ املكناسي بوحد

 هأسانيد ذكر فقد رحلته تضمنته ممن وغريهم السنوسي أمحد بن حممد اهللا عبد وأيب الكوهن أمحد بن
 القطانني بأعلى بزاويته ودفن ١٢٨٩ عام عنه اهللا رضي مات وحنومها والشفا الصحيح خصوص يف
 يكمل مل اجلد سيدنا ترمجة يف الند عبري مسيته بتأليف ترمجته أفردت وقد ومخسني نيف عن فاس من

 جليما وحرف االعالم انظر احلسين الكتاين إدريس بن جعفر الشيوخ شيخ العالمة خالنا الكتاين
 ألفت العني حرف انظر الكتاين حممد بن الكبري عبد املكارم أبو العارف اإلمام والدنا الكتاين

 وأعذب واملسلسالت القاصد منية انظر واملسلسالت الطرق يف أسانيده يف وكذا فهارس عدة بامسه
 حروفها يف القدير وفتح املوارد

 امليم حرف من حممد امسه من رانظ جعفر بن حممد اهللا عبد أبو خالنا ابن الكتاين
 الكتاين ٢٧٣
 والرواية االسناد علم خصوص يف له الشذرة هذه جامع الكتاين الكبري عبد بن احلي عبد حممد

 احلجاز يف لنا من إىل ااز ومطية الروحاين الطب انظر حروفها يف هنا ذكرت مصنفات عدة
-------------------------------------- 

  ٤٨٣ صفحة - ١ جزء   
 امللك وفتح االعتقال أيام بالبال علق وما احلضيكي فهرس اختصار يف الذكي العطر ونفح أجاز

 آي من بالتسلسل لنا روي فيما االمتنان وجمايل اهللا رمحه الناصر حممد تونس ملك إجازة يف الناصر
 األهلة السوابق النجومو املستحسن املنتخب واملنهج األكرب واملعجم مسلم صحيح أسانيد جزء القرآن
 وتلخيص الكتانية واملسلسالت الشارد حصر وأسانيد اجلوهرية اليواقيت عقد زبدة يف الدرية والآليل
 الشيخ إجازة ونقد الكوهن فهرس ونقد فاحل الشيخ فهرس ونقد الصادق والفجر املسكي النفح
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 ٢٨٥

 الشيخ عليها بالتسليك أجيز اليت الطرق يف املوارد وأعذب الشبيهي الشيخ وفهرس اجلليلي شعيب
 من املهم يف السعيد والطالع احملاضرات لطائف من حتملته ما وبعض واإلنشادات واإلفادات الوالد

 يف القاصد ومنية الكبري عبد الشيخ والدي أسانيد يف القدير وفتح العيد بيوم املسلسلة األحاديث
 بدالئل املوصولة الربكات وسالسل ادريةالق السالسل يف الفخرية والطوالع الوالد الشيخ أسانيد

 جملدات عدة يف خلرجت مجعت لو واملغرب باملشرق جلماعات إجازات وعدة واالسعاف اخلرياتت
 ذلك وغري

 الكردي ٢٧٤
 سنة ولد املنورة باملدينة الشافعية شيخ الشافعي املدين الكردي سليمان بن حممد املسند العالمة هو
 عن يروي ١٠٩٤ سنة وتويف عابدين ابن ثبت يف ما على ١١٢٧ سنة أو الفالين خبط ما على ١١٢٥

 وعبد سنبل سعيد وحممد العلوي عمر بن وحامد واجلوهري البكري ومصطفى الكوراين طاهر أيب
 والفالين األهدل والوجيه مرتضى احلافظ طريق من له ما نروي وغريهم بلفكيه اهللا عبد بن الرمحن
 بن حممد بن اهللا عبد عن الكزبري الوجيه إىل وبأسانيدنا عنه هموغري الكزبري والشمس وشاكر
 باملعبدين مسلسل ترى كما وهو املذكور أبيه عن سليمان

-------------------------------------- 
  ٤٨٤ صفحة - ١ جزء   

 الكردودي ٢٧٥
 الشرح حبصا الفاسي الكردودي أمحد ابن القادر عبد بن حممد اهللا عبد أبو طنجة قاضي هو

 بالقباب ودفن ١٢٦٨ عام رمضان ١١ يف املتويف مالك ابن ألفية وخطبة القاموس اصطالح على
 سودة ابن العباس أيب القاضي شيخنا تلميذه خبط وجدته كما ١٢١٧ عام رمضان يف والدته وكانت

 املتويف عرف وبه املكناسي احلمادي محادي ابن التهامي حممد الفتح أيب القاضي عن يروي
 ابن القاضي برفيقه مقرونا االستدعاء عقب له إجازته على وقفت ١٢٤٩ عام صفر ٢١ بالرباط
 معه قرن عليه وقفت استدعاء عقب وأجازه الدمنيت العريب احملامد أيب وعن ١٢٤٦ سنة بتاريخ احلاج
 وعن ١٢٤٧ سنة اخلري صفر ٢٢ بتاريخ وهي املراكشي الطاهر بن وأمحد أيضا احلاج ابن رفيقه فيها
 االمداد فهرسة ألف والعراقي احلاج ابن القاضي مع وبامسه الكوهن أمحد بن القادر عبد حممد أيب

 غريهم وعن
 عن له ما نروي عليها أقف ومل األنفاس سلوة يف ترمجته يف له نسبها فهرسة املذكور للكردودي

 عبد بن حممد اهللا عبد أيب عن كالمها الشيظمي حم بن طاهر حممد وأيب التناين أمحد العباس أيب
 املواهب أيب كخالنا عاليا الكردودي تالميذ من كثري لنا وأجاز له ما عامة عنه سودة ابن الواحد
 محيد العباس أيب والقاضي سودة ابن الطالب بن أمحد العباس أيب والقاضي الكتاين إدريس بن جعفر
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 ٢٨٦

 إجازة منه هلم تكن مل ولكن بناين حممد بن
 بريالك الكزبري ٢٧٦
 عبد زيد أبو الفقيه احملدث العالمة هو

-------------------------------------- 
  ٤٨٥ صفحة - ١ جزء   

 يروي وألف املائة حدود يف ولد بالكزبري الشهري الشافعي الدمشقي الدين زين حممد بن الرمحن
 الرمحن وعبد التغليب لدا القادر وعبد احلنبلي املواهب وأيب الكاملي علي بن وحممد النابلسي عن

 نرويها الكتب وبعض الصحيحني يف أسانيده فيها مجع كراسة له وغريهم عقيلة وابن احلنفي السليمي
 ومات عنه كالمها العقاد وشاكر الكزبري الرمحن عبد بن حممد الشمس ولده طريق من له ما وكل
 ١١٨٥ سنة

 الوسيط الكزبري ٢٧٧
 ١١٤٠ سنة ولد ومسندها الشامية الديار حمدث العالمة اإلمام لهقب املذكور الرمحن عبد ابن حممد
 علي والده وخال والده عن عامة يروي قربه على وقفت بدمشق ودفن ب _ ١٢٢١ سنة ومات

 ومصطفي الفتين الرمحن وعبد الداغستاين وعلي الكردي جعفر بن الرمحن وعبد واملنيين الكزبري
 الكردي سليمان بن وحممد احلنبلي البعلي اهللا عبد بن محدوأ اجلعفري سعيد وحممد اللقيمي أسعد

 االجهوري وعطية واحلفين اجلوهري امللوي عن وباملكاتبة شفاها القناوي عمر بن وعلي والتافاليت
 وغريهم
 وسعيد والفالين عابدين وابن العقاد وشاكر الرمحن عبد ولده طريق من نرويه صغري ثبت له
 إمساعيل بن أمحد الشهاب عن أيضا وأرويه عنه كلهم وغريهم العطار لالرسو عبد بن وعمر احلليب

 دفني الكردي خالد عن األول والد عن ثالثتهم اخلطيب النصر وأيب برادة اجلليل وعبد الربزجني
 عنه دمشق

 الصغري الكزبري ٢٧٨
 بن الرمحن عبد الدين وجيه احملاسن أبو الدنيا مسند العالمة الصاحل املعمر اإلمام الشام حمدث هو
 الرمحن عبد بن حممد

-------------------------------------- 
  ٤٨٦ صفحة - ١ جزء   

 خامتة ب الفاسي رمحون ابن للمسند إجازته يف املغريب الدين بدر يوسف الشيخ حاله الكزبري
 الشامية بالديار لماءالع رئيس يديه على انتفاعنا وجل إليه ننتسب احلقيقة يف من احملدثني وإمام احملققني
 األموي باجلامع النسر قبة حتت ودرس ١١٨٤ سنة بدمشق ولد أمية بين مبسجد احلديث لواء وحامل
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 ٢٨٧

 ١٩ مبكة آخرها يف مات مرات وحج اآلفاق مجيع من والوارد الصادر عنه وأخذ سنة اخلمسني حنو
 عن روى من آخر ألنه ةدرج الدنيا يف االسناد نزل ومبوته باملعالة ودفن ١٢٦٢ سنة احلجة ذي

 سبعة يف الفالين صاحل الشيخ شيخه وشارك عنهم يروي معه أحد يبق مل املسندين األعالم من كثريين
 مرتضى احلافظ مشايخ طبقة من ثالثة عن وأخذ سنة واألربعني اخلمس حنو بعده وعاش شيوخه من

 سنة ستني حنو بعده عاش أنه مع عنهم باألخذ ساواه الزبيدي
 وابن الكاملي السالم عبد بن وخليل العطار والشهاب والده عامة له أجازوا الذين وخهشي فمن

 علي والنور الليل جبمل الشهري باحسن علوي بن وأمحد الدمشقي الرمحيت ومصطفى املقدسي بدير
 عباس وحممد طاهر وحممد املكي هالل حممد بن الغين وعبد القلعي امللك وعبد الفالين وصاحل الونائي
 إمساعيل بن حممد بن إبراهيم واألمري الليل مجل علوي بن العابدين وزين سنبل سعيد أوالد وحممد
 اهلندي اهللا حبيب بن اهللا وحمب املالكي املكي علي بن وحسني الزمزمي اللطيف وعبد الصنعاين األمري
 الرمحن عبدو احلنبلي رشيد بن وأمحد املكي عمر بن وحممد املكي الصديقي القادر وعبد املكي

 اهللا وعبد التونسي املغريب علي بن وقاسم محاد بن حسن بن وأمحد املكي اليمين بكر وأبو الدياربكري
 شيخ القادري الرمحن وعبد البغدادي الراوي حممد بن اهللا وعبد الكردي سليمان بن حممد بن

 ببغداد القادرية السجادة
 والعروسي الكبري ريواألم الشرقاوي العامة باإلجازة مصر من له وكتب

-------------------------------------- 
  ٤٨٧ صفحة - ١ جزء   

 الوهاب وعبد السقاط وحممد وثعيلب اخلياط وعلي والشنواين النحراوي املقري الرمحن وعبد
 احلافظ من ١٢٠٣ عام العطار الشهاب شيخه له واستجاز العقباوي ومصطفى البقلي وحسن البخايت
 الل الشهري بكر أيب أخت ابن عزة دار إبراهيم حلب من له وكتب مصر دخل ملا يديالزب مرتضى
 وابن والنخلي البصري عن أبيه عن املواهيب صاحل بن حممد بن إمساعيل حلب من وأجازه اخللويت
 املقدس ببيت الغزايل اخلليلي يونس ذلك وبعد العقاد حممد بن اهللا عبد ١٢٠٨ عام وأجازه عقيلة
 الدين تقي واملعمر الكردي عثمان أيضا أجازه وممن الرببري اللطيف عبد بن أمحد بريوت من هل وكتب
 العلوي عمر بن اهللا عبد عن ١٢٥٨ عام مكة يف وروى عاليا النابلسي عن احلنبلي الشاذيل حممد

 عن عمره آخر أخرى حجة يف وروى أيضا املذكور عنه وأخذ البقرة بصاحب الشهري احلضرمي
 الكزبري مسلم أمحد ولده اإلجازة هذه يف معه وأشرك املدين مث الطرابلسي العطوشي حممد الشمس

 فالسكري األول فأما البقرة وصاحب العطوشي ومها األخريين عن الرواية يف شاركه عمن أخذنا وقد
 هعن ومها جاوى من مكاتبة عقيل ابن عثمان والسيد مبكة املدين اجلفري صايف فالسيد الثاين وأما

 اخلطيب القادر كعبد الشاميني تالميذه مجهور طريق من املذكور الكزبري للوجيه ما نروي
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 ٢٨٨

 مسلم أمحد وولده البيطار حسن ابن وحممد احلالق وقاسم الدمشقي البيطار وحسن الدمشقي
 العطار سليم وحممد امليداين الغين وعبد العاين الدين وحميي الطرابلسي الرافعي الغين وعبد الكزبري
 الشطي وحسن احلمزاوي وحممود احلموي مراد وإبراهيم حممد وولده احلاين اهللا عبد بن وحممد
 وحضرت العديدة املدد الزمته رمحون البن إجازته يف قال املغريب الدين بدر بن ويوسف احلنبلي
 هموغري شاملة عامة مطلقة حافلة إجازة يل وكتب وغريها الست األمهات منه ومسعت املفيدة دروسه
 بن وهاشم املكي كمال الرمحن عبد ابن وصديق دحالن أمحد احلجازين تالميذه مجهور طريق ومن
 ومن املالكي اهللا منة أمحد املصريني ومن وغريهم احلبشي شيخ

-------------------------------------- 
  ٤٨٨ صفحة - ١ جزء   

 احلازمي ناصر ابن حممد اليمنيني نوم الكردي بكر وأبو املفسر األولوسي حممود البغداديني
 ولكن البار الباعلوي عيدروس بن الرمحن عبد بن وأمحد البقرة صاحب عمر بن اهللا وعبد األثري

 وذلك واحدة بواسطة به اتصلت أين سين وصغر رحليت تأخر مع علي اهللا من وقد أكثر أو بواسطتني
 هلما أجاز كما بدمشق يل فأجازا احلبال دسعي وحممد السكري اهللا عبد ومها تالميذه من اثنني عن
 هللا واحلمد ثبته نروي ذكر من كل طريق ومن فعنهما هللا واحلمد واملالزمة املتكرر السماع بعد

 الكليب ٢٧٩
 املهيمن عبد حممد أيب عن الربجي القاسم أيب عن السراج طريق من فهرسته أروي املظفر أبو هو

 هعن احلضرمي املهيمن عبد بن حممد بن
 الكالعي ٢٨٠
 آخر ٦٣٤ سنة املتويف البلنسي الكالعي احلمريي سامل بن موسى بن سليمان الربيع أبو هو
 صاحب احلق عبد له وأجاز وخلقا حبيش ابن القاسم أبا مسع املترسلني والبلغاء األندلس حفاظ

 األبار ابن حلافظا تلميذه وقال عناية أمت الشأن ذا اعتىن السيوطي قال مصر من واملنذري األحكام
 والوفيات للمواليد ذاكرا والتعديل باجلرح عارفا حافال حافظا به بصريا احلديث صناعة يف إماما كان
 وعاصره زمانه تأخر من خصوصا الرجال أمساء وحيفظ ذلك يف زمانه أهل يتقدم
 من توالسباعيا السباعية واألربعني صحابيا أربعني عن شيخا أربعني عن األربعني كتاب له
 مشيخة يف واملعجم واإلنشادات واملسلسالت العوايل املوافقات يف األمايل وحلية الصديف حديث
 وغري حافل والتابعني الصحابة معرفة وكتاب واالكتفاء روايته وبرنامج حبيش ابن القاسم أيب شيخه
 ذلك

-------------------------------------- 
  ٤٨٩ صفحة - ١ جزء   
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 ٢٨٩

 ح عنه التجييب احلاج بن إبراهيم إسحاق أيب عن جابر ابن طريق من له وما فهرسته أروى
 عنه األبار ابن احلافظ طريق ومن ح عنه التونسي الغماز ابن عن احليي العبدري طريق من وأرويه
 وحضين االنتفاع كل احلديث يف به وانتفعت كثريا عنه أخذت قال األبار البن التخريج شيخ وهو
 اه وطرقه تقييداته من وأمدين الصلة تكملة يخالتار هذا على

 الكمشخانوي ٢٨١
 شيخ االصطنبويل احلنفي الكمشخانوي مصطفى ابن أمحد الدين ضياء احملدث العارف الشيخ هو
 الصغري اجلامع ترتيب على ضخم جملد يف احلديث راموز كتاب صاحب ا النقشبندية الطريقة
 الشهاب عن والطريق احلديث أخذ مطبوع والكل ألحاديثا وغرائب وذيوله أسفار عدة يف وشرحه

 وغريه ومؤلف مروي من له ما نروي بأسانيده الذكر السابق الطرابلسي األروادي سليمان بن أمحد
 سامل بن حممد والشمس احلنفي املطيعي خبيت حممد الشيخ املصرية الديار عالمة صديقنا عن

 عنه كلهم الطندتائي النشايب الرحيم عبد حممد دوالسي املصري املالكي املنويف الشربباصي
 به أتصل ومل القفقاسي البارودي جان عامل الشيخ عصرنا أعالم من املترجم عن روى وممن
 يوسف بن ملصطفى الراموز على لذيله شرحه على خبطه املذكور الكمشخانوي إجازة وعندي

 بن أمحد كمشخانوي هكذا فيها هوإمضاؤ ١٢٩٦ بتاريخ احلسيين الضريح إمام املصري الصعيدي
 اخلالدي مصطفى بن أمحد الصمدي ربه فيض راجي ختمه ويف الدين ضياء مصطفى
 النقشبندية الطريقة شيخ صديقنا املذكور للكمشخانوي ترجم وقد

-------------------------------------- 
  ٤٩٠ صفحة - ١ جزء   

 ١٣٠٦ سنة باآلستانة به لقاءه وذكر مطبوع وهو له الرشحات ذيل يف القازاين مراد حممد مبكة
 مصطفى حممد الشهري الشيخ البالد هذه أهل من هذا الراموز كتابه شرح وممن وفاته سنة أحتقق وال
 أخربه حىت بشرحه سبقه مصنفه أن يعلم ال له شرحه إبان وكان اهللا رمحه الشنكيطي العينني ماء

 املشرق من ا أتى كان نسخة له ووهب اهللا رمحه األخ بذلك
 الكوهن ٢٨٢
 شارح حممد أبو الصويف احملدث العالمة الفاسي الكوهن جيدة أيب بن أمحد بن القادر عبد هو

 الرواية معامل إىل االستعداد ذوي امداد ب تعرف فهرسة له ذلك وغري وخامتته البخاري فاحتة
 احلاج ابن الطالب حممد اهللا عبد أيب القاضي باسم ألفها كراسني حنو يف بفاس مشهورة وهي واالسناد

 العراقي العالء أيب احلافظ ابن اهللا عبد ابن القاسم وأيب الكردودي القادر عبد بن حممد اهللا عبد وأيب
 والعراقي كريان وابن واهلواري شقرون ابن الثمانية لشوخه فيها ترجم األول ومجع إنشاء من ولعلها

 ساق مث ترمجة غري من غريهم ذكر مث عمده هم إذ منصور ابنو احلاج وابن والزروايل والشفشاوين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٢٩٠

 الفالين عن ١٢٢٤ سنة بفاس املتويف الشنكيطي محد بن الرمحن عبد زيد أيب عن األولية حديث
 أيب وسنن والصحيحني املوطأ إسناد ساق مث فهرسته يف يثبتها مل مل وانظر به له إجازته وعندي بشرطه
 وسند ذكر ممن أشياخه عن العراقيتني واأللفيتني واالكتفاء والشفا ئلوالشما الدارمي وسنن داوود
 التفسري إسناد مث الكبري األمري عن العلوي الصوصي جعفر بن األمني حممد عن املصافحة حديث
 اهللا عبد بن حيىي املعمر عن اخلريات دليل وروى والتصوف والعروض واملنطق والنحو واألصلني والفقه

 عن السماليل موسى بن أمحد العباس أيب القطب عن جده عن والده عن السوسي البكري شعيب بن
 القادري هاشم بن احلفيد بن حممد عن أيضا ورواه غريب سياق وهو اجلزويل عن التباع عن الغزواين

 مرتضى واحلافظ التاودي عن
-------------------------------------- 

  ٤٩١ صفحة - ١ جزء   
 العريب موالي حامد أيب الشيخ إمامها عن الدرقاوية الطريقة وأخذ بأسانيدهم عطيامل بن والعريب

 مل أنه عليه يالحظ ومما ١٢٤٥ سنة تضنيفها وأمت وأجاد فيه أفاد مبا وسندها ومبناها أصوهلا وذكر
 بعض الشيخ على قرأ أنه صرح ورمبا بالسماع كلها فرواياته أجازه مشاخيه من أحدا أن يذكر

 نقدنا يف ذلك بسطت وقد الصناعة أهل عند معروف وال سائغ غري وهذا مجيعه عنه يروي مث الكتاب
 اهللا رمحه لفهرسته
 عبد ابن مسلم صحيح يف سنده مرجع أن سقني الرمحن عبد زيد أيب املغرب مسند فهرسة ويف
 اإلميان وةحال وجد فيه كن من ثالث قوله من خال مساعا قال احلراين صدقة ابن عن يرويه الدامي

 على املذكور الفوت يعين له أعيد أنه حيلف الدامي عبد ابن وكان قال فاجازة بكماله الصوم وكتاب
 عدا مالك عن املوطأ يروي كان الليثي حيىي بن حيىي أن واملشيخات الفهارس مجيع ويف املذكور شيخه

 ال مالك عن شبطون بن رمحنال عبد بن زياد عن يرويه كان يسري مقدار وهو مالك من مساعه فاته ما
 تعمد من اآلن احلال إليه وصل ما وإىل الرواية يف والصدق تقدم من حتري إىل فانظر مالك عن

 فرائض يف إال عليه حيضر مل له شيخ عن شيخ طريق من الستة الكتب أسانيد سياق إىل أحدهم
 يروه مل لعله ما كل عنه روى معينة دروس يف عليه احلضور فبمجرد إجازة منه له وليست املختصر

 بالكذب وصلوها سلسلة وصل أرادوا إذا مث سلسلته وانقطاع العلم ضياع على هللا وانا أيضا هو
 والتزوير

  عبجائبا الزمان من رأيت حىت === فتأخرت مويت أخر اهللا 
 املناسبة هنا إليها جرت مصدور نفثة وهذه
 مكة مفيت سراج الرمحن عبد بن اهللا بدع الشيخ من استجاز للحج الكوهن الشيخ سفر بعد مث
 فأخذ السنوسي اهللا عبد أبا احلافظ الشيخ ولقي فأجازه
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 ٢٩١

-------------------------------------- 
  ٤٩٢ صفحة - ١ جزء   

 تكمل مل اليت احلجازية رحلته يف األول عن أخذه رأيت كما ا وأجازه اإلدريسية الطريقة عنه
 الكتاين إدريس بن جعفر املواهب أيب خالنا عند كانت أوراق يف ايز طخب الثاين وعن عندي وهي

 على تشترط اليت الطرق بعض عهد تقلد يكن مل أنه نتحقق وبذلك عندي له اإلجازة وصورة
 من الشاذلية الطريق إشهار من فهرسته يف ما بعد وما وطريق ورد كل عن االنسالخ ا املتمسك

 وبرهان حجة
 السراج الطالب حممد وأليب والعراقي والكردودي احلاج ابن املذكورين للثالثة تهبفهرس هو أجاز
 من له كتبها خبطه للخامس وإجازته للرابع إجازته صورة عندي كما رمحون ابن والتهامي الفاسي
 الثبت هذا أول على خبطه له إجازته وعندي الدبدويب علي بن أمحد العباس وأليب عندي وهي مكناس
 ولده بذلك أخربين كما الرباطي الربيربي الرمحن عبد زيد أيب الرباط ولقاضي ١٢٤٦ ريخبتا وهي

 مع األخريين طريق ومن املراكشي األزدي الطاهر بن أمحد العباس وأليب حممد اهللا عبد أبو القاضي
 جازأ وهو سودة ابن الواحد عبد بن حملمد أجاز فقد الكردودي فأما ا نتصل والكردودي احلاج ابن

 بن حملمد أجاز فقد احلاج ابن وأما التناين علي بن وأمحد الشيظمي احلاجي حم ابن الطاهر يزينا
 لنا أجاز ممن وغريه الزكاري أمحد العباس أليب أجاز وهو املراكشي بونوا املدعو بناين الطيب بن أمحد
 بتاريخ السالوي العلوي مدحم بن أمحد العباس أليب ا والكردودي احلاج ابن إجازة على وقفت وقد
 اهللا عبد أيب القاضي العالمة والده فعن الربيربي وأما اتصاال به جند مل ولكن ١٢٥٩ عام شعبان ٢٢
 ابن وأما الكوهن عن املذكور أبيه عن به ١٣١٩ عام يل منه إجازة الرباطي الرمحن عبد بن حممد

 عن األولية حديث مسعت وقد عنه يالوتر ظاهر بن علي احلسني أيب شيخنا فعن األزدي الطاهر
 الكوهن الشيخ عن وهو الشامي الطرابلسي القاوقجي احملاسن أيب أصحاب أشياخنا من مجاعة

 عام احلج يريد دخلها ملا مبصر منه بسماعه
-------------------------------------- 

  ٤٩٣ صفحة - ١ جزء   
 بن سعيد حممد أبا العالمة الناسك املعمر تصافح وقد ال أم منه إجازة له هل أعلم وال ١٢٥٣

 يف كما بسنده الكوهن صافح كما املراكشي آكنسوس اهللا عبد أبا صافح كما الطرابلسي حممد
 شيخ عن احلاج ابن الطالب حممد عن بناين عن الزكاري عن فأرويه اخلريات دالئل وأما فهرسته
 وجدت وال عرفته فما السوسي اهللا عبد بن ىيحي فيه الكوهن شيخ وأما املذكور القادري فيه الكوهن

 حرفه يف انظره املصباح ضوء صاحب أنه عندي حتقق مث ذكرا له
 بن العريب حامد وأبا املراكشي آكنسوس اهللا عبد أبا أن يذكرون العلم أهل من كثريا ومسعت
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 ٢٩٢

 عنه خذمهاأ أما ذلك أحتقق مل ولكن الكوهن من اإلجازة هلما ممن الرباطي الشرقاوي السائح
 السائح ابن من اازين من لنا أجاز والذي فمحقق باملصافحة املسلسل احلديث ولنحو بالسماع
 على وقفت اهللا رمحه الفاسي املكناسي االمراين حممد بن اهللا عبد حممد أبو العالمة عامة املذكور
 صورا وعندي العامة له السائح ابن إجازة

 واهللا أوراقها عدد على العشرين حنو وهي أوهامه فيها عتتتب الكوهن فهرس على حاشية ويل
 القاضي شيخنا خبط وجدته كما بالبقيع ودفن املنورة باملدينة ١٢٥٣ سنة املذكور الكوهن مات أعلم
 من وجالست أدركت نعم عاقبا يترك ومل واسعة اهللا رمحه سودة ابن الطالب بن أمحد العباس أيب

 أقاربه من وعاشره عرفه
 لكوراينا ٢٨٣
 أستاذ اإلسالم شيخ ب ألوالده إجازته يف العجيمي حسن النور حاله األمم انظر إبراهيم املنال
 اه ورفيقي وشيخي وصديقي سيدي السنية طريقهم وحميي الصوفية حجة األعالم العلماء

-------------------------------------- 
  ٤٩٤ صفحة - ١ جزء   

 من استجاز طاملا فإنه اإلسالمي العامل يف واالسناد والرواية ديثاحل صناعة به راجت ممن وهو
 الصناعة هذه يف وألف وغريه واملغرب باهلند اآلفاق أهل وكاتب باحلجاز واملقيمني الواردين
 الشمس تلميذه خبط ووقفت النجاح وجناح األمم أشهرها حروفها يف سيقت العدة املصنفات

 بعد ذلك املترجم ألف اه والكبري األوسط الثبت أيضا له أن ماألم ظهر على الدمشقي الدكداكجي
 العياشي سامل أبو الشيخ ذكر حىت واندثارها اإلسالمي العامل من الصناعة هذه بانعدام يقطع كان أن

 وصلت حىت وأخربنا حدثنا يقول أحد األرض وجه على بقي أنه أظن كنت ما له قال انه ترمجه حني
 كتاب يف مسألة نظر لو أنه حفظه من بلغ أنه أيضا وفيها اه واحلجاز ومصر بالشام العرب بالد إىل

 انثال وقد كذا سطر يف كذا صفحة كذا كتاب يف هي لقال عنها سئل مث سنني سبع عنه وغاب
 وقرأت الكثري من أكثر لكانوا عنه الرواة مجع من وفق ولو حدب كل من الرواية علوم يف إليه الناس
 الكوراين الياس العارف شيخنا مسعت قال بالشام الدمشقي الداودي احلي عبد أن الشيخ جمموعة يف

 اه الكوراين إبراهيم املرحوم شيخنا عشرة احلادية املائة رأس على ادد أن به اهللا أدين الذي إن يقول
 ممن وهو داوود أيب سنن على الودود عون صاحب عشرة احلادية املائة رأس على ادد بأنه جزم وممن
 بذلك أخربنا السديد القول ثبته يف الدمشقي املنيين أمحد الشهاب قال حياته أدرك من لكل أجاز
 الرحلة يف املذكور ترمجة بسط وانظر اه ثقة وهو املنورة املدينة نزيل املغريب الطيب بن حممد الشيخ

 الرجل حلقيقة مبعرفته يؤول مما وأطاب فيها أطال فقد العياشية
 ينالكورا ٢٨٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٢٩٣

 املدين مث الشهرزوري الكوراين الكردي الدين شهاب بن حسن بن إبراهيم بن حممد طاهر أبو
 املنورة املدينة مسند احملدث العالمة

-------------------------------------- 
  ٤٩٥ صفحة - ١ جزء   

 ابن خط عن منقولة حتليته على وقفت ١١٤٥ سنة رمضان ٤ ومات ١٠٨١ سنة ولد ومفتيها
 عبد حممد طاهر أيب الشريفني احلرمني مسند الدراكة املشارك الفاضل الصاحل ب الشركي الطيب
 عامل ب العراقي للحافظ إجازته يف الرباطي الغريب احلافظ وحاله اه إبراهيم العرفان أيب بن السميع
 مما مسائل عدة يف فاوضته وقال الشهري العالمة الكبري اجلهبذ والده وارث وقته يف املنورة املدينة

 الشمس وقال اه ذلك وغري األصول وعلم واصطالحه احلديث علم يف عريض باع ذو أنه منه يتحصل
 مامل جناحه وخفض وتواضعه ونسكه ديانته من رأيت املنة لطائف ثبته يف الغزي الرمحن عبد بن حممد
 اه ذلك يف يقاربه كان فإنه الكواين الياس ملنال خال ما مشاخينا من أحد على أره

 قارئ املترجم وكان عمدته وهو املكي العجيمي علي بن وحسن إبراهيم واملنال والده عن يروي
 ساقها اليت وهي خبطه له العجيمي إجازة على وقفت وقد بكماهلا الستة الكتب عليه ومسع دروسه
 وإخوته لمترجمل العجيمي أجازة على وقف أنه املكي اخلري أبو الشيخ إيل وكتب فهرسته يف العمريي

 الفائزون األماثل األحباب الشيب مبالغ الكماالت يف البالغون األفاضل الشباب إيل فيها رغب قال
 حممد والشيخ سعيد أبو حممد الشيخ وهم أال نصيب وأكمل حظ بأوىف العمل وأحسن العلم نافع من
 الرسول عبد بن حممد الشمس عن أيضا املترجم ويروي اه طاهر أبو حممد والشيخ احلسن أبو

 الكوكين سعيد وحممد التجموعيت امللك وعبد اإلدريسي أمحد والسيد البديري حامد وأيب الربزجني
 عليه ومسع والبصري الدمياطي البنا وأمحد العناين داوود بن وحممد الصعيدي يونس بن ويونس
 إجازة ومشلته والنخلي شاداالر يف كما وسلم عليه اهللا صلى النيب قرب عند بكماله أمحد مسند املترجم
 الشيخ تعليقة يف كما ١٠٨٣ عام املنورة باملدينة املتويف العامة االهوري اهللا سعد بن اهللا عبد املنال
 وانظر السنبلية األوائل على اخلري أيب أمحد

-------------------------------------- 
  ٤٩٦ صفحة - ١ جزء   

 األهوري عن أبيه عن املعمرين طريق من البخاري يروي نراه افان عليها يعرج املترجم يكن مل مل
 الدين قطب عن األهوري رواية فإن قبل من والده اعتربها وقد العامة اإلجازة يعترب ال وكيف املذكور
 أعلم واهللا النجاح جناح يف نفسه إبراهيم املنال بذلك صرح كما فقط بالعامة هي إمنا النهروايل
 القادر عبد بن الرمحن عبد زيد أيب وولده الفاسي السعود أيب من أيضا لدهوا للمترجم واستجاز
 وغريهم الرداين سليمان بن وحممد
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 يف كما قال القشاشي الصفي ألمه جده عن أخذه من العقد يف مرتضى احلافظ ذكره ما وأما
 بقول السيد اغتر قائال مكة من اخلري أبو أمحد الشيخ بذلك يل كتب كما غلط فهو ايد السمط

 أبو هو إبراهيم بن حممد أن السيد فظن حممدا وابنه حسن بن وإبراهيم فالنا أجزت مسطه يف القشاشي
 ابناء للكوراين أن بالفن املاهر لدى املعلوم من ولكن حممد امسه أن شك وال حممد أيضا امسه إذ طاهر
 ولد كان وقد أخيه عن ا فردان اليت بالكنية منهم واحد كل ويتميز مبحمد منهم كل يسمى ثالثة

 موت بعد ولد إخوته أصغر فهو طاهر أبو وأما جده فأجازه األكرب ابنه القشاشي حياة يف للكوراين
 عن األولية روى بأنه األبرار مسالك يف الكوراين عناه الذي هو األكرب الولد وهذا القشاشي جده

 بعد يل كتب مث اهللا رمحه خطه من صارباخت اه حاضر وأنا حممد ولدي سبطه امسع وقال القشاشي
 وهو الطاهر أبو حممد والثالث احلسن أبو حممد واآلخر سعيد أبو حممد املنال أوالد أن أيضا ذلك
 اه السميع عبد وامسه الثالثة أصغر

 النفس يف جملدا السبعني حنو بيده أكمل إنه قيل حىت بيده النسخ كثري طاهر أبو الشيخ وكان
 للمذكور يصح ما كل نروي األكرب للشيخ الفصوص شروح على اشتمل خبطه جملد وعندي اليماين

 عنه كلهم وغريهم والورزازي الرباطي والغريب املدين السمان والعارف سنبل سعيد حممد طريق من
-------------------------------------- 

  ٤٩٧ صفحة - ١ جزء   
 الكفريي ٢٨٥
 والشيخ النابلسي الغين عبد الشيخ تالميذ من الشامي كفرييال الدين زين بن حممد الشيخ هو
 الشيخ جمموعة يف قرأت وكنت اآلن اتصاال به أحفظ وال عابدين ابن عنه نقل ثبت له اخللويت أيوب

 الدمشقي الكفريي حممد شيخنا على الفاحتة يعين قرأا نصه ما ببعلبك الشامي الداودي احلي عبد ابن
 على قرأها الفرضي املالكي الوفائي الدجلموين حممد على قرأها احلنفي املطيعي رمضان حممد على وهو

 وهذا قال وسلم عليه اهللا صلى النيب على قرأها مشهروش على قرأها اجلزري القاسم أيب بن حممد
 وجدت مث اه عامة أجازين حممدون رجاله أن اللطائف من وفيه القرب من غاية على ترى كما السند
 سنة املولود الدمشقي احلنفي الكفريي عمر الدين زين بن حممد وأنه الدرر سلك يف ذكورامل ترمجة

 الدين وخري والنخلي والعجيمي احلنبلي املواهب أيب الشيخ عن أخذ ١١٣٠ سنة واملتويف ١٠٤٣
 أحاديث من اتصل فيما الالمع النور إضاءة املسمى ثبته منها تآليف عدة له وذكر الطبقة وتلك الرملي
 جملدات ست يف البخاري على شرحا الكفريي حممد الشمس العالمة أبيه جلد وأن الشافعي النيب

  انظره
  املعقودة الكاف 
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 التاء حرف من تقيد انظر احلسن علي أبو املقري احملدث هو كنبور
 كنون ٢٨٦

 العالمة بفاس اجلماعة شيخ هو املعقودة بالكاف
-------------------------------------- 

  ٤٩٨ صفحة - ١ جزء   
 بن املدين ابن حممد اهللا عبد أبو الذائعة الكثرية التآليف صاحب الصيت الطائر الصاعقة املطلع

 عبد أيب وشيخه احلجريت الرمحن عبد ابن عن أخذ بفاس الذين كنون أوالد من الفاسي كنون علي
 وأيب العراقي الوليد حممد أيب وعن أجازوهو املرنيسي أمحد العباس وأيب احلمومي الدين بدر حممد اهللا

 الرضوي صاحل حممد الشيخ فاس على ورد وملا وغريهم احلاج ابن والقاضي بوغالب السالم عبد حممد
 خيص ما تكميل احلديث يف وله والبدع الفقه يف الكبرية املصنفات وله وأجازه درسه حضر البخاري

 ال حديث وشرح يكمل مل السرية يف فارس بنا سرية وشرح الصحيح على زكري ابن حاشية من
 سنة بفاس اهللا رمحه مات قبله كالذي مطبوع سفرين يف وهو املوطأ على وتعليق طرية وال عدوى
 ذكر تأليفا ألف ترمجه حني تارخيه يف التاشفيين املختار ابن الفقيه قال سنة وستني ثالث عن ١٣٠٢

 إىل النحو ويف مالك إىل الفقه ويف البخاري اإلمام إىل احلديث يف سالسلهم فيه وذكر أشياخه فيه
 بعد ممن وانتشر أمره اشتهر من ذكر ب املعنون التأليف ويف اه فلرياجعه أراده ومن وهكذا سيبويه
 الفاسي الصقلي احلسني بن الفاطمي حممد اهللا عبد أيب فاس ألديب عشر الثالث القرن أهل من الستني
 مؤلفاته يف للمترجم عد من أر ومل منه اه أشياخه فيه ذكر فهرس وله أيضا للمذكور ترجم حني

 خبطه املذكور فهرسه على وقف أنه تالميذه من العلماء بعض أخربين مث ذكر من عدا املذكور الفهرس
 وأيب املراكشي السباعي إبراهيم بن حممد اهللا عبد أيب عن للمذكور ما نروي كراسني حنو يف وهو
 وهو عامة إجازة املذكور عن كلهم وغريهم الفاسي األمراين اهللا عبد حممد وأيب املدين بن صاحل حممد
 واسعة رمحة اهللا رمحه أهله من والعظمة اجلالل مبظهر وظهر باملغرب العلم ناموس أقام من آخر

 والتأييد النصر صاحب حديث لكتب األسانيد كتاب ١٤٩
 والشافعي حنيفة أيب ومسند طأللمو سنده فيه ذكر احلنفي العيين قطب الدين جلمال

-------------------------------------- 
  ٤٩٩ صفحة - ١ جزء   

 وشرح األنوار ومشارق الترتيل ومعامل واملشكاة واملصابيح والشفا والشمائل والدارمي وأمحد
 اةحي حممد عن السندي احلسن أيب عن فيه روى والدالئل واحلصن السيوطي وجامعي األنوار معاين

 صاحل حممد بن صديق العالمة عن سراج اهللا عبد إىل بأسانيدنا نرويه بأسانيده البصري عن السندي
 املذكور احلنفي الدين مجال عن مبكة ااور النهاوندي
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 الشيوخ تراجم كتاب ١٥٠
 أيب العارفني تاج بن العابدين زين السرور أيب اإلمام بن البكري العابدين زين بن حممد لألستاذ

 العارف العامل ١٠٨٧ سنة مبصر املتويف املصري الصديقي البكري احلسن أيب القطب بن حممد املكارم
 احلديث يف مصنفات له واآلخروية الدنيوية والرياسة والصالح والوالية العلم بيت من السلف بقية

 الندية لروضةوا الفقهاء طبقات يف العصماء الدرة منها واألدب والتاريخ والتصوف واألصول والفقه
 بن علي احلسن أليب املصنفني أخبار أسلوب على املؤلفني تاريخ يف اليقني وعني الصوفية طبقات يف

 والصوفية العلماء من عنه أخذ من فيه ذكر الشيوخ تراجم وله جملدات عدة يف وهو البغدادي أجنب
 جملدا ثالثون والسري خباراأل يف الدرر وكتاب واآلثار اخلطط من األزهار قطف كتاب وله والفقهاء
 اه جده عن أبيه عن أخذ وهو ولقنين وصافحين مبكة لقيته قال العياشي سامل أيب طريق من به نتصل

 السيد لصديقنا الصديق بيت وكتاب للعبيدي التحقيق وعمدة األثر خالصة يف مبسوطة وترمجته
 اهللا شفاه املصري البكري توفيق

-------------------------------------- 
  ٥٠٠ صفحة - ١ جزء   

 احلافظ الغساين علي أبو لقيهم الذين الرجال كتاب ١٥١
 عنه عياض طريق من أرويه
 املسموع ويواقيت ااز درر يف اموع الرواية كرت ١٥٢
 يف كما املتويف األثري املالكي املكي مث اجلزائري الثعاليب عيسى مهدي أيب زمانه يف الدنيا ملسند

 يف وأوعاها وأمثنها الكنوز أعظم من هذا كرته ١٠٨٠ سنة رجب ٢٤ يف الشركي الطيب ابن ثبت
 منه ظفرت اه جملدين حنو يف حافل كتاب انه املقاصد أسهل ويف الشركي الطيب البن كما جملدين
 علي بن اهللا عبد خبط نسخه مت والتصحيح باملقابلة مؤلفه خط عليه عندي وهو األول بالد

 إن حىت الوجود نادر وهو سنني خبمس مهدي أيب الشيخ وفاة قبل ١٠٧٥ عام شعبان يف الشروري
 وكذا يره مل إنه يل يقول اهلند من يل كتب كان وإطالعه رحلته واسع مع املكي اخلري أبا أمحد الشيخ
 ىفعس كبري ونقص ملثلي عظيم عيب وهو قال الفن يف واالطالع املهارة زعمي مع قال املقاليد كتاب

 الكرت من نسخة أن مع اه العالء أيب آل يا إفادتكم بأول هي وليست منهما وأستفيد عليهما أقف أن
 رأيتها واملقاليد املدين رضوان أمني حممد السيد عند هناك عليها وقفت املنورة باملدينة كانت ناقصة
 مبصر الدولية باملكتبة

 غريبا ترتيبا ورتبه نفيسا مسلكا فيه سلك تأليف هذا الكرت كتاب عن العياشي سامل أبو قال وقد
 كثريا شيئا الفوائد غرائب من فيه مجع

-------------------------------------- 
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  ٥٠١ صفحة - ١ جزء   
 أنه فيه سلك الذي واملسلك أجزاء عدة يف يطلع بإكماله اهللا من وإذا يكمل مل اآلن إىل وهو

 حىت شيوخه وأمساء ومقروءاته مؤلفاته وذكر بالشيخ عريفبالت أوال يبدأ شيوخه أمساء على رتبه
 ذلك إىل شيخه سند يذكر مث املؤلفات من عليه قرأ وما عليه هو مقروءاته ذكر مث ذلك مجيع يستويف
 الفوائد من ذلك يتبع ما مع تعريف أبسط الكتاب ذلك مبؤلف يعرف مث أوله من شيئا فيكتب املؤلف
 بذلك فاستوىف منه شيئا أو عليه قرأه مؤلف كل ويف شيوخه من خشي كل يف يفعل وكذلك والضبط
 ومطالعة عظيم وحفظ عظيم اعتناء على يدل مما وذلك مؤلفام وأسانيد املؤلفني األمية غالب تواريخ
 خليلي يل وهب وقد الطالبني ورغبة السامعني وغبطة الناظرين نزهة املؤلف هذا أن واحلاصل واسعة
 اه املؤلف هذا من وجد مما خبطه نسخة العجيمي علي بن حسن الشيخ

 السجلماسي األنصاري الواحد عبد بن علي احلسن أليب فيه ترجم عندي الذي اجلزء قلت
 عبد بن حممد والشمس القسمطيين الفكون الكرمي عبد حممد وأيب األجهوري احلسن وأيب اجلزائري
 الدين مجال ابن القاسم وأيب املكي ملالكيا أمحد بن الدين تاج والشيخ القاهري الطهطائي الفتاح

 هؤالء تراجم كله الد استغرق بقدورة املعروف اجلزائري إبراهيم بن سعيد عثمان وأيب القريواين
 وعرف طالعته ذكر كتابا ذكر فإذا عليه ومقروءاته الشيخ ترمجة يذكر أنه وذلك السبعة الشيوخ
 هذا به صار مما وحنوه نسب وحترير وفاة وذكر غريب ضبط إىل وأشعاره فوائده وبعض بصاحبه
 جملدات يف خلرج كمل ولو أمجعني األمة علماء خرب وديوان املتقدمني على املتأخرين حجة الثبت
 األشياخ كثري كان مهدي أبا ألن أكثر أو عشرة

-------------------------------------- 
  ٥٠٢ صفحة - ١ جزء   

 األحد عبد ابن أمحد ادد بن املعصوم حممد الشيخ لعارفا ذكر من دون أشياخه فمن
 وعلي الزمزمي العزيز عبد بن حممد بن العزيز وعبد اهلواري الرمحن وعبد اهلندي العمري السهرندي

 العابدين وزين القشاشي والصفي املصريني مشاخيه كبار من وهو البابلي واحلافظ املكي اجلمال بن
 حممد بن علي والعارف القيلويب والشهاب امليموين والربهان فاجياخل والشهاب املكي الطربي
 ابن العابدين وزين الشرباملسي وعلي املزاحي وسلطان القاهري إبراهيم بن حممد والسري املصري
 التونسي البكري العارفني وتاج املكي اجلمال ابن بكر أيب بن وعلي األنصاري زكرياء القاضي حفيد

 احلنفي املكي املرشدي الرمحن دعب ابن الدين وحنيف
 حجازي بن ويوسف املشرقي القادر عبد بن وعمر الرملي الدين خري من سامل أبو له واستجاز

 الفاسي السعود وأيب الديري حممد ابن اهللا وعبد الغزي الغصني بن القادر وعبد اجلنيدي القامسي
 مث املشارقة مشاخيه معظم يف لثعاليبا مهدي أبا شارك ممن وهو العياشي سامل أبو قال وقد وغريهم
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 جدا نافع وهو الفن هذا يف مثله يؤلف مل االخالء إحتاف فهرسة يف املذكور الثبت عن أيضا عنه أخذ
 منه مؤلفه بطلب اآلن أوله يف املوجودة اخلطبة له عمل الذي هو سامل وأبو منه اه جملدين يف يطلع
 املوائد ماء رحلته يف أثبتها وقد

 وبردلة احلاج وابن الفاسي السعود أيب وولدي سامل أيب طريق من ملؤلفه ما سائرو نرويه
 مخسة وبينه بيننا ما وأعلى عنه كلهم وغريهم القلعي والتاج والنخلي والبصري والعجيمي والكوراين

 حممد عن الليل مجل العابدين زين عن أبيه عن االسكندري البنا صاحل بن حممد بن اهللا عبد عن وذلك
 الثعاليب عن الفيومي إبراهيم عن الصباغ إىل بأسانيدنا وأرويه عنه البصري عن املغريب اهللا عبد بن

 بن مصطفى عن اجلزائري األمني بن القادر عبد عن القسمطينيني باجلزائريني مسلسال به ونتصل
 البوطاليب سعد بن املكي عن القسمطيين سادات

-------------------------------------- 
  ٥٠٣ صفحة - ١ جزء   

 بن أمحد عن اجلعفري علي بن حممد عن الراشدي القادر عبد عمه عن الراشدي امللك عبد عن
 مقام وعظم لتسلسله عال نزوله مع وهو بأسانيده املذكور الثعاليب مهدي أيب عن أبيه عن البوين قاسم
 رجاله معظم

 الكسبية الرباهني كرت ١٥٣
 للعالمة والشعيبية احلسنية العلوية احلدادية الطريقة مشايخ لسادات يةالغيب الوهبية واألسرار

 املتويف كاليكوت صاحب املدين الباعلوي اجلفري حسن بن شيخ بن حممد بن شيخ السيد العارف
 االسهاب طريق على الطريقة يف وسلسلتهم مشاخيه أمساء يف نظمه على شرحه اسم وهو ١٢٢٢ سنة

 الشدادي علي أيب عن له وما نرويه كبري جملد يف عندي وهو ١٢٨١ سنة مبصر مطبوع واالستطراد
 ح عنه باسودان اهللا عبد إىل وبأسانيدنا عنه الزمزمي الرئيس صاحل حممد عن سقط اهللا عبد ابن عن
 العارف عمدته عن كذلك وهو وأجازين ألبسين مبكة املدين اجلفري صايف الربكات أيب املعمر وعن
 بن هاشم السيد عن احلبشي علي أيب وعن ح عاليا شيخ السيد عن املدين اجلفري عمر السيد املعمر
 مبكة املتويف الشحر صاحب العلوي بافقيه اهللا عبد بن أمحد السيد شيخه عن املدين احلبشي شيخ

 له املترجم عن ١٢٦٤ عام املكرمة
 األسانيد من للترمسي عال ملا املستفيد كفاية ١٥٤
 املكي الترمسي املنان عبد بن اهللا عبد الشيخ بن حمفوظ حممد الشيخ ضلالفا للعامل ثبت اسم

 بذكر افتتحه ١٣٣٢ سنة مبصر طبع صحيفة عشرين يف هذا عصرنا يف مكة علماء من الشافعي الفقيه
 السماراين صاحل وحممد كوالده بالسماع مشاخيه

-------------------------------------- 
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  ٥٠٤ صفحة - ١ جزء   
 العفيفي سليمان بن حممد بن ومصطفى الشامي بركات بن وعمر املقري املنتناوي أمحد الشيخو
 حممد والشيخ احلبشي حسني السيد وشيوخنا الدمياطي الشربيين حممد والشيخ الزواوي أمحد والسيد
 بكر أيب السيد وعمدته شيخه مع أجازه الذي وهو املدين رضوان أمني وحممد املكي بابصيل سعيد
 املنان عبد والده عن تلقاه الذي الفقه وعلم احلديث علم مث التفسري علم بأسانيد صدره املكي شطا

 بأسانيده احلفين عن الشرقاوي اهللا عبد الشيخ عن بكر أيب الشيخ والد شطا حممد السيد عن الترمسي
 علم إسناد مث الدمياطي وأمحد النحراوي أمحد الشيخ عن السلوي زيد الشيخ عن أيضا والده وتفقه
 ما فيه يسق ومل املكرمة مبكة ١٣٢٠ سنة وأمته واألوراد التصوف علم مث األصوليني وعلم اآلالت
 وعدا مؤلفها عن شطا بكري شيخه عن رواها دحالن سرية عدا املتأخرين أثبات عن سياقه يستغرب
 مؤلفه عن هلويالد الغين عبد الشيخ عن رضوان أمني حممد الشيخ عن رواه اخلريات أدل كتاب
 مساه االصطالح يف السيوطي الفية شرح التآليف من حمفوظ وللشيخ املدين إدريس بن إمساعيل الشيخ
 من حديثا أربعني يف اخلريية املنحة أيضا وله مطبوع وهو األثر علم ألفية شرح يف النظر ذوي منهج

 الثبت يف ما نروي الشافعية أصحابنا كتب أمساء يف املرضية والسقاية وشرحها الربية خري أحاديث
 انظر دحالن إىل طرقنا من دحالن عن شطا بكري عن فيه وما عنه رضوان أمني طريق من املذكور
 الدال حرف

 العجيمي علي بن احلسن علي أيب شيخنا مرويات من وخفي ظهر ملا املستطلع كفاية ١٥٥
 العطار الرسول عبد بن عمر ثبت يف كما جملدين يف وهو املتطلع واية املستطلع كفاية أو احلنفي
 وقفت وقد املكي الدهان أمحد الدين تاج العالمة الفاضل تلميذه العجيمي النور أسانيد يف ألفه املكي
 أبو املنال عنه قال وقد منه واستفدت املكرمة مبكة منه جملد على

-------------------------------------- 
  ٥٠٥ صفحة - ١ جزء   

 هذين ذكر ويف لوالده األمم وعن التطواين الورزازين العباس أليب إجازته يف راينالكو طاهر
 فيهما وجده كتاب مؤلف إىل سند وصل أراد فمن الفرا جوف يف الصيد كل فالصيد كفاية الثبتني
 العني حرف انظر العجيمي إىل بأسانيدنا له ما وكل نرويه اه زماننا ألهل غنية ففيهما

 األوائل انظر السنوسي علي بن حممد للحافظ األثرية الكتب أوائل يف الدرية الكواكب
 اآلخرة آثار يف الزاهرة الكواكب ١٥٦
 الباقي عبد الدين تقي الشيخ بن حممد املواهب أيب ومسندها الشامية البالد حمدث العالمة لإلمام

 مصر إىل رحل مث أبيه عن ذوأخ ا ولد بدمشق احلنابلة مفيت الدمشقي البعلي احلنبلي القادر عبد بن
 له إجازة يف إمضاؤه وعندي سنة ومثانني ثالث عن ١١٢٦ سنة شوال يف ومات شيوخها عن فأخذ
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 احملمدية السنة خادم احلنبلي املواهب أبو حممد هكذا ١١٢٤ سنة مؤرخ الدادغي لصاحل والده بثبت
 الباقي دعب الشيخ والده ثبت من اختصره الكواكب هذا وثبته احملمية بدمشق

 عن عامة يروي لكنه عليه أقف ومل العقاد شاكر للشيخ إجازته يف البعلي أمحد الشهاب ذكره
 وسلطان القشاشي والصفي املكي عالن بن وحممد الغزي النجم وشيخه الباقي عبد الشيخ والده

 بن وإمساعيل دينامل الكوراين والربهان الرداين سليمان وابن البابلي واحلافظ الشرباملسي وعلي املزاحي
 الدمشقي النقيب محزة بن الدين كمال بن حممد والشمس العدوي اخللويت وأيوب النابلسي الغين عبد

 حجازي حممد عن والده عن روايته أسانيده وأعلى وغريهم
-------------------------------------- 

  ٥٠٦ صفحة - ١ جزء   
 عن البدر أبيه عن الغزي النجم وعن حجر ناب احلافظ عن احلنفي أركماش ابن عن الواعظ

 حجر ابن عن زكرياء
 الصويف احملدث العالمة اخلاص تلميذه عنه كتبها إجازة يف هؤالء العامة جميزيه تسمية على وقفت

 البعلي الفراوي مصطفى بن حملمد الدمشقي الدكدكجي بابن الشهري إبراهيم بن حممد الشمس
 وقفت فإين الدكدكجي خط عرفت ومنها ١١٢٤ بتاريخ واهبامل أيب خبط ممضاة وهي الدمشقي

 متاما كخطه فخطه فيه يقلده الزبيدي احلافظ وكان هو ملن أحتقق ال وكنت كثريا عليه
 حممد أبيه عن الكزبري الوجيه عن كالمها واحلبال السكري عن املذكور املواهب أليب ما أروي

 احلنبلي السفاريين أمحد بن وحممد البكري ومصطفى املنيين إىل وبأسانيدنا عنه الرمحن عبد جده عن
 عنه كلهم الغزي الرمحن عبد بن وحممد

 طالب أيب الشيخ أسانيد يف الثاقب الكوكب ١٥٧
 الشارف بابن املعروف حممد بن الرمحن عبد بن علي بن حممد طالب أبو الصاحل املعمر العامل هو
 اخلطايب املختار بن القادر عبد األديب للفقيه املائة نم أزيد عن ١٢٣٣ سنة مبازونة املتوىف املازوين
 وأيب ألبيه طالب أيب اجلدين سليل املازوين رأس أيب الشيخ عاملها على مبازونة قرأ مصر دفني اجلزائري

 سنة هذا مؤلفه أكمل وفيها مصر إىل مث السنة حنو ا فبقي ١٣١٨ سنة لتونس سافر مث ألمه رأس
 مبصر ١٣٣٦ سنة كانت وفاته ولعل ١٣٢٩

 املؤلف يف وعمله اجلزائري بالقطر الفقه بلد مبازونة عليه وقفت وسط جملد يف املذكور والثبت
 له فروى العصر ألهل العامة الثعاليب مهدي أيب إجازة مشلته ممن املذكور طالب أبا أن يظن أنه املذكور
 املشهورة والعلوم لةاملتداو الكتب جل أسانيد مؤلفه يف فساق الثعاليب مرويات مجيع

-------------------------------------- 
  ٥٠٧ صفحة - ١ جزء   
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 بن علي احلسن أيب فهرسة ذلك يف مقلدا بصاحبه يعرف كتاب إسناد ساق كلما الغالب ويف
 حياته أدرك ملن عامة أجاز كان إن مهدي أبا ألن نظر ظن وفيما شيئا منها يبق مل الدمنيت سليمان
 إدراك ميكنه فكيف وثالثني قيل مائة حنو عن ١٢٣٣ سنة مات ألنه إدراكها طالب أيب شيخلل فأىن
 يف املكي السنوسي الشيخ قال وقد السنني عشرات فبينهما ١٠٨٠ سنة مات الذي مهدي أيب حياة
 عشرة احلادية املائة أواخر أصحابه بعض به أخربين ما على طالب أيب مولد كان السافرة البدور كتابه

 فاملؤلف عجب وال اه العامة بإجازما واللقاين الثعاليب عن جده عن يروي وهو الثانية ألول مقارنا أو
 علي احلسن أيب شيوخه وشيخ الرماصي مصطفى للشيخ معاصرا كان طالب أبا أن يظن املذكور

 إنو األجهوري مشاخيه شيخ عن فضال الرماصي عن يأخذ مل طالب أبا فإن باطل وهو األجهوري
 ممن بذلك حدثت ملا أين العجيب ومن طالب أيب تالميذ من الرماصي أن يظنون مازونة أهل كان
 وجها فأريته اخلرشي على املذكور طالب أيب جده حاشية بيدي كانت مازونة يف االعتماد به يظن
 عن طالب أيب أخذ يف الوهم مقدار على يدلك والذي مرات تسع الرماصي عن فيه نقل منها
 الفقه إسناد ثبته يف ساق الكوهن القادر عبد حممد أبا أن األجهوري عن فضال والثعاليب اصيالرم

 زيد أيب ابن السالم عبد حممد أيب بفاس اجلماعة شيخ عن والزرقاين اخلرشي شرحي وإسناد املالكي
 عن ملائةا جاوز املعمرين من وكان علي أبيه عن قال املذكور املازوين طالب أيب الشيخ عن اليازمي
 عالية سن عن ١١٣٦ سنة املتويف املعسكري القلعي الرماصي موسى بن اهللا عبد بن مصطفى الشيخ
 األجهوري عن كالمها والزرقاين اخلرشي عن التسعني جاوز

 بن أمحد العباس وأيب الكتاين املواهب أيب خالنا عن املذكور طالب بأيب الفقهي إسنادنا يتصل
 الشبيهي الفاطمي بن الفضيل حممد اهللا عبد وأيب بناين حممد بن محيد عباسال وأيب سودة ابن الطالب
 حممد اهللا عبد وأيب الزرهوين

-------------------------------------- 
  ٥٠٨ صفحة - ١ جزء   

 عبد ابن اهللا عبد أيب بفاس اجلماعة شيخ عن كلهم وغريهم السباعي املراكشي إبراهيم ابن
 املازونيني آله طريق من به ونتصل املذكور طالب أيب الشيخ عن اليازمي عن فاسيال احلجريت الرمحن
 كما ا املازوين طالب أيب الشيخ بن هين بن أمحد بن حممد بن حممد احلاج السيد املعمر الفقيه عن
 والد عن كالمها الرمحن عبد بن حممد الشيخ عمه وابن رأس أيب املعمر املدرس الشيخ أخيه عن أخذ
 وأخربنا طالب أيب الشيخ جده عن هين ابن أمحد الشيخ جدمها وعن هين بن أمحد بن حممد ألولا

 الرمحن عبد بن حممد عمه وابن أبيه عن رأس أيب الشيخ بن أمحد العباس أبو عاملها أيضا مبازونة
 عن وغريه فاحل الشيخ عن وغريه حديث من املذكور طالب أيب للشيخ ما ونروي املذكور بسندها
 يروي السنوسي الشيخ قال كما وهو ومناولة وإجازة مساعا طالب أيب الشيخ عن السنوسي الشيخ
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 الطربية وقريش العجيمي عن أيضا ويروي العامة بإجازما واللقاين الثعاليب عن جده عن والده عن
 جعدون ابن والشيخ الزواوي الشريف علي ابن الشيخ قطره أهل ومن والكوراين ١١٠٧ سنة املتوفاة

  أثبام يف املذكورة بأسانيدهم اجلزائري
  الالم حرف 

 
 اللبيدي ٢٨٧
 عنه غلبون بن وأمحد عتاب ابن عن عياض طريق من رواياته أروي القاسم أبو

 اللخمي ٢٨٨
 فهرسته أروي الباجي اللخمي احلاج بن حممد بن اهللا عبد حممد أبو الراوية الفقيه الشيخ هو
 عن اهللا عبد بن أمحد بن حممد بن علي احلسن أيب عن املقري حممد بن شريح عن خري ابن إىل بالسند

-------------------------------------- 
  ٥٠٩ صفحة - ١ جزء   

 بن اهللا عبد حممد أبو الراوية جدي ا حدثين قال اهللا عبد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أيب جده
 جامعها علي بن حممد

 العمل وخري ياحل عبد انظر اللكنوي
 والتحفة املآثر ونشر اللقاين إبراهيم انظر اللقاين
 األلف حرف يف كالمها اإلرشاد ذوي وإحتاف خليل حممد إحتاف انظر اللقاين
 لب ابن ٢٨٩
 عنه خري ابن طريق من فهرسته أروي املقري القيسي لب بن حممد بن علي احلسن أبو اإلمام هو
 مسجده يف عليه قراءة

 اجلب ابن ٢٩٠
 إىل بالسند فهرسته أروي الشنتجايل لباج ابن سعيد بن اهللا عبد حممد أبو الفقيه الصاحل هوالشيخ

 عنه عتاب ابن حممد أيب عن خري ابن
 التجييب ليون ابن ٢٩١
 بابن ويعرف عثمان أبا يكىن باألندلس املرية من التجييب أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن سعيد هو

 ليون
-------------------------------------- 

  ٥١٠ صفحة - ١ جزء   
 والنصح والزهد العلم يف جهدهم أفرغوا الذين األمية أعالم من الطيب نفح يف كما وهو
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 اهللا عبد أبو الراوية الشيخ أيضا أجازه كما وأجازه النور عبد بن أمحد جعفر أيب األستاذ عن أخذ
 أبو الضرير واألستاذ اجلياين احليصايب علي بن سفيو احلجاج أبو والقاضي شعيب بن أمحد بن حممد
 ابن القاسم وأبو العاصي أيب بن إبراهيم إسحاق أبو واخلطيب اهلمداين القيسي علي بن حممد اهللا عبد
 عبد أبو واخلطيب فاس نزيل الفناسي واش حممد بن أمحد بن حيىي زكرياء وأبو األزدي الوزير سهل
 واخلطيب األركشي الفخار بن علي بن حممد بكر وأبو الزبري ابن فرجع وأبو الفهري رشيد ابن اهللا
 برطال بن اهللا عبد أبو والقاضي األشعري ربيع بن اهللا عبد أبو والوزير فضيلة به فضل احلسن أبو

 بن حممد أبو واخلطيب الطنجايل اهللا عبد أبو والويل الزيات بن احلسن بن أمحد جعفر أبو واخلطيب
 احلسن وأبو الكناين مجاعة ابن املشرق أهل ومن الشاط بن القاسم أبو واألستاذ هليالبا السداد أيب
 حممد بن حممد واخلطيب املشدايل منصور علي وأبو اجلعربي والربهان الدين بكري بن عمر بن علي
 وغريهم غريون بن

 شعب واختصر ارجوزة فيه وألف احلديث يف نظر وله العلم يف التفنن أهل من املترجم وكان
 احلسن أليب العلمية والرسالة الرب عبد البن االس وجة السهروردي وعوارف للقصري اإلميان
 املائة على تزيد اليت التآليف من ذلك وغري لصاعد والفصوص للماوردي والدين الدنيا وأدب الشتري

 أكثر أو ائةمخسم إىل تصنيفا مخسون هلم من تراجم يف اجلوهر عقود كتاب صاحب أمهله ممن وهو
 شرطه على أنه مع يترمجه فلم

-------------------------------------- 
  ٥١١ صفحة - ١ جزء   

 وله ٧٥٠ سنة باملرية وتويف وقراءة مساع بني ما تواليفه املري خامتة بن أمحد العباس أبو عنه أخذ
 إجازة ليون ابن عن السلماين اخلطيب ابن الوزير طريق من له ما وكل نرويه االسناد علوم يف العماد

 ليون ابن عن زكرياء بن بكر أيب عن املنتوري إىل بأسانيدنا
 اشياخي عدة يف افياخي لب ١٥٨
 هناك سبق وقد األلف حرف يف رأس أبا انظر املعسكري رأس أيب الشيخ األوسط املغرب حلافظ

 للشيخ كتبها عامة ازاتإج عدة على له وقفت ذلك بعد مث حمقق عمومي باسناد عنه أظفر مل أين
 ابن للمسند أجاز قد وهو النازي مث البغدادي املوسوي القادري حممود بن عثمان الرحال املسند
 عثمان عن وهو الطائع ابن إدريس العالء أيب الناسك املعمر عن فأروي وأحفاده وأوالده رمحون
 له ما عامة اهللا رمحه رأس أيب الشيخ عن ذكر ما حبكم املذكور

 املرقعة لبس ١٥٩
 الرجتي مهدي أليب

 السنة خدمة آثار يف املنة لطائف ١٦٠
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 ٣٠٤

 النحرير احملدث العالمة الشافعي الدمشقي الغزي العابدين زين بن الرمحن عبد بن حممد للشمس
 أبو عامة وأجازه ١٠٩٦ سنة بدمشق ولد واألنساب التاريخ علم يف العجاب العجب املتمكن املتضلع
 والربهان الغزي الكرمي عبد وعمه احلنبلي التغليب القادر وعبد والدمياطي البديريو احلنبلي املواهب
 النابلسي والعارف النخلي وأمحد الدمشقي النقيب احلسيين محزة ابن الكمال بن حممد بن إبراهيم
 وله دمشق قدم ملا اخلليلي بن وحممد ١١٤٤ عام حج ملا الكوراين طاهر أيب عن األولية حديث ومسع

 مات عنه العطار عن الكزبري عن السكري عن عاليا أرويهما البخاري وشرح املذكور ثبتال
 بدمشق ١١٦٧ سنة املذكور

-------------------------------------- 
  ٥١٢ صفحة - ١ جزء   

 الغوايل اجلواهر من الآليل لقط ١٦١
 وذلك ١١٦٧ سنة إجازة عليه له وكتب احلفين شيخه أسانيد يف ألفه الزبيدي مرتضى للحافظ

 إليهما بأسانيدنا نرويه به جييزان فكانا مصر إىل مرتضى الشيخ قدوم عام
 العوايل األربعني يف الآليل لوامع ١٦٢

 بالثالثيات وختمها حديثا أربعني فكانت البخاري رباعيات يف مجعه الكوراين إبراهيم للربهان
 واأللف اجليم حرف انظر النجاح جناح أيضا ومساها

 الدمنهوري انظر الدمنهورية املنح يف النورية اللطائف
 املسلسلة األحاديث يف املفصلة الآليل ١٦٣
 دفني املصري بالزيزاري املعروف داوود بن الرمحن عبد الربكات أيب ختريج حديثا أربعون وهي

 عنه الطيلسان ابن عن هارون ابن عن الوادياشي إىل بالسند أرويها تونس
 اجلوهرية اليواقيت عقد زبدة يف دريةال الآليل ١٦٤
 اختصرت آمني مواله ساحمه الكتاين احلي بن حممد الفهرس هذا جلامع كراريس الثالث حنو يف

 اليواقيت عقد انظر الباعلوي عيدروس السيد حضرموت مسند ثبت فيه
-------------------------------------- 

  ٥١٣ صفحة - ١ جزء   
 

  امليم حرف 
 

 إمساعيل بن حممد ٢٩٢
 األمري بابن ويعرف احلسين الصنعاين األمري صالح ابن إمساعيل بن حممد اهللا على املتوكل اإلمام
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 ٣٠٥

 السيد ولده إجازة عن ونقل احلديث يف املؤمنني أمري ب اليماين النفس يف األهدل الوجيه حاله
 املاية جمدد املصطفية والسنة تابالك أعالم حامل النبوية السنة إمام ب املذكور والده جتلية إبراهيم
 يف الزبيدي مرتضى احلافظ عنه وقال اه اآلثار علوم من اندرس ما وحميي األقطار يف عشرة الثانية

 إمساعيل بن حممد اهللا عبد أبو احلافظ احملدث املسند اإلمام عقيلة ابن مسلسالت على مستخرجه
 سعة على تدل وأمايل مؤلفات وله ووثوقه طهخ على العصر أهل اتفق األمري بابن املعروف احلسين
 إليه انتهى من أحد وقال الفنون صاحب البارع احملدث اإلمام ب معجمه يف أيضا وحاله اه روايته
 فاجتمع وحج عصره فضالء على وقرأ بصنعاء ولد واد الرياسة بيت من وهو زمانه يف احلفظ
 به فانتفع اإلفادة على فأقبل صنعاء إىل ورجع زهوأجا عليه فقرأ البصري سامل بن اهللا عبد بالشيخ
 ابن للحافظ النخبة ونظم الفنون غالب يف مؤلفات وله احلديث يف بالفنون املعرفة إليه وانتهى كثريون
 ووصفه اه ١١٦٦ سنة يف أجازين شرحه مث والعذوبة السالسة يف غاية السكر قصب ومساه حجر
 احلفاظ املسندين سيد ب الكبري ثبته يف الفالين صاحل الشيخ

 سنة ولد املطلق اتهد الكبري اإلمام فقال الطالع البدر يف الشوكاين احلافظ تالميذه تلميذ وترمجة
 وتفرد العلوم مجيع يف وبرع املدينة وعلماء علمائها أكابر على احلديث قرأ مكة إىل ورحل ١٠٩٩
 صنعاء يف العلم برياسة

-------------------------------------- 
  ٥١٤ صفحة - ١ جزء   

 املرام بلوغ شرح وله األقوال من عليه دليل ال ما وزيف باألدلة وعمل باالجتهاد وتظاهر
 التنقيح شرح ومنها العيد دقيق البن العمدة شرح على حاشية جعلها العدة ومنها حجر ابن للحافظ

 اه الدين ملعامل اددين األمية من فهو وباجلملة قال احلديث علوم يف
 الآلل جواهر عقد شرح يف اآلمال ذخرية يف الشافعي احلفظي القادر عبد بن أمحد الشهاب وقال

 ال وهو مصنف مائة من أكثر صنف األقطار هذه دين وجمدد الديار مسند الكبري احملدث اتهد السيد
 اه احلديث مذهبه بل مذهب إىل ينسب

 منحة مصنفاته ومن وغريهم البدري القادر وعبد بصريال وسامل الكوراين طاهر أبو شيوخه ومن
 التثبيت أبيات شرح التشتيت ومجع السكر قصب على املطر وإسبال النهار ضوء حاشية الغفار

 زمانه يف ظهر وملا العايل احللو العذب الشعر وله ذلك وغري األنظار تنقيح شرح األفكار وتوضيح
 يكفر أنه بلغه ملا مث ا له وبعث طنانة بقصيدة مدحه الوهايب املذهب صاحب الوهاب عبد بن حممد
 ١١٨٢ سنة تويف مدحه وعن عنها رجع مذهبه اعتنق من إال دمائهم بسفك ويفيت كلهم األرض أهل
 األمري إبراهيم العالمة ولده وأحواله املترجم مناقب يف كتب وقد

 عنه الكوكباين القادر عبد عن الشوكاين طريق ومن عنه الزبيدي احلافظ طريق من له ما نروي
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 ح عنه إبراهيم ولده عن كالمها والكزبري الفالين طريق ومن عنه الصنعاين قاطن أمحد طريق ومن
 زين ابن أمحد عن احلازمي ناصر بن حممد عن الترميي باهارون السري سامل بن حممد الشمس وعن

 عن الكبسي حممد بن قاسم عن يالكبس حيىي بن احلسن عن كالمها العمراين علي بن وحممد الكبسي
 الثالث املترجم أوالد عن اليماين النفس صاحب األهدل الرمحن عبد الوجيه إىل وبأسانيدنا ح املترجم
 واسعة رمحة اهللا رمحه إمساعيل بن حممد اإلمام والدهم عن ثالثتهم اهللا وعبد وقاسم إبراهيم

-------------------------------------- 
  ٥١٥ صفحة - ١ جزء   

 الكتاين جعفر بن حممد ٢٩٣
 املفيدة والدقائق واألحباث العديدة املؤلفات صاحب الصويف املؤرخ احملدث الفقيه خالنا ابن
 ومائتني وسبعني أربع حنو يف ولد القدوة السين علية ومهة أبية نفس إىل حديدية بيد دينه على القابض
 بن حممد اهللا عبد وأيب العلوي الرمحن عبد بن حممد هللا عبد أيب القاضي عن مساعا وأخذ بفاس وألف
 السجلماسي الرمحن عبد بن حممد بن أمحد العباس أيب والقاضي سودة ابن أمحد بن الواحد عبد

 احلديثية بالعلوم االشتغال على دربه الذي وهو جلون ابن علي ابن املدين حممد اهللا عبد وأيب الفاسي
 شيخنا الرحلة احلاج على الرضوية املسلسالت ومسع وأمثاهلم ينتسب هوإلي عمدته وهو إليه وحببها
 عاليا واملشابكة املصافحة حديث وروى فاس على على ورد ملا االسكندري احلبشي علي بن حممد
 من حنوا الصحيح عليه مسع والده عن عامة ويروي الدباغ احلفيظ عبد بن حممد اهللا عبد أيب عن

 كتب أوائل من الكثري عليه مسع بناين أمحد بن أمحد العباس أيب بفاس عةاجلما شيخ وعن مرة عشرين
 حممد وأيب الضرير العلوي امللك عبد حممد وأيب ذلك يف عمدته وهو وغريه السبكي وابن احلديث

 بن حممد بن أمحد العباس وأيب كريان بن بكر أيب بن الطيب حممد وأيب البدراوي إدريس ابن اهللا عبد
 أيب املسند احملدث وجميزنا سودة ابن الطالب بن أمحد العباس أيب القاضي وشيخنا اجاحل بن محدون
 من كثريا منه ومسع ١٢٩٧ عام الثاين قدومه فاس على ورد ملا املدين الوتري ظاهر ابن علي احلسن

 جمالس ثالثة يف الشفا ومجيع بفاس الكتانية بالزاوية الصحيح من كثريا عليه ومسع واألوائل املسلسالت
 الكثري عليه مسع الفاسي الكبري عبد بن جيدة وأيب والتحديث الرواية يف عمدته وهو والزمه بزرهون

 املغرب أعالم من وغريهم الشارد حصر مسلسالت من
-------------------------------------- 

  ٥١٦ صفحة - ١ جزء   
 اهلندي الرمحن حبيب لشيخا العارف شيوخنا عن هناك فأخذ ١٣٢١ عام احلجاز إىل ورحل

 الظاهري حممد بن فاحل والشيخ الربزجني إمساعيل ابن امحد العباس وأيب األولية حديث منه ومسع املدين
 املكي اليمين بابصيل سعيد وحممد املكي الباعلوي احلبشي حسني بن حممد بن حسني والسيد املهنوي
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 أمني حممد عن وبالشام وغريهم النابلسي وميالقد اهللا عبد والشيخ املكي احلضراوي أمحد والشهاب
 وغريهم النبهاين يوسف والشيخ املغريب الدين وبدر القامسي الدين ومجال األفغاين احلكيم وعبد البيطار
 املرغين حممد ابن حممد والشمس الشربيين الرمحن عبد والشيخ البشري سليم الشيخ عن ومبصر
 وحضرت بدمشق لقيته فاين الدين بدر الشيخ عدا ما ارقةاملش هؤالء مجيع يف شاركته وقد وغريهم
 السقا الربهان غري عن رواية عنده أجد مل ألين أستجزه ومل اجلمعة يوم األموي باجلامع درسه
 زال فال املدينة إىل ١٣٢٨ عام وأوالده بأهله هاجر مث ١٣٢٦ عام ورجع ١٣٢٥ سنة حج مث

 اآلن إىل ا لزا وال دمشق إىل فانتقل ١٣٣٨ سنة إىل ا
 عبد بن حممد املفاخر أيب الشيخ اجلد كسيدنا واملغرب باملشرق الطريق أمية من مجاعة ولقي

 الطريقة عنه وأخذ ١٢٩٨ عام لقيه ريسون بن علي بن السالم عبد حممد أيب والشيخ الكتاين الكبري
 الغياثي أمحد بن حممد هللا عبد أيب وعن ١٣٢٠ عام بفاس لقيه العينني ماء والشيخ بتطوان الريسونية

 بن عيدروس والسيد مبكة لقيه الضرير العطاس حسن بن أمحد العارف والسيد وصحبه فاس دفني
 املرغين والشمس مبصر احلداد بن بكر أيب والشيخ مبكة لقيه احلضرمويت العيدروس أمحد بن حسن

 العواد اهلادي عبد حممد أيب املعمر وجميزنا العلوي الواحد عبد بن علي احلسن وأيب باالسكندرية
 الوالد من واستجاز واحلضر السفر يف وصاحبه الصغر من رفيقه وهو الوالد األستاذ وشيخنا الفاسي
 من رجوعه بعد يل وقال األخرية هجرته حني

-------------------------------------- 
  ٥١٧ صفحة - ١ جزء   

 أيب أمحد الشيخ صاحبنا مع أخريا وتدبج تعلمتها والدك فمن يف رأيتها محيدة خصلة كل املشرق
 اهلندي املكي اخلري

 كتبها على عريضا اطالعا واطلع واسعا خوضا وعلومها السنة يف خاض ممن اهللا رمحه وهو
 ومت واملغرب بفاس أقرانه من أحد فيهما يشاركه مل وإشراف ملكة الفن يف له صار حبيث وعويصاا

 هدية يف السنة مبالزمة وعرف وضبط وقيد وأملى عليها وقرر الستة بالكت غالب وإمساع مساع له
 بذلك ومغارا األرض مشارق يف أمره واشتهر وعمله علمه يف والتحري التثبت وشدة وفعله ونطقه
 إليه واالنتماء عنه باألخذ أعالم وافتخر
 من وخمتصر مطول بني ما إجازات عدة وله جملدة يف ناولنيها ومسانيده إجازاته يف جمموعة له
 املصنفات من وله اخلمسني حنو فيها ذكر كراسة حنو وهي لألثبات إسناده حوت اليت إجازته أمهها
 للعامل والدعامة بفاس طبع املتواتر احلديث يف املتناثر نظم وعلومها السنة يف منها الستني حنو العتيدة
 كتب من يتبعها وما املشرفة السنة كتب مشهور لبيان املستظرفة والرسالة مبصر طبع العمامة بسنة

 حديث وآخر مسلم صحيح يف حديث آخر وشرح ببريوت طبع والسائل للقاصد تنبغي اليت الوسائل
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 ٣٠٨

 وألف بفاس مرارا وطبع قدميا ألفه الذي النبوي واملولد يكمل مل القضاعي أحاديث وختريج املوطأ من
 علماء من األنفاس وسلوة تكمل مل حجازية لةورح بالرباط وطبع وأنقى وأمجع األول من أنفس آخر

 األنفاس العاطرة واألزهار بفاس طبع سنة عشرة أربع حنو به اشتغل جملدات ثالث يف فاس وصلحاء
 القبض يف أيضا وألف جملد يف مرارا بفاس طبع إدريس موالنا فاس مدينة وتاج املغرب قطب ترمجة يف

 حديث يف وألف وراجح مشهور كلها الصلوات يف القبض أن يف الواضح السبيل سلوك كتابه
 فيه أوعب عظيما كتابا النبوي العلم مسألة يف وألف ثالثة تآليف وإسرارها ا اجلهر وحكم البسملة
 ذلك وغري الكتاين البيت يف وألف ضخمني جملدين يف خيرج وتوسع وحطب

-------------------------------------- 
  ٥١٨ صفحة - ١ جزء   

 أمحد اإلمام مسند القرويني يف فيها افتتح أشهر ستة حنو به وبقي ١٣٤٥ سنة للمغرب رجع مث
 ١٣٤٥ عام رمضان ١٦ بفاس فتويف املوت مرض مرض أن إىل الشام يف به وقف كان الذي احملل من

 هديه يف بعده خيلف ومل الفتوح باب من بالقباب الكتاين الطيب موالي حممد أيب الشيخ بروضة ودفن
 والعلماء السابقني الدين لرجال مثال آخر ودعنا عينيه بتغميضه حبيث مثله وانقباضه العلمي ومسته

 سنة ١٨ حنو عنه انقطاعه بعد للمغرب رجع ملا أراه وكنت واسعة رمحة اهللا رمحه ألخراهم العاملني
 الطبقات بارك وكذا ماتوا وعرفوه عرفهم الذين وأقرانه أشياخه وجد ألنه املوت بعد بعث كميت
 إليه انتابت نعم غريهم والسكن واألهل عرف اليت البالد غري البالد فرأى عنه أخذت اليت األوىل
 وال أكرب مشهدا القرويون رأت أن فقل حنبل بن أمحد ملسند بدرسه وناهيك اخلاصة من وكثري العامة
 إال بالبلد أحد بقي ما نهوكأ اجلارف كالسيل الناس ترى فكنت وفاته يوم أما احملفل ذلك من أمجع

 بفاس شفاها ومروي مؤلف من له ما كل عنه نروي جبنائزهم يعرفون السنة أهل أن شك وال وانثاهلا
 ١٣١٩ سنة وذلك عاما إذنا

 النقشبندي أشرف بن حممد ٢٩٤
 أسانيد على يشتمل ثبت له السندي املكارم أبو النقشبندي آدم بن أشرف بن حممد بن حممد
 السندي هاشم حممد عن فيه روى األسودين على الضيافة حديث وسند واملشكاة تالس األمهات
 املكي الصديقي القادر عبد عن األول برواية الباقي وعبد اجلراين وأمحد القلعي الدين وتاج التتوي
 والنخلي والبصري العجيمي عن اآلخرين الثالثة وبرواية والنخلي والبصري العجيمي عن وهو

 املفيت ورواية الرداين سليمان وابن والثعاليب والبابلي البشبيشي وأمحد املرحومي اخلري يبأ عن والقلعي
 اهلامشي زاهد الدين وخري الدين موفق حملمد مؤلفه به أجاز وقد أيضا سليمان ابن عن القادر عبد

 مشايخ أحد الشهري اإلمام النقشبندي احلنفي السوريت
-------------------------------------- 
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  ٥١٩ صفحة - ١ جزء   
 عن املذكور الدين خري عن القندهاري الدين رفيع طريق ومن طريقه من فنرويه مرتضى احلافظ

 مؤلفه
 الشركي محيد بن حممد ٢٩٥
 صعصعة بن عامر إىل نسبة العامري مبكة احلنابلة مفيت احلنبلي املكي الشركي محيد بن حممد
 حممد اإلمام عن عامة يروي رجب ابن للحافظ احلنابلة طبقات يلمذ املسند املؤرخ األديب العالمة

 األولية حديث األخري عن ويروي املفسر األلوسي اهللا عبد بن حممود وعن املكي السنوسي علي بن
 احلديث كتب أوائل عليه قرأ أن بعد عامة أيضا وأجازه األهدل املساوي حممد السيد عن يرويه وكذا

 إبراهيم عن أيضا املترجم ويروي الكربى فهرسته حوت ما األهدل لرمحنا عبد السيد عن وأجازه
 مثله عيين تر ومل قال بطني أيب الرمحن عبد بن اهللا عبد الشيخ على احلنابلة فقه وقرأ عامة إجازة السقا
 عن طراد بن اهللا عبد الشيخ عن أخذ وهو احلنابلة ضرائح على الوابلة السحب كتايب يف ترمجته وقد
 اهلدييب أمحد بن حممد على أيضا وقرأت املترجم قال وأشباههما والسفاريين كالبعلي الشام يحمقق

 جديد بن ناصر بن إبراهيم عن مبروياته وأجازين مدفنا املدين منشأ املكي مولدا الزبيدي التميمي
 عبد عن دمشقيال البعلي أمحد عن البصرة أعمال من بلدة وهي العوام بن الزبري مقام إىل نسبة الزبريي
 بن اجلبار عبد شيخي على وقرأت قال ثبته يف كما مشاخيه عن احلنبلي الباقي عبد عن التغليب القادر
 اللبدي أمحد الشيخ عن الفقه وأروي ١٢٨٥ سنة املنورة املدينة دفني املصري الزبريي النقشبندي علي

 إجازته حوته ما جده عن أبيه نع السفاريين أمحد بن حممد بن مصطفى بن القادر عبد عن النابلسي
 اه الزبيدي ملرتضى ألفها اليت

 املذكور مصطفى بن القادر عبد عن النابلسي اهللا عبد بن عثمان عن أيضا املترجم وروى
 حممد عن الصغري السندي احلسن أيب عن احلنبلي فريوز ابن عن أيضا اهلدييب شيخه وروى ح بأسانيده

 ملسا بن اهللا عبد عن السندي حياة
-------------------------------------- 

  ٥٢٠ صفحة - ١ جزء   
 الرحيباين سعد ابن مصطفى عن البصري اجلبار عبد املترجم شيخ وروى ح ثبته البصري

 الكزبري ثبت يروي املترجم وكان بأسانيده الكبري احلنبلي السفاريين الشمس عن الدمشقي السيوطي
 عبد بن عمر ثبت يروي وكان منهم وأنا قال به اجتمع ملن العامة كةم ألهل إجازته حبق عنه الصغري
 شيخ عن املسلسالت بعض ويروي عنه اهلدييب محيد بن حممد شيخه عن املكي العطار الرسول
 خط من نقلته كما بالطائف له املترجم محيد ابن مات الشافعي دحالن أمحد الشهاب مبكة اإلسالم
 ١٢٩٥ سنة شعبان ١٢ املكي اخلري أيب أمحد الشيخ صاحبنا
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 ح عنه اللكنوي احلي عبد احلسنات أيب خالته ابن عن اللكنوي الباقي عبد عن له ما كل نروي
 ح عنه التونسي خليل ابن عن املرغاين الربهان وعن ح عنه أبيه عن سليمان بن علي بن حممد وعن

 مبكة عنه اخلنكي سليمان بن إبراهيم الربهان عن عاليا وأروي
 الكاف حرف انظر الكردي سليمان بن دحمم

 الشني حرف انظر الشركي الطيب بن حممد
 التونسي الشريف حممد ٢٩٦
 مسجد إمام الشريف أمحد بن حممد بن الكبري عبد بن حممد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو هو
 األول واإلمام كياملال املفيت الدعوة ااب املنور الشرفني بني اجلامع الصاحل الشيخ بتونس الباشا
 البريمي اإلسالم مشايخ على بالزيتونة وقرأ ١٢٣٤ سنة ولد األشراف ونقيب وخطيبه األعظم باجلامع

 إجازات على وحصل وغريهم صاحل ابن الشاذيل والشيخ األكرب النيفر وحممد ومعاوية واخلوجي
 احلديث كتب يف كثرية

-------------------------------------- 
  ٥٢١ صفحة - ١ جزء   

 الشيخ عن باحملمدين مسلسال الصحيح فيه روى واملوطأ الستة الكتب يف أسانيده تضمن ثبت له
 بأسانيده الغرياين والشمس قاسم والده عن احملجوب حممد عن الثالث بريم حممد عن اخلوجة ابن حممد

 احلفين سامل بن مدحم الشمس عن األفريقي السوسي اهلدة حممد الشيخ عن احملجوب حممد ويرويه
 الشيخ املؤلف املفيت الشريف جده عن املذكور اخلوجة ابن حممد عن الصحيح أيضا ويروي بأسانيده

 إمام الشريف أمحد سيدي القطب عن الطرابلسي الشريف سعيد الشيخ عن الكفيف الرمحن عبد
 ويروي سانيدهبأ الغيطي عن السنهوري سامل عن املصري الشرباوي الشيخ عن الباشا دار مسجد
 عبد ابن عن الرباطي التهامي بن حممد الشمس عن الرابع بريم حممد الشيخ عن الصحيح أيضا املترجم
 عن الزيادي العزيز عبد بن حممد عن احلفين الشمس عن اجلنوي احلسن بن حممد عن الناصري السالم
 عمر الشيخني عن املذكور هثبت نروي باحملمدين أيضا مسلسل ترى كما وهو بأسانيده البابلي احلافظ

 بتونس ١٣٠٦ سنة املذكور تويف عنه ومها منهما مكاتبة عزوز ابن املكي وحممد الشيخ بن
 األكرب مرزوق بن حممد ٢٩٧
 مرزوق بن بكر أيب بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد هو باخلطيب ويعرف باجلد عرف
 املشرق على املغرب فخر اإلمام الدين بشمس ويلقب اهللا عبد أبا يكىن تلمسان أهل من العجيسي

 األربعني وصاحب واالحكام كبار جملدات مخس يف والعمدة والشفا البخاري شارح الدنيا نادرة
 احلكم من اخلالفة عليه تشتمل فيما املراشد وإيضاح اإلمامة وكتاب واخللفاء اخلالفة يف املسندة
 اجلنتني وجىن والفوائد
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-------------------------------------- 
  ٥٢٢ صفحة - ١ جزء   

 يف موجود واسع اطالع عن ينىبء عظيم كتاب وهو املولد وليلة القدر ليلة الليلتني شرف يف
 وغربا شرقا اإلسالم يف منربا وأربعون مثانية يل املريين للسلطان نفسه عن قال ذلك وغري مكتبتنا
 واألندلس الربين إىل اسكندرية باب من اعامس الصحاح أحاديث يسند من اليوم يوجد ليس وأندلسا
 داخل يف القرآن وختمت عاما عشر اثين وجاورت شيخا ومخسني مائتني حنو على وقرأت غريي
 ستا مبكة الصالة يل يراعى أفال مبكة واإلقراء وسلم عليه اهللا صلى النيب حمراب يف واألحياء الكعبة

 له كان وفياته يف قنفذ ابن عنه وقال االبتهاج نيل من ترمجته يف ذلك يف كالمه انظر سنة وعشرين
 خمتلفة جمالس يف وغريه البخاري حديث وأمسعنا الناس من أعالما ولقي احلديث يف واضح طريق

 ابن احلافظ ترمجه وقد اه احلديث يف العمدة على جليل شرح وله معاملة ولياقة مجال جملس وجملسه
 الدمشقي ناصر البن طبقام على ذيال جعله الذي ظاحلفا طبقات ويف الغمر انباء يف حجر

 املستوفز عجالة مشيخته ويف له املرويات برنامج يف مذكورون وروى عنهم أخذ الذين وشيوخه
 كما األلفني حنو واحلجاز والشام املغرب أمية من أجاز من دون املشايخ من مسع من ذكر يف املستجاز

 حيان وأبو احلافظ الناس سيد بن الفتح منهم هالل البن ديباجال واختصار للسيوطي النحاة طبقات يف
 ابن منهم مجاعة مسى وقد وغريهم االسكندري املنري وابن الوادياشي جابر بن وحممد السبكي والتقي
 وفيات ويف احملتاج كفاية يف ما على ٧٨١ سنة وتويف ورقتني حنو يف الديباج من ترمجته يف فرحون

 الغمر إنباء من ترمجته يف كما ٧١١ سنة والدته وكانت مثانني سنة قنفذ ابن
 جعفر أيب بن حممد اهللا عبد أيب الصاحل اخلطيب عن له روايته البخاري صحيح يف أسانيده وأعلى

 أيب عن جده عن الطنجايل يوسب بن أمحد بن
-------------------------------------- 

  ٥٢٣ صفحة - ١ جزء   
 بن حممد اإلمام عن واجب بن اخلطاب وأيب الشاطيب سعادة بن العزيز عبد بن حممد اهللا عبد
 اليوم يوجد ما أعلى انه السند هذا عن مرزوق ابن قال الصديف علي أيب احلافظ عن سعادة بن يوسف
 املكىن وحممد وحممد أمحد ألوالده املذكور الطنجايل من واستجاز الطريق هذا من األرض وجه على
 أيضا وجده املذكور حممد أبيه عن مرزوق ابن احلفيد طريق من عاليا نرويه هذا فعلى القاسم بأيب

 يف له بإجازته جده عن عاليا ويروي عنه أمحد أبيه عن احلفيد مرزوق ابن طريق من عايل ونروي
 عنه القرشية ابن عن الثعاليب الرمحن عبد زيد أيب إىل وبأسانيدنا ح صغره

 وليلة املولد ليلة الليلتني بني التفضيل يف اجلنتني جىن كتابه يف ذاه مرزوق ابن احلافظ قال تنبيه
 عبد ابن عمر أبو مسندة جيدها مل اليت األربعة األحاديث على تكلم أن بعد كتبه أبدع من وهو القدر
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 صحتها عدم على يدل الرب عبد ابن عمر أيب احلافظ قول أن العلماء بعض توهم املوطأ يف وهي الرب
 يف اجزء قدميا أفردت وقد مالك مثل من سيما ال الصحة عدم يقتضي ال االنفراد إذ كذلك وليس
 أيب ابن احلافظ ظين وغالب ذكري يف أحدمها اثنني منها أسند وقد األحاديث األربعة هذه إسناد
 فائدة وهي مرزوق ابن كالم اه املقتضب هذا غري يف أسانيدها بينت وقد له التقليد اقليد يف الدنيا

 وال وميرون األربعة هذه يف كالمه ينقلون واحلفاظ الرب عبد ابن زمن من إذ لسماعها يسافر ظيمةع
 اإلفادات كتايب يف تكلمت وقد مرزوق ابن احلافظ رأيت مبا جاد حىت السنادها تعرض من

 أعلم واهللا أيضا هلا الصالح ابن وصل على واإلنشادات
 احلفيد مرزوق بن حممد ٢٩٨
 النظار احلافظ ستاذاأل اإلمام هو

-------------------------------------- 
  ٥٢٤ صفحة - ١ جزء   

 العجيسي مرزوق بن بكر أيب بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو املسند احملدث
 يزار شهري اآلن إىل ا وقربه بتلمسان ٨٤٢ سنة ومات ٧٦٦ سنة ولد باحلفيد عرف التلمساين
 ال فضله على املصرية الديار إىل املغرب من الناس أمجع الثعاليب اهللا ويل تلميذه عنه قال ا عليه وقفت
 اإلطالق على املغرب علماء برئيس التنسي تلميذه ووصفه اه وقته يف نظريه أعلم

 عن وبفاس القصار العباس وأيب عرفة ابن عن وبتونس العقباين وسعيد وجده وعمه رأيه عن أخذ
 مع وتدبج وغريهم خلدون وابن امللقن ابن والسراج العراقي الزين عن ومبصر واملكودي حيايت ابن

 اهليثمي الدين نور واحلافظ الدمشقي صديق ابن الربهان عن روايته عواليه ومن حجر ابن احلافظ
 ميينالدميا والبدر الكويك بن اللطيف عبد بن وحممد اليمن أيب بن حممد الطاهر وأيب البلقيين والسراج

 بن اهللا عبد حممد وأيب القيجاطي اهللا عبد وأيب احلفار اهللا عبد أيب غرناطة ومسند الربزويل القاسم وأيب
 واحلافظ القاموس صاحب الفريوزابادي واد احلنفي العيين وحممود العراقي زرعة وأيب الكليب جزي
 فخر وهذا واملرويات املصنفات من هلم مبا العامة اإلجازة ذكرنا من مجيع وأجازه األندلسي عالق ابن
 القاموس وصاحب خلدون وابن عرفة وابن والعراقي جبده منهم وناهيك له كلهم هؤالء اجتماع كبري
 وخترج جميزيه من مشيخته يف هؤالء مثل ألحد جيتمع أن فقل والربزويل والعيين والبلقيين امللقن وابن
 مسى احلديث علم يف منظومتان وله الثعاليب زيد أيب الويل مع وتدبج العلماء فحول كذلك هو به

 مساها واألخرى بيت وسبعمائة ألف يف ليون وابن العراقي ألفييت بني فيها مجع الروضة إحدامها
 اإلسالم كتب أصح املوطأ أن مصوبا قال اإلصالح يف منظومته ويف احلديقة

  السما حتت من اهللا كتاب بعد === ما أصح شافعينا وقول 
  جعال قد قبلهما ألنه === أوال قد ملالك موطأ 
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  ٥٢٥ صفحة - ١ جزء   

  التمام على جنمهم مالك إذ === اإلمام إطالق الصواب بل قلت 
  يقتىن وفقه املسائل من === تضمنا ما اعترب إذا إال 

  الرجيح هو هاهنا من فمسلم === الصحيح على زائد من ذا وغري 
 املتقني اهللا أولياء حديث شرح يف اليقني ونور البخاري مكررات يف الدراري أنوار أيضا وله
 البيان من الربدة يف ملا باالستيعاب املسمى واألصغر واألوسط األكرب الربدة على ثالثة وشروح
 يكمل مل الصحيح اجلامع شرح يف الفسيح واملرجب الرجيح واملسعى الربيح املتجر ومنها واالعراب
 غازي ابن طريق ومن ح عنه حجر ابن احلافظ طريق ومن ح عنه الثعاليب طريق من له ما نروي

 بن اهللا عبد بن حممد بن حممد عن سعيد عمه عن املقري طريق ومن ح عنه الكفيف مرزوق ابن عن
 ما أعلى وهذا عنه ليبالثعا عن زروق عن والثاين عنه احلافظ أبيه عن األول وسقني التنسي اجلليل عبد
 ميكن

 الكفيف مرزوق بن حممد ٢٩٩
 بالكفيف عرف التلمساين العجيسي مرزوق بن اخلطيب ابن أمحد بن حممد بن حممد اإلمام هو
 أبو اإلمام عنه وقال الراوية املسند باحملدث وغريه املصقع احلافظ بالفقيه وفياته يف الونشريسي وصفه
 املغرب حفاظ آخر اإلسالم حجة األعلم علم رحلته يف التلمساين العباس أيب اإلمام بن حممد اهللا عبد
 ٩٠١ سنة وفاته وكانت الالمع الضوء يف السخاوي وترمجه باملشرق عنه وأخذ ٨٦١ سنة حج

 اإلمام بن زيد أيب بن إبراهيم بن الفضل وأيب احلفيد أبيه عن عامة يروي
-------------------------------------- 

  ٥٢٦ صفحة - ١ ءجز   
 اللجائي عيسى بن أمحد العباس وأيب العقباين سعيد ابن القاسم أيب املعمر والقاضي التلمساين

 عقاب بن إبراهيم أيب بن حممد ابن حممد والقاضي اجلزائري الثعاليب الرمحن عبد زيد وأيب الفاسي
 هؤالء وكل حجر ابن واحلافظ التونسي اجليزي الربيع أيب بن اهللا عبد حممد وأيب التونسي اجلذامي
 هالل ابن إسحاق أبو ساق وقد ٢٩ سنة مرزوق ابن ألوالد فبإجازته حجر ابن إال بالسماع أجازوه

 مرويام وتسميته بتوارخيها للمترجم هؤالء إجازات مضمن فهرسته يف
 ومروياته إلجازته وخص لفاس تلمسان من مكاتبة عنه غازي ابن طريق من للمذكور ما نروي

 بن حممد أبيهما عن للشفا روايته املترجم مرويات غرائب ومن حرفه يف ذكر وقد بفهرسته أحلقه ذيال
 مرزوق بن حممد اهللا عبد أيب اخلطيب أبيهما عن أمحد الطاهر أيب وعمه حممد أبيه عن احلفيد مرزوق

 لذالا حرف انظر غازي ابن ذيل يف سندها سقت وقد عياض القاضي آل طريق من أخذها وهو
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 الزبيدي مرتضى حممد الشيخ ٣٠٠
 وصفه هكذا النسب الزبيدي العلوي احلسيين الرزاق عبد بن حممد بن حممد بن مرتضى حممد هو
 الفيض بأيب املكين هو غريه وقال األسفار تنميق ديوانه يف العيدروس الوجيه شيخه به الناس أعلم
 الصاحل الويل بن حممد اهللا عبد أيب القطب ابن حممد الغالم أيب بن حممد مرتضى امللقب الوقت وبأيب

 أمحد بن الكبري احملدث حممد اهللا عبد أيب قبيل من احلسيين الرزاق عبد بن حممد الضياء أيب اخلطيب
 من بفاس من على اإلشراف ويف احلسني بن العابدين زين ابن األشبال مؤمت عيسى ابن املختفي
 احلسني بن العابدين زين علي ابن يعين الشهيد زيد ذرية ومن احلاج ابن للقاضي األشراف مشاهري
 احلفاظ خامتة السالم عليهم

-------------------------------------- 
  ٥٢٧ صفحة - ١ جزء   

 مولدا اهلندي أصال العراقي الواسطي اه الزبيدي الواسطي احلسيين مرتضى الشيخ املصرية بالديار
 عقيدة األشعري سلوكا النقشبندي إرادة القادري مذهبا احلنفي فاةو املصري وشهرة تعلما الزبيدي
 خبطه عليها وقفت اليت إجازاته من كثري يف نفسه يصف هكذا

 رأسه مسقط
 ١١٤٥ سنة ولد وا اهلند جنج ر وراء قنوج من فراسخ مخسة على قصبة بلجرام من أصله

 خبطه عندي وهي التونسي الصفار محودة بن لعمر إجازته آخر يف والدته نفسه هو أرخ كما
 احلديث عليه فسمع الدهلوي اهللا ويل والشاه االهلابادي حيىي بن فاخر حممد احملدث على واشتغل

 وحج اشتهر وا الزبيدي له قيل حىت طويلة مدة ا وأقام زيد فدخل العلم لطلب ارحتل مث وأجازه
 حىت وشرحها السند وألفية والصغري الكبري معامجه يف ذكرهم شيخ ثالمثائة من حنو عن وأخذ مرارا
 ألفيته يف نفسه عن قال

  بالسند اتصال فيه ويل إال === يعتمد كتابا ترى أن وقل 
  عليه توقفين وسائط === إليه ويل إال عاملا أو 

 وكناه ١١٦٧ سنة هلا دخوله أول وكان مبصر استيطانه بعد خربه الدنيا يف وانتشر أمره واشتهر
 يف القاموس شرح وأكمل الفيض بأيب ١١٨٢ سنة الوقائية الطريقة شيخ وفا ابن األنوار وأب السيد
 املنسوب بالضريح ودفن بالطاعون شهيدا ١٢٠٥ سنة ومات ١١٨١ سنة ضخمة جملدات عشر

 قربه على وقفت سكينة السيدة بقرب الدر مسجد جتاه مصر يف طالب أيب بن علي بنت رقية لسيدتنا
 رثاه وال أنثى وال ذكرا ال يعقب ومل ومات هناك

-------------------------------------- 
  ٥٢٨ صفحة - ١ جزء   
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 بأرجاء له كانت اليت الشهرة عظيم مع األزهر أهل من مبوته أحد يعلم ومل القراء من أحد
 زوجته إال أهله من أحد يرثه مل أنه كما الطاعون بأمر الناس الشتغال املعمورة
 أعظم وتالميذه حجر ابن احلافظ بعد يأت ومل ومصره عصره يف الدنيا نادرة كان الرجل هذا

 وما احلديثية الصناعة ذه علما منه أكثر وال شهرة أعظم وال وتلماذا رواية أوسع وال اطالعا منه
 صغري يف كنت وقد وكاتبوه واليمن والعراق والشام وتونس بفاس البعيدة األقطار أهل كاتب إليها
 أا أشك فلم املشرق من العراقي العالء أيب احلافظ على استدعاء ورود تتضمن أوراق على توقف

 وكان البضاعة تلك زمام ومالك الصناعة هذه خربت فهو ظين أيد مبا ذلك بعد ظفرت حىت للمترجم
 ترمجته من ويظهر واملغرب املشرق من وتصحيحها أنسام لتحرير ويكاتبونه إليه يرحلون الناس
 من مقتبسة هي إمنا اإلسالم بالد يف اآلن املوجودة الرواية علوم من الضئيلة الشعلة هذه أن وآثاره
 والبنود األلوية هلا نشر الذي ألنه يعود الفضل فيها وإليه ونشره وتصانيفه وسعيه أحباثة

 كعلم تأخرونامل أغفلها اليت الفنون مجع على حيرص املترجم يزل مل تارخيه يف اجلربيت تلميذه قال
 ذلك يف وألف باملتقدمني املتأخرين احملدثني طرائق واتصال األحاديث وختاريج واألسانيد األنساب
 ذكر يف السلف طريق على احلديث إمالء أحيا أنه وذكر مجة وأراجيز ومنطومات وكتبا رسائل

 األولية حديث ليهع ميلي عليه قدم ما وكل خمتلفة طرق على حفظه من واملخرجني والرواة األسانيد
 من األعيان أحد دعاه إذا وكان احلاضرين ومساع وإجازة بذلك سندا له ويكتب وخمرجيه برواته

 من شيئا هلم فيقرأ األمساء وكاتب واملستملي واملقرىء الطلبة خواص مع يذهب بيوم إىل املصريني
 وأوالده وأحبابه صحابهوأ املرتل وصاحب اجلماعة حبضور املسلسالت بعض أو احلديثية األجزاء
 أمساء الكاتب ويكتب الستائر خلف من ونساؤه وبناته

-------------------------------------- 
  ٥٢٩ صفحة - ١ جزء   

 ذلك حتت الشيخ ويكتب والتاريخ واليوم والبنات والصبيان النساء حىت والسامعني احلاضرين
 اه القدمية الكتب يف رأيناه كما السالف الزمان يف احملدثني طريقة كانت وهذه ذلك صحيح

 وفزان والسودان واملغرب واليمن واهلند واحلجاز الترك من النواحي ملوك كاتبه شهرته ولعظم
 احلميد عبد السلطان وقته يف اإلسالم خليفة األرض ملوك من عنه أخذ وممن واستجازوه واجلزائر
 عن اجلربيت وذكر فاعتذر للحضور لآلستانة عيواستد باملكاتبة باشا حممد األكرب ووزيره األول
 الكرج لسان وبعض بل والفارسية التركية اللغة يعرف كان أنه املترجم

 عنه اآلخذين أعالم من عليه الثناء ذكر
 احلري املعتمدين احملدثني احلفاظ خامتة املسندين إمام نفسه يف األهدل الوجيه تلميذه عنه قال
 القائل بقول
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  وجلينه إبريزه عن وجياب === وصفه وميكن له يقال كل 
  بعينه رآه وال الزمان دور === بنظريه يأتنا مل الذي إال 

 وقد فيها ترمجه ملا رحلته يف الناصري السالم عبد ابن احلافظ املغرب أعالم من عنه وقال
 النظري عدمي يتهألف املانع البارع اجلامع احلافظ ب فيها حاله أن بعد كراريس عشر حنو فيها استغرقت

 للغة واحلفظ االطالع كمال ذلك مع وله الرجال وتراجم النبوية األحاديث على االطالع كمال يف
 املغرب وأفريقية واحلرمني والشام واليمن بالعراق حىت املشرقية البالد هذه يف صيته طار قد واألنساب

 دواوين من له اهللا مجع األرض طارأق من وغريها احلديثية األسئلة إليه تأيت وغريها طرابلس تونس
 وغريها واللغة والتفسري احلديث

-------------------------------------- 
  ٥٣٠ صفحة - ١ جزء   

 احلافظ شيخنا وال وغربا شرقا عصرنا علماء من شاهدنا فيما أحد جيمعه مل ما العلوم أشتات من
 هدية بالكتب إليه ويؤتى البعيدة األقطار من تعرييس باألجرة دائما وينسخ يشتري تراه العراقي إدريس
 فيها العوائد من له اخنرق زمانه سيوطي واهللا فهو التأليف يف الطوىل اليد وله ويعطي حيبس ذلك ومع
 اه لألول تكن مل الفضيلة أن لتيقنوا لديه مجعوا ام ولو والسيوطي حجر وابن شاهني البن اخنرق ما

 حممد الفيض أبو العارف النسابة احلافظ اإلمام الظاهر السر يف واتاحل الربيع أبو عنه وقال
 ه ا به اهللا أمتع ومعارفه بعلومه البسيطة مأل العصر هلذا حي وهو اليمين احلسيين حممد بن مرتضى
 عنه وقال احملدثني وخامتة املسندين إمام ثبته يف الكزبري الرمحن عبد الوجيه الشام حمدث عنه وقال
 السنة لواء ناشر األنام عالمة اإلسالم شيخ ثبته يف األزهري الشنواين علي بن حممد الشمس مصر عامل

 بن عمر املكرمة مكة عامل عنه وقال باختصار الفيض وأبو اجلود أبو النبوية األسانيد وواصل احملمدية
 كل من إليه ارحتل حىت عنه األخذ كثر من األثر أهل ومرجع وقته يف احلفاظ شيخ املكي الرسول عبد
 إجازة يف وقال اليواقيت عقد يف ذكرت له إجازة من اه سحيق مكان كل من إليه وجيء عميق فج
 ترمجه وقد اه الشهري العامل الكبري املسند وروايته لوائه وحامل ورواته احلديث علماء أشهر أخرى له

 حممد املصريني متأخري من هل جترد وقد حسده من سلم ما لكنه تاريخ يف اجلربيت تلميذه طنانة ترمجة
 عندي وهو القاموس شرح صاحب ترمجة يف احملسوس اجلوهر مساه صغري جزء يف املصري فين إبراهيم
 خبطه

 السخاوي كاحلافظني وتالميذه حجر ابن احلافظ مبوت انقطعت اإلمالء سنة كانت وقد
 كان جملس أربعمائة حنو إىل أماليه ووصلت مماته بعد املترجم فأحياه اإلمالء ختم وما والسيوطي

 وقد فقط ومخيس اثنني كل يف ميلي
-------------------------------------- 
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  ٥٣١ صفحة - ١ جزء   
 خطبة يف اهللا رمحه هو قال وقد اآلن إىل ا أظفر مل البحث بعد ولكين جملدات يف ذلك مجع
 األلفاظ دةعق جبمعه وحللت احلفاظ ذروة بوضعه حللت القاموس على شرحه

 مشيخته
 والصالة احلمدلة بعد بنصه الصغري هنا لك أنقل أنا وها والصغري األكرب معجمه على وقفت

 القطب بن حممد السيد املرحوم بن مرتضى حممد الفيض أبو والتقصري اجلرم كثري الفقري العبد يقول
 عيوبه وستر ذنوبه اهللا رغف ا احلديث علم وخادم مصر نزيل الواسطي احلسبين حممد السيد الكامل

 حروف على هلم مرتبا وأسفاري سياحيت يف لقيتهم الذين شيوخي برنامج هذا آمني وكرمه مبنه
 أستعني وبه أتوكل اهللا وعلى املؤلفات من يل مبا مث اإلجازة شيوخ بذكر أتبعهم مث املعجم

 اخلالدين الكرمي عبد بنا احلسن بن أمحد الشافعي امللوي الفتاح عبد بن أمحد الشيوخ بيان هذا
 حممد بن أمحد الزبيدي الشافعي خليل بن إبراهيم الشافعي األشبويل الرمحن عبد بن أمحد الشافعي
 أمحد املذاهيب الدمنهوري املنعم عبد بن أمحد الشافعي العجمي أمحد بن حممد بن أمحد اخلليلي املوقت

 األبوصريي اهللا عطاء ابن إبراهيم ويالعد حامد أيب حممد بن أمحد املالكي السجيمي حممد بن
 أبو املدين احلنفي اهللا عبد بن إمساعيل الدمياطي اهللا عبد بن إبراهيم الفوي علي بن إبراهيم الشافعي

 إمام احلنفي املقري حممد بن إمساعيل املدين الزبيدي حيىي بن بكر أبو املدين اجلعفري خالد بن بكر
 صادق حممد ابن احلسن أبو العراقي حممد بن إدريس الرفاعي محدأ بن إمساعيل بزبيد األشاعرة مسجد
 املدابغي علي بن احلسن املكي احلنفي العتاقي اهللا عبد بن سعد اجلماعي القاسم أبو السندي املدين

 بن حسن احمللي احلسين منصور بن احلسن املالكي الرشيدي سالمة ابن احلسن الشافعي
-------------------------------------- 

  ٥٣٢ صفحة - ١ جزء   
 بن داوود السوريت زاهد حممد بن الدين خري الرشيدي الدين مشس بن خليل اجلربيت إبراهيم

 أيب بن سليمان الزبيدي الشافعي احلسين عمر ابن حيىي بن سليمان املالكي اخلربتاوي أمحد بن سليمان
 املالكي النفراوي أمحد بن سامل احلنفي املنصوري مصطفى بن سليمان الشافعي احلسين اهلجام بكر

 بكر أيب بن اخلالق عبد الشافعي احلليب إمساعيل بن شعيب الزبيدي الشافعي الكبودي حممد ابن سعيد
 عبد الزبيدي الشافعي علي بن عثمان الزبيدي الشافعي اجلوهزي سليمان بن اهللا عبد احلنفي الزبيدي

 دائل أمحد بن اهللا عبد الوادي صاحب الشريف احلسن بن اهللا عبد الزبيدي الشافعي خليل بن اهللا
 املصري أمحد بن اهللا عطاء احلنفي املكي احلسين أسلم بن الرمحن عبد اللحية صاحب الضرير احلسين
 بن الوهاب عبد املكي الشافعي احلسين عقيل ابن أمحد بن عمر السوسي حممد بن علي املكي الشافعي

 عمر األنطاكي حممود بن اهللا عبد األزهر اجلامع شيخ الشرباوي حممد ابن اهللا عبد العفيفي السالم عبد
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 املشيشي علي بن الكرمي عبد الشافعي بريي أمحد بن عيسى املالكي الطحالوي حيىي بن علي ابن
 موسى بن علي العطار احلنفي إبراهيم بن علي السقاط العريب بن علي الشناوي حممد بن علي احلسين
 عبد العيدروس مصطفى بن الرمحن عبد املالكي البهنسي احلسين احلسن بن احلي عبد احلسين احلنفي

 صاحل بن علي األنصاري أمحد بن املنعم عبد بن الرمحن عبد الطائفي احلسين املرغين إبراهيم ابن اهللا
 املزجاجي الزين بن علي األجهوري عطية بن عطية املالكي العدوي أمحد بن علي الشاوري موسى بن

 اهللا عبد بن الرمحن عبد املوذن البصري سالمة بن اهللا عبد املالكي العروسي خضر بن علي احلنفي
 وفا بن اهللا فيض احلسيين احمللي موسى بن اهللا عبد السندي حسني حممد بن اهللا عبد املقري االجهوري

 حسن بن حممد احلسيين األهدل املستريح بن مشهور احلشبريي إبراهيم بن مساوي املقدسي العلمي
 عبد ابن حممد األزهري احلنفي علي بن حممد احلفين سامل بن حممد الشركي الطيب بن حممد املوقري

 ابن شيخ البليدي احلسيين حممد بن حممد التلمساين أيوب بن اهللا
-------------------------------------- 

  ٥٣٣ صفحة - ١ جزء   
 السالم عبد بن مصطفى السنداوي أمحد بن صطفىم الدمياطي عيسى بن حممد العلوي جعفر

 أمحد بن مصطفى بن حممد احلنفي النابلسي الفتاح عبد بن مصطفى السمنودي حسن بن حممد املرتيل
 حممد البغدادي احلسين بكر أيب بن حممد الطنطاوي الوهاب عبد الشيخ أخ ابن الطنطاوي بركات بن
 الفاسي الطالب بن حممد الزبيدي احلنفي املزجاجي نالدي عالء بن حممد الطربي الوهاب عبد ابن

 حممد العشماوي حجازي بن حممد املكي الدين أمني بن سعيد حممد احمللي احلسين منصور بن حممد
 العباسي ياسني الدهلوي اهللا ويل مكة نزيل احلسين اهللا عبد بن احلق نور العباسي حيىي حممد بن فاخر
 يلياخل حممد بن أباديس أكرب نزيل

 احلنفي املنيين علي ابن أمحد العباس أبو فمنهم املختلفة البالد من باملراسلة اإلجازة مشايخ وأما
 صاحل بن حممد املواهب أبو الشيوخ وشيخ احلنبلي السفاريين سامل بن أمحد بن حممد اجلمال الدمشقي

 الغين وعبد التونسي رياينالغ خليفة بن أمحد بن حممد اهللا عبد وأبو القادري احلليب احلنفي رجب بن
 والشريف حضرموت يف شبام صاحب العلوي بامسيط زين بن وحممد خما نزيل البحراين حممد بن

 نزيل الطرابلسي احلسيين إبراهيم بن وحممد القادري احلنفي احلسين احللوي حممد بن أمحد العالمة
 بن احلسني ابن وأمحد تونسيال السوسي اهللا عبد بن وأمحد الشكعاوي أمحد بن القادر وعبد حلب
 اللحية صاحب رزيق بن وعيسى بفاس اجلماعة قاضي عمر بن اهللا عبد بن وعمر الرشيدي اهللا نعمة

 ومن هؤالء وغري كوكبان إمام أمحد بن القادر وعبد الشافعي احلسين عيسى بن أمحد بن وإبراهيم
 وأمحد العجيمي وحسن لبصريا سامل بن اهللا عبد عن روى من هؤالء ويف ذكرت من غري مشائخي
 يكون ما أعلى وهو البابلي احلافظ وعن الكردي إبراهيم عن روى من ومنهم كثريون وهم النخلي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٣١٩

 النفح معجمه من العطار املكي اخلري أيب أمحد الشيخ صاحبنا خط من نقلت هكذا اه هللا واحلمد
 مرتضى احلافظ صاحبه خط من نقله وهو املسكي

-------------------------------------- 
  ٥٣٤ صفحة - ١ جزء   

 يف يستوعب مل وأنه هؤالء غري آخرين مشايخ مرتضى للشيخ أن شك ال قلت عقبه النفح يف زاد
 اهللا صفة احملدث اإلمام الشيخ منهم له آخرين شيوخ عدة على وقفت فأين شيوخه مجيع الربنامج هذا

 والشيخ املخائي احلسين باعيديد الرمحن عبد بن حسن رفاملعا أبو والشيخ احلنفي أبادي اخلري احلسين
 وعبد الزبيدي األمني بن عمر ابن اهللا عبد والشيخ املخائي الرمحن عبد بن احملجب الصويف الصاحل
 حممد بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو الشريف والسيد املكي احلسيين الرمحن عبد بن حممد بن الرمحن

 من كتابة املؤمنني أمري بن إسحاق بن وحممد األمري إمساعيل بن حممد ناجلليال والسيدان األندلسي
 نور احملدث والعالمة كتابة املدين الكوراين إبراهيم العالمة بن أمحد بن حسن الفضل وأبو صنعاء
 ١١٩٠ سنة توىف وا بدهلي لقيه باهلند منيع حصن بالفتح قبولة إىل نسبة القبويل حممد الدين

 واحملدث احلفين ويوسف مهات بن حسن بن وحممد كمحدث املغبش بن العماجلي يفالصو والصاحل
 ١١٧٩ سنة بلده من كتابة إجازة مفتيها بعنابة املستوطن بزروق الشهري احلسين اللطيف عبد بن أمحد
 املسكي النفح من اه خبطه رأيته كما

 النفح صاحب عليه هاستدرك ما دون شيوخه من عدة املذكور معجمه يف السيد أغفل قد قلت
 وأمحد الشاذيل الطهطائي وأمحد كوكبان شبام من الشبامي احلسيين حيىي بن أمحد بن إبراهيم فمنهم

 ابن وإبراهيم األزهري احلنفي الزيادي إبراهيم بن حممد بن وإبراهيم احلنفي السمالوي املتعال عبد بن
 له السند ألفية يف ترمجه الكوراين الربهان عن عاليا أجازه الشافعي اإلدريسي املكي املنويف سعيد حممد
 ذكر عمن روايته حىت يف قال

  يذكر فيما الكوراين إجازة === حترر اليت عواليه ومن 
  اه حوى ما أعلى وهو صغريا عنه === روى قد يكون أن بدعا وليس 

 بن وجعفر احلليب القادري صاحل بن حممد املواهب أيب بن وإمساعيل
-------------------------------------- 
  ٥٣٥ صفحة - ١ جزء   

 الرفاعي نصر بن الباري وعبد الفصوص شارح اخللويت أفندي وعبدي املدين الربزجني حسن
 الدين حميي بن العابدين زين بن الدين شرف ابن العظيم عبد بن مصطفى بن احلليم وعبد العشموي

 احلريري احمللي الرزاق عبد بن اهللا وعبد األنصاري زكرياء القاضي بن يوسف بن أمحد الدين ويل بن
 صاحب البزاز احلسيين احلسن بن علي بن الرمحن وعبد الزبيدي املزجاجي بكر أيب بن اخلالق وعبد
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 ٣٢٠

 النقيب املعمر الطرابلسي حممد بن وإبراهيم الشهاوي يوسف بن الرمحن وعبد باليمن الوادي
 احلسين احلنفي حسني بن وإبراهيم رزيق وعيسى نعاينالص قاطن وأمحد املدين مصطفى بن ودرويش
 وعبد القسمطيين الراشدي القادر وعبد املعمر املصري التونسي أمحد بن حممد بن القادر وعبد الشامي
 الوهاب عبد واألستاذ الشناوي الفيومي أمحد بن الوهاب وعبد املعمر الرجراجي علي بن الكرمي
 وعلي الشريفني احلرمني نزيل األزهري أمحد بن اهللا وعطاء الزبيدي اجلبلي وعثمان املرزوقي العفيفي

 املالكي الباقي عبد بن وعلي دمشق نزيل الداغستاين صادق بن وعلي الصديقي البكري أمحد بن
 بن أمحد بن وعمر باعلوي احلسين الكاف حممد ابن وعلي الشاذيل كشك وحممد الربوي وعيسى

 شيخ البكري املنعم عبد بن أمحد بن وحممد الشنكيطي املختار بن وعمر الدمشقي املنيين علي
 املزجاجي اخلالق عبد ابن الزين بن وحممد املصري الوفائي حسن بن وحممد مبصر البكرية السجادة
 ا الشافعية مفيت املدين الكردي سليمان بن وحممد العلوي الترميي الليل مجل باحسن زين بن وحممد
 سنبل سعيد وحممد املعمر الظاهري سعد بن سعيد بن وحممد املصري طائيالطه سليمان بن وحممد
 بن وأمحد الدمشقي السمان سعيد وحممد العباسي البغدادي السويد اهللا عبد بن سعيد وحممد املكي
 اآلخذين أكرب من األلفية شارح الفاسي الطرنباطي مسعود بن وحممد الزبيدي الصويف املوقري احلسن

 لتشيع نظمها اليت املسناوي الشيخ قصيدة عقب مرتضى السيد خبط وعندي فاس أهل من املترجم عن
 الشيخ لفظ من القصيدة هذه مسعت نصه ما جنازته ا

-------------------------------------- 
  ٥٣٦ صفحة - ١ جزء   

 علينا قدم الفاسي الطرنباطي مسعود بن حممد سيدي املتقني كرت املدرسني مفيد العالمة الفاضل
 بني مسعها وهو طاهر بن الفاسي حممد اهللا عبد أيب الفقيه اإلمام لفظ من مسعتها قال ١١٩٤ سنة مصر
 لفظ اه له غفر احلسيين مرتضى حممد كتبه أجازين وقد به ونفعنا اهللا رمحه قائلها الشيخ جنازة يدي
 السيد لقيه من وأعلى دمشق نم الصاحلي علي بن وحممد التاديل الرمحن عبد بن وحممد خبطه السيد

 كتاب يف احلافظ قال الشافعي الزعبلي عرام ابن رمضان بن سابق املعمر العامل عنه وأخذ مرتضى
 أدرك املذكور املعمر الزعبلي عن الزبيدي األهدل حيىي بن سليمان الدين تقي السيد لشيخه كتبه

 سنة املذكورة شيخنا وتويف ١٠٧٨ سنة وفاته والبابلي ١٠٦٨ سنة ولد ألنه وأجازه البابلي احلافظ
 درس له وكان املصرية بالديار سندا وجدته من أعلى الرجل فهذا البشراوي شيخنا وفاة بعد ١١٨٢
 منه اه بأحواهلم الشتغاهلم القليل إال سنده لعلو يتفطن ومل األفراد بعض عليه حيضر باجلامع لطيف
 فإنه السند وألفيه الصغري واملعجم املختص كاملعجم ومعامجه أثباته معظم يف ذكره أمهل مل وانظر
 عجيب
 بل عنده مبا مكتف غري كان ومعاصريه مشاخيه إىل بالنسبة مهولة كثرة املترجم شيوخ كثرة ومع
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 ٣٢١

 الناصري السالم عبد ابن كناشة يف خبطه رأيت أين حىت باآلفاق من ومكاتبة واألخذ التطلب دائم
 وعميم أفضاله جزيل على هللا احلمد حبروفه ونصه املذكور السالم دعب ابن يلقاه ملن كتبه استدعاء

 السادات موالينا صدقات من فاملؤمل وبعد وآله وصحبه حممد سيدنا على والسالم والصالة نواله
 مواله إىل الفقري العبد هلذا اإلجازة اإلسالم نظام م وأمت واالحتشام العز هلم اهللا أدام األعالم العلماء
 ذكر مع أصول أو فروع أو منقول أو معقول يف روايته وعنهم هلم جيوز مبا أدناه امسه الكاتب
 مرتضى حممد الفيض أبو اهللا إىل العبد وكتب تيسر إن أسانيدهم وذكر اإلمكان قدر على مشاخيهم

 األصل العراقي الواسطي احلسيين حممد بن حممد بن
-------------------------------------- 

  ٥٣٧ صفحة - ١ ءجز   
 اخل مصليا حامدا ١١٩٧ سنة ربيع ١٦ اخلميس يوم مبنه له غفر مصر نزيل الزبيدي

 مه وكثرة شبعه وعدم الشان العظيم احلافظ هذا من واحلرص اهلمة هلذه فاعجب تعجب وان
 احلافظ اسم كتب من وجدته ما نظري وهذا سنوات الثمان حنو االستدعاء هذا كتب بعد عاش فإنه

 كما دنيا وطالب علم طالب يشبعان ال ومنهومان وفاته سنة من بقريب مؤرخ استدعاء يف األبار بنا
 فيه منه يستجيز األهدل سليمان السيد زبيد مفيت لشيخه مرتضى السيد كتبه استدعاء على وقفت
 ذو املرحوم بنت زبيدة وزوجه احلبشي بالل فتاي ومنهم قال مساهم أصحابه من وجلماعة لنفسه
 النفس صاحب املذكور االستدعاء أثبت وقد اه احلبشيتان ورمحة سعادة وفتيايت الدمياطي الفقار
 فيه عليه فقف اليماين

 خاصة االسنادية الصناعة هذه يف تآليفه ذكر
 منها انتسخته وقد اإلسالم شيخ مكتبة يف املنورة باملدينة عليه وقفت األكرب معجمه أكربها

 شيوخه من كثري تسمية فيه أمهل رأيته وقد عنه واآلخذين مشاخيه من ترمجة ستمائة حنو على اشتمل
 وهو الصغري املعجم وله عليه الكالم يف مبسوطا ذلك ترى كما حروفهم يف يترمجهم مل وتالميذه

 اجلوهر وعقد كرارس عشر يف وشرحها بيت ومخسمائة ألف يف السند وألفية بنصه لك نقلته الذي
 والتلقني والذكر االلباس طرق يف الثمني باجلوهر املكلل والعقد باحملمدين ملسلسلا احلديث يف الثمني
 احلديث يف والتغريد عقيلة ابن مسلسالت بتعليق اجلليلة والتعليقة األولياء بسالسل األصفياء وإحتاف
 رقاةوامل اجلان أحاديث يف اجلمان وعقد باألشراف املسلسل باحلديث واإلشغاف العيد بيوم املسلسل

 يف الية والعروس األولية حبديث يتعلق فيما اجللية واملواهب باألولية املسلسل احلديث شرح يف العلية
 الرمحن عبد العالمة شيوخ ومعجم باألولية املسلسل يف املرتضية واهلدية األولية حديث طرق

 القراء شيخ األجهوري
-------------------------------------- 
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  ٥٣٨ صفحة - ١ جزء   
 النفحة املسمى العيدروس القطب شيخه وأسانيد الوفائية السجادة شيخ شيوخ ومعجم مبصر
 يف الفانيد وحالوة الشاوري صاحل بن علي شيخه عوايل العوايل ختريج من الغوايل ونشق القدوسية
 رواية يف الغالية اجلواهر وإكليل البياين اهللا عبد أيب مشيخة واختصار األسانيد حالوة إرسال

 وقلنسوة البابلي ترمجة يف البابلي والفجر البابلي عن روى فيمن الكاملي واملريب العالية األحاديث
 واألمايل واألحزاب الطريقة سند يف األتراب وعقيلة واملعراج االسراء صاحب أحاديث بعض يف التاج

 أليب إجازاته تاريخ إىل جملس أربعمائة بلغت وقد جملدين يف الشيخونية واألمايل جملد يف احلنفية
 يف منظومة احلديث أصحاب ومناقب ١١٩٥ عام وذلك اليمين الربعي إمساعيل بن حممد االمداد
 شيخه الوالد إجازته الراشيدية ألهل إجازته صغري جملد يف قسمطينة ألهل إجازته بيتا ومخسني مائتني
 يف ذكر أو له تيسر من قل احلديث أبواب من واحد باب يف التصانيف من العديد العدد وهذا الغرياين
 املعطي وسبحان املئات لقاربت عدت أو األقطار ألهل إجازته مجعت ولو املتأخرين من ترمجته
 الوهاب
 أيب اإلمام مذهب أدلة أصول يف املنيفة اجلواهر هي حيث من احلديثية الصناعة يف ألف كما

 يف عنه روي ما تقدمي من احلديث كتب ترتيب رتبه لحاف كتاب وهو الستة االمية فيه وافق مما حنيفة
 كراسا أربعني يف بدر أهل أمساء يف الصدر وشرح الفقه كتب ترتيب على العمليات مث االعتقادات

 جزءو خطه عليه عندي وهو اخلل االدام نعم حديث يف جزءو احلبيب آثار مصطلح يف األريب وبلغة
 هود شيبيت حديث ختريج يف اهود وبذل خطه عليه عندي أيضا وهو لك يسمح امسح حديث طرق
 كتاب من انتقاها حديثا أربعون وهي العلل عن الكلل ورفع احلفاظ طبقات يف ورسالة عندي وهو

 كراريس مثانية يف الشمائل من زرع أم حديث شرح يف السائل وعد وإجناز فيها معه وتكلم الدارقطين
 احلجاج بن مسلم صحيح خبتم واالبتهاج

-------------------------------------- 
  ٥٣٩ صفحة - ١ جزء   

 كل من العلم هذا حيمل حديث ختريج يف املؤتلف والروض داوود أيب سنن ختم يف الودود وحتفة
 األمري اختصره الذي وهو املتواترة األحاديث يف املتناثرة واألزهار الرمحة يف حديثا وأربعون خلف
 اطلبوا حديث يف الثمني والعقد النووية األربعني أحاديث وختريج اهلندب مطبوع وهو حسن صديق
 رسالة وهي العواتك نسب عن املدارك وإيضاح اإلجازة لفظ حتقيق يف رسالته بالصني ولو العلم
 بالتكبري املسلسل احلديث يف والتحبري والتجريح التعديل مراتب يف الصحيح والقول عندي لطيفة

 ومصر بلد كل المأع املترجم عن يروي
 والشهاب الطندتائي البهي أمحد بن وحممد القلعي وداوود الونائي وعلي كالشنواين املصريني فمن
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 مصطفى والشيخ السجاعي أمحد والشهاب املصري الدهي مصطفى الشيخ والعالمة الدمهوجي أمحد
 بن الرمحن وعبد احلنفي الدمياطي املوىل وعبد املصري امليلي وعلي االكراشي سليمان والشيخ الطائي
 وغريهم ١١٩٤ سنة مؤرخة لألخري إجازته وعندي العشايب مصطفى بن وحممد اجلربيت حسن

 بن وإمساعيل مكة قاضي العجيمي احلفيظ وعبد املكي الزمزمي الرئيس كإبراهيم واحلجازين
 وغريهم املكي العطار الرسول عبد بن وعمر املدين سفر أمني حممد بن سعيد حممد

 قال حامد خصوصا وأوالده العطار أمحد والشهاب النابلسي البخاري حممد كالشمس شامينيوال
 وابن الكزبري والوجيه ذلك يرى من مذهب على صهارة أو بقرابة إليه يديل من لكل أجزت وكذا
 أمحد والشهاب له مرتضى السيد أجازة مبيضة عندي الدمشقي النقيب بن محزة والسيد املقدسي بدير
 وغريهم اهللا فتح محزة بن اللطيف وعبد ريالربب

-------------------------------------- 
  ٥٤٠ صفحة - ١ جزء   

 اآلمدي وعمر صاحل بن أمحد شيخنا وحفيده علي وولده السويدي سعيد كمحمد والعراقيني
 القادري اهلزاري حممود بن عثمان الراوية الصاحل والشريف له إجازته صورة وعندي بكري الديار

 واحدة ومنها له املترجم إجازات من كثري عندي ١٢٣٨ عام تويف وبه املغرب على الوارد البغدادي
 يف شهر بنحو بعدها مات ألنه املترجم كتبها إجازة آخر ولعلها ١٢٠٥ عام رجب ١٠ بتاريخ
 عامه شعبان

 وشيخ مرتضى خالشي أسانيد يف املنتضى السيف وله املعسكري رأس أيب كالشيخ واجلزائريني
 دح بن القادر وعبد الراشدي القادر عبد بن مصطفى والسيد اجلندوز بن حممد مبستغامن اجلماعة
 ومحودة التلمساين سعد وابن السنوسي وحممد هلم إجازته نص وعندي الراشدية أهل ومجيع الراشدي
 عندي وهي خبطه له إجازته على وقفت املقايسي

 بن حممد بن خليل ابن حممد والشمس الطرابلسي الطبويل رمحنال عبد بن كأمحد والطرابلسيني
 الدار الطرابلسي األصل األندلسي اخلوالين غلبون

 هو خمصوص يثبت أجازهم الذين الغرياين شيخه وأوالد الشاذيل املؤدب بن كعمر والتونسيني
 لسائر أجزت وكذا يهف قال الغرياين شيخنا أوالد إجازة يف العقياين بالدر املكلل العقد مساه عندي
 هلذا التحمل أهلية فيه ممن وأصحام أحبام ولسائر والدهم دروس حلقة يف املالزمني العلم طلبة
 خبطه املؤدب ولعمر له إجازته وعندي بالصفار الشهري التونسي احلسين محودة بن وحممد اه العلم

 وغريهم القصري وحسونة ١١٩٤ بسنة مؤرخة
 الناصري السالم عبد وابن املراكشي املصطاعي محزة بن العزيز وعبد الفالين صاحل واملغاربة

 بالزاوية العلم طلبة من الفن هذا حلمل تأهل من كل أجزنا وكذا له إجازته يف قال بل الدرعي
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 ابن ومحدون املكناسي مهريز الكرمي عبد بن وأمحد الزرهوين قدور وابن اه الناصرية
-------------------------------------- 

  ٥٤١ صفحة - ١ جزء   
 واملعمر شقرون ابن القادر وعبد له إجازته صورة وعندي اهلمزية شارح بنيس وحممد احلاج

 إجازته على وقفت تازا ساكن بالدمراوي الشهري املعطاوي عثمان بن علي بن حممد بن املختار حممد
 اخلريات بدالئل له إجازته على وقفت الفاسي القادري هاشم ابن حفيظ بن وحممد عامة وهي له

 بن والعريب العلوي اهللا عبد بن التهامي وموالي له إجازته صورة وعندي األلفية شارح والطرنباطي
 حممد اهللا عبد أيب والعالمة الفاسي الواحد وعبد له إجازاته صورة وعندي الشرقي صاحل بن املعطي

 ١٢٠٣ سنة بتاريخ عامة وهي له إجازته على وقفت الفاليل النيزاوي طاهر بو احلاج بن البخاري
 خبطه له إجازته على وقفت الفاسي العراقي هاشم بن العابدين زين علي بن بلقاسم احلاج وسيدي

 أيب وولده السوداين عمر ابن جربيل األمانة وأيب املكناسي بصري الرمحن عبد بن وحممد عامة وهي
 السوداين عمر التوفيق

 الربعي إمساعيل بن حممد والشمس وإناثا ذكورا األهدل سليمان يسالنف كأوالد واليمنيني
 األعالم من وغريهم األشعري
 عن السكري اهللا عبد عن روايتنا إليه أسانيدنا وأعلى وغريهم ذكر من جل طريق من به نتصل

 خبطه عليها وقفت هلما عامة إجازة عنه كالمها الكزبري الرمحن وعبد بكري الديار اآلمدي عمر
 عنه العطار حامد عن كالمها احلبال وسعيد اجليلي اهللا نصر وأخربنا ثبته يف حسبما والثاين ألولل

 وأخربنا ح دمشق يف خبطه هلم مرتضى احلافظ إجازة يف امسه رأيت وقد منه له والده باستدعاء
 حممد عن املصري النهطيهي اجلمل أمحد الشهاب وأخربنا ح عنه محزة ابن اللطيف عبد عن السكري

 حيدر حممد بن احلسنني نور املسند الشيخ وأنبأنا ح عنه الطندتائي البهي يوسف بن أمحد بن
 ألبيه بإجازته العجيمي احلفيظ عبد مكة قاضي والده شيخ عن اهلند من كتابة احليدرابادي األنصاري
 إيل إجازته يف البغدادي السويدي صاحل بن أمحد الشهاب كله ذلك من أعلى وأنبأنا ح عنه وأوالده

 وأحفاده وأوالده جلده إجازته باعتبار عنه ١٣٢١ عام مكة من
-------------------------------------- 

  ٥٤٢ صفحة - ١ جزء   
 وذكر اآلخذين طرق من إيل وصل ما استيعاب أردت فلو وإال عليه االقصتار لنا ظهر وهذا
 النية ويف بالعنق أحاط ما القالدة من يكفي كنول كراريس إىل الحتجنا ملكي يف اليت خبطه إجازاته
 وتلميذمها الفاسي العراقي واحلافظ املترجم وهم حدة على كل بترمجة املتأخرين احلفاظ هؤالء إفراد

 آمني اهللا يسر وجه أمت على م اتصاالتنا وذكر عنهم والرواة أصحام تراجم فيها أستوعب الناصري
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 اه واالبتهاج السرور نيل كتابنا يف مبسوطة ترمجته أن احلاج ابن للقاضي االشراف ويف
 بن حممد سيدي العالمة الفقيه حدثين السنني وحوادث األعيان وفيات يف احملسنني تذكرة ويف

 السلطان إىل اخلرب فبلغ ألفا وعشرين خبمسة كتبه قومت تويف ملا املذكور الشيخ أن التلمساين سعد
 وكان مبصر العلم طلبة على حبسا وجعلها ألفا وسبعني مخسة هلا فجعل خبستموها لقد فقال التركي
 احلجيج شيخ مع جزيلة صلة اهللا عبد بن حممد سيدي يعين املغرب سلطان له بعث الترمجة صاحب

 قال املال بيت من حقهم يستوفون املغرب علماء هل سائلك إين له قال منها ومكنه الرسالة بلغته فلما
 ذلك من شيء أخذ يل حيل ال وقال فسكت خصاصة م ليس وضعفاؤهم أشرافهم فهل قال نعم
 عينه لرجل املال ادفع له وقال طلبه أكثر أو شهر من مدة وبعد حملله ا رجع مث إيالته غري يف وإين
 ما وانظر اه اخلريات ونوافل الذكر به يقام اآلن إىل بزاويته ويعرف ففعل مسجدا به يبين أن وأمره
 اآلثار عجائب من ترمجته يف هلا املترجم ورد لصلةا ذه يتعلق

 وكثرة الصيت وبعد املشاركة وعظيم احلافظة وقوة املدارك سعة من املترجم أوتيه ملا مهمة
 قط عصر يف كبري كان ما السيوطي قال وقد اآلن إىل وأعداؤه حسدته كثر التالميذ وعظيم التأليف

 علمت ما حجر ابن احلافظ وقال باألطراف تبتلى تزل مل األشراف إذ السفلة من عدو له كان إال
 أخبار طالع من يعرف كما وقفة ذلك ويف اه والتابعني الصحابة عصر غري ذلك من أهله سلم عصرا
 والغالب األكثر أراد ولعله أيضا العصر ذلك

-------------------------------------- 
  ٥٤٣ صفحة - ١ جزء   

 يف قال أن إىل املترجم معاصري ببعض احلسد بلغ وقد بعدهم ملن لنسبةبا زمام يف ذلك لقلة
 عليه اطالعه بعد القاموس على شرحه

  الفارسيه بشبه فيه أتى === ملا القاموس لشارح أقول 
  الفارسية شبه فيه فأحدث === قوسا الدين جمد شبهت لقد 

  األجروميه مبنت ما فتحسن === حنو إمام تكون أن فليتك 
  األجرميه ذاك مث بعشر === عشر بضرب األجور من فوزت 

 بن الكبري عبد حممد أبو املعمر املسند الفاضل وهو الفاسيني من منا زمنه قرب من بعض وعارضه
 فقال اذوب

  ودر بعقيان فيه أتى === ملا لقاموس لشارح أقول 
  وضر سوء من اهللا وقاك === قوسا للدين وقاية بنيت 

 داوود أيب سنن على الودود عون وصاحب األسالف وفيات يف املرجاين شهابال عد تنبيه
 العالمة تليمذه بذلك وصفه رأيته وممن عشرة الثانية املائة رأس على احملدثني اددين من املترجم
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 سليمان امسه فيمن اجلمان عقود كتاب يف البريويت الرببري اللطيف عبد ابن أمحد الشهاب األديب
 حياته أدرك من عامة أجاز ممن أيضا وهو فيه التجديد شروط أغلب لتوفر بذلك جلدير هإن ولعمري

 ألفيته آخر ويف
  مين استجاز قد وبعضهم === عين لآلخذين نظمتها 
  علمته له راغب لكل === ذكرته ما كل أجزت فقد 
  فن بكل والعلم األخذ يف === مين استجاز قد من وكل 

  النظم يف أو النثر يف قلته أو === علم يف ألفته ما وكل 
  واملعرفه التقى فيها إجازة === صفه أي على شاء من فلريو 

-------------------------------------- 
  ١ صفحة - ٢ جزء   

 | ٢ | واملسلسالت املعاجم ومعجم  
-------------------------------------- 

  ٥٤٩ صفحة - ٢ جزء   
 الرحيم الرمحن اهللا بسم
 نصه شعر بيت ومكاتيبه اجازاته به يطبع كان الذي املترجم خامت نقش كان آخر تنبيه

   بالذمم اخللق أوىف وهو جبده === غدا االمان يرجو املرتضى حممد 
  امليم حرف تتمة 

 
 الصرييف احلليب مقبل بن حممد ٣٠١
 يوسف بن علي بن مدحم عن عاليا يروي باألجداد األحفاد وملحق عصره يف الدنيا مسند
 إبراهيم ابن حممد الصالح عن أيضا عاليا ويروي بأسانيده الدمياطي املؤمن عبد احلافظ عن احلراوي

 من آخر مقبل وابن الدنيا يف البخاري ابن الفخر أصحاب آخر احلنبلي الصاحلي املقدسي عمر أيب بن
 التليد الفخر حصل فلذلك سطةبوا البخاري ابن وعن املذكور عن يروى ممن األرض وجه على بقي
 من مكاتبة السنباطي وزكرياء والسيوطي حبلب عنه وأخذ كالسخاوي احلفاظ من عنه روى ملن

 وللحافظ تويف بعدها اليت السنة ويف رجب يف ٨٦٩ سنة للسيوطي إجازته وتاريخ ملصر حلب
 معجمه يف كما وفاته بلغته ملا السيوطي

  باحلصر مائة مثان بعد === سنة قبيل سبعني عام يف 
  اه الفخر عن واحد أخربكم === له قيل من الزمان يف يبق مل 

-------------------------------------- 
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  ٥٥٠ صفحة - ٢ جزء   
 الفالين ثبت يف كما عاليا احلجاز عن أيضا مقبل ابن وأخذ
 الناصري املدين حممد ٣٠٢
 ولد الدرعي الناصري السالم عبد بن حممد احلافظ ابن املدين حممد اهللا عبد أبو البارع العالمة هو

 وأجازه أبيه عن اهللا رمحه أخذ عقبه وانقرض ١٢٣٨ سنة رجب يف أبيه حياة يف ومات ١٢٠٤ سنة
 ابن وهو صنفه أنه فيه ذكر صحيح يف غرا على خبطه شرحه وعندي حياته يف طريقتهم يف وقدمه
 فلم كاتبه على الباري فتح من انه عليه الواقف وأخرب قال ١٢٢٦ سنة وأمته سنة وعشرين مخس

 له الشأن هذا يف األمية نصوص من حبفظي تعلق وما ووالدي أشياخي جمالس أفادنيه ما إال أستودعه
 إجازة عنه السنوسي الشيخ طريق من له ما وكل نرويه السنوسي للشيخ إجازته يف عليه أحال فهرس
 حفظه السنوسي الشريف أمحد سيدي الشيخ ااز حفيد اصور يل أرسل ١١٢٥ عام له كتبها عامة
 اهللا

 عزوز ابن املدين حممد ٣٠٣
 التونسية باململكة الشيوخ شيخ اخللويت التونسي الربجي عزوز بن إبراهيم بن أمحد بن املدين هو

 وسيالسن الشيخ من العامة إجازته على وقفت ١٢٨٥ عام املتويف النفاعة الصويف العالمة واجلزائرية
 وأضافهما العشرة األوائل عليه مسعا بعدما عزوز ابن الصغري حممد وألخيه له وأجاز مبكة لقيه

 ظهرها على له وكتب األمري بفهرس املصري السناري املعايل أيب اهللا عبد الشيخ ومن وصافحهما
 فهرسة يف امب املكيني املرزوقيني وأمحد حممد األخوين ومن عامة أيضا وهي الباجوري الربهان ومن

 ابن شيخه عن ١٢٦٤ عام بالصحيح إجازة اجلزائري الكبابطي بن مصطفى ومن عنه األمري شيخهما
 حسب الربجي عزوز بن إبراهيم بن املؤمن عبد ابن حممد ابن سامل أيب علي ومن الصعيدي عن األمني
 عن ومها وحممد ضراخل الفاضلني عن عزوز بن املربوك شيخه عن خليل وخمتصر املالكي للفقه روايته
 بأسانيدهم والزرقاين اخلرشي عن اجلمين عمر عن اجلمين موسى

-------------------------------------- 
  ٥٥١ صفحة - ٢ جزء   

 العامل املترجم ولد جمموعة من للمترجم املذكورين السبعة إجازات نصوص من ذكر ما استفدت
 الشيخ اجلزائر شاعر كتبه وما أعياا على وأوقفين مبالطة تهلقي ملا األمني أمحد الرحال املسند الناسك
 القطر لفخر نقده يف وما الكبري األمري عن يروي املترجم كون من ديوانه آخر يف اخلنكي عاشور

 الصغري األمري عن روى إمنا أنه من البوسعادي الديسي الرمحن عبد بن حممد الشيخ ونادرته اجلزائري
 االثبات عمدة يف وما تالميذمها عن أخذ وإمنا الصغري عن وال الكبري األمري عن ال يرو مل بل وهم كله
 حمله غري يف كله الباجوري عن روايته يف تردده يف
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 ٣٢٨

 ولده وأخربنا ح عنه أصحابه من كثري عن عزوز ابن املكي حممد الشيخ عن للمذكور ما أروي
 بن واملختار ١٣٠٣ عام له إجازة الشابيح دأمح احلاج بن إبراهيم عن املدين بن األمني أمحد الشيخ
 عن عاليا ماله وأروي عامة هلما إجازته حسب املدين الشيخ عن كالمها اجلزائري األحدايب اخلليفة
 بربج شفاهية إجازة القسمطيين اخلنكي عاشور الشيخ املشارك املعمر البيت آل شاعر تالميذه آخر

 مطلقا ذهتالمي آخر وهو عنه وهو باجلزائر بوعويرج
 اليمين باسودان اهللا عبد بن حممد ٣٠٤
 اهللا عبد ووالده الباعلوي احلبشي عيدروس بن حممد عن عامة يروي املسند الصويف العالمة هو

 أيب بن حيىي بن حممد بن ويوسف ١٢٤٤ سنة األهدل سليمان بن الرمحن وعبد باسودان أمحد بن
 بن طاهر والسيد املكي الرسول عبد بن وعمر الزمزمي الرئيس صاحل وحممد األهدل البطاح بكر

 بن وبشرى بلفكيه حسني بن اهللا عبد والسيد احلداد بكر أيب بن وعمر ١٢٣٨ سنة طاهر بن احلسني
 وغريه العقد صاحب احلبشي عيدروس السيد صاحبه مع وتدبج الدمهوجي تلميذ اجلربيت هاشم
 ولبس

-------------------------------------- 
  ٥٥٢ صفحة - ٢ زءج   

 السيد شيخه من لبس وهو مرارا باسودان أمحد بن اهللا عبد والده من الباعلوية الطريقة خرقة
 والده شيخه ألبسه وهو عمر بن حسن السيد شيخه ألبسه وهو البار الرمحن عبد بن عمر العارف
 ولبس بأسانيده داداحل علوي بن اهللا عبد القطب شيخه ألبسه وهو البار الرمحن عبد بن عمر القطب
 طاهر بن حسني ابن اهللا عبد السيد وأخيه طاهر كالسيد علوي بين أعالم مشاخيه من أيضا املترجم
 وخاله حسني أبيه عن لبس كما بلفكيه حسني بن اهللا عبد والسيد عيديد بكر أيب بن اهللا عبد والسيد

 اهللا عبد بن الرمحن عبد السيد لثاينا والد من لبسا كما بلفكيه اهللا عبد بن الرمحن عبد بن عيدروس
 السيد عن نرويها إجازاته يف جمموعة له بأسانيده القشاشي الصفي من لبس كما أبيه من لبس كما
 بن بكر أيب السيد عن عاليا وأروي عنه الباعلوي احلبشي عمر بن عيدروس عن املكي شطا عمر

 ١٢٨١ سنة املتويف املذكور باسودان هللا عبد بن حممد عن اهلند من كتابة الباعلوي الدين شهاب
 املكي البناين عريب بن حممد
 الباء حرف انظر
 الطرابلسي الدين عالء بن حممد ٣٠٥
 عنه احلصكفي الدين عالء عن التركماين عن العقاد عن احلليب عن احلبال عن ثبته أروي
 طالب أيب بن مكي ٣٠٦
 إيل وبأسانيدنا ح عنه عتاب ابن حممد أيب عن هبون وابن بشكوال ابن إىل بأسانيدنا فهرسته أروي
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 ٣٢٩

 عنه حممد بن حازم بكر أيب عن الكتاين احلسن أيب عن األحوص أيب ابن
 املكناسي مهريز ٣٠٧
 بن أمحد العباس أبو الراوية املسند العامل هو

-------------------------------------- 
  ٥٥٣ صفحة - ٢ جزء   

 سودة ابن تو الشيخ عن واسعة رواية له املكناسي مث الزرهوين مبهريز املعروف الكرمي عبد
 رآها من أخربين جملد يف عظيمة فهرسة له وطبقتهم الناصري السالم عبد وابن الزبيدي واحلافظ
 وال الكتاين جعفر بن الرمحن عبد زيد أبو النحرير العالمة خالنا ابن وهو بفاس السلطانية باملكتبة
 اهللا رمحه وألف مائتني بعد الثالثني عشر يف املذكور مهريز وفاة انتوك اآلن هي أين أدري

 عزوز ابن انظر عزوز ابن املكي
 الرمحن عبد انظر الد
 املرسي ٣٠٨
 أروي باملرسي ويعرف النفزي حممد ابن اهللا عبد بن حممد بن اهللا عبد حممد أبو اإلمام الشيخ هو
 عنه خري ابن إىل بسندنا فهرسته

 دياملرش ٣٠٩
 إىل أو أجداده أحد إىل نسبة يكون أن حيتمل املرشدي إبراهيم بن حممد اجلمال مكة حمدث هو

 األلف حرف من املهتدي إرشاد انظر مبصر قرية رشيد منية
 املرحومي ٣١٠
 املصري املرحومي علي بن علي الدين نور احلسن أبو الكثرية التصانيف ذو املتقن العالمة هو
 الشمس مشاخيه ومن أهلها به فانتفع زبيد على ورد ممن وهو العوايل األسانيد يف الآليل عقد صاحب

 ابن عن العبادي قاسم بن أمحد عن الغنيمي الشهاب عن اآلخذ احلنبلي البهويت حممد
-------------------------------------- 

  ٥٥٤ صفحة - ٢ جزء   
 يف ترمجته وانظر العني حرف يف يهإل أسانيدنا انظر حجر ابن عن زكرياء عن اهليثمي حجر

 اليماين النفس
 الكبري املراغي ٣١١
 ومسع ٦٨٢ سنة ولد الدمشقي املزي املراغي أميلة بن مزيد بن حسن بن عمر حفص أبو هو

 حىت وعمر الياسويف مشيخة له خرج كثريين عن وأخذ ذلك وغري وذيلها مشيخته البخاري ابن على
 كالذهيب معامجهم يف وذكروه القدماء عليه مسع سنة مخسني من واحن وحدث باألجداد األحفاد أحلق
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 ٣٣٠

 سنة ومات التسميع على صبورا وكان وغريهم واالبناسي واهليثمي العراقي عنه ومحل رافع وابن
 عنه القبايب عن زكرياء طريق من له ما نروي حياته أدرك ملن أجاز ممن وهو ٧٨٧

 الصغري املراغي ٣١٢
 إىل بأسانيدنا نرويها فهرسة له املراغي الدين زين بن حممد الفتح أبو باينالر العامل الويل هو
 احلسني بن الطاهر املسند احلافظ عن الزبيدي اخلاص الصديق ابن الرحيم عبد عن املكي العجيمي
 فهد بن الدين تقي بن عمر املسند عن املالكي السعادات أيب بن القاسم أيب املعمر املسند عن األهدل
 عنه املكي

 املرغيت ٣١٣
 خبط ووجد األلسنة علي جار هو كما غريياء من املرغيت سعيد بن حممد املعمر العالمة اإلمام هو
 سراج احملدثني خامتة اإلسالم شيخ الصفوة صاحب عنه قال السوسي الراء قبل بالياء يعتمد من بعض

 وله هنالك فيما املرجع وإليه ذلك يف الطوىل اليد له والسري احلديث علوم يف إماما كان املريدين
 أبو األديب اإلمام األم قبل من جدنا عنه وقال اه حسنا نظما ولده ونظمه اليعمري سرية خمتصر
 بن أمحد العباس

-------------------------------------- 
  ٥٥٥ صفحة - ٢ جزء   

 شعرة منه أر ومل وجهه وقبالة أمامه أجلس كنت الربناوي مناجاة شرح يف احلليب احلي عبد
 بأهلها انقلبت األرض أن فرض ولو ميت كأنه حىت ساكنة حدقته إىل أنظر وكنت طرفة وال تتحرك

 هذه منه رأيت حينئذ فيتحرك الشمس تطلع حىت شعرة منه تتحرك مل األرض على سقطت والسماء
 وأجازين علوما نهع وأخذت بالفكرة اهللا يعبد كان ألنه وذلك مبراكش إقاميت مدة وهي سنة احلالة
 املعطي حممد سيدي الشيخ تلميذه أيضا عنه وقال اه اإلسالمية الظاهرة العلوم من علما عشر أربعة يف
 احملبة كثري التنفري غاية عنها منفر للبدعة جمتنب للسنة متبع السنية املوائد ثبته يف الشرقي اخلالق عبد بن
 وسلم عليه اهللا صلى ذكره من األحيان بعض يف لوجدا يغلبه رأيته ولقد وسلم عليه اهللا صلى للنيب

 الشريف بذكره حمبه يتلذذ أن وسلم عليه اهللا صلى النيب حمبة عالمة من قالوا وقد لونه ويتغري فريتعد
 مطولة املذكور الفهرس عن ترمجته فيه فإن الفائح اليانع الروض انظر اه املنيف امسه مساع عند ويطرب

 أيب وعن ١٠٣٧ عام السجلماسي العلوي طاهر بن علي بن اهللا عبد دحمم أيب عن عامة يروي
 ولكنها جملد يف فهرسة له وغريهم الفاسي عاشر بن الواحد عبد حممد وأيب السكتاين يوسف ابن بكر

 هو مما معناه يف وما بسند تقيد بال وأشعار وحكم وفقه طب جمموعة بل الفهارس نسق على ليست
 فوائد على اشتملت حسنة فهرسته ترمجه حني املرصعة الدرر صاحب عنها قال الفهارس موضوع
 ناصر ابن حممد اهللا عبد أيب باسم ألفه صغري ثبت وله الصفوة لصاحب وأصله اه ذلك وغري وفتاوي
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 ٣٣١

 بين مرويات يف الناصر امللك فتح صاحب بنصه ساقه ١٠٥١ عام هلما إجازة احلسني علي أيب وأخيه
 ناصر

 اليوسي علي وأيب املذكور ناصر ابن حممد اهللا عبد أيب طريق من له ما كلو هذه فهرسته نروي
 وحسن الكوراين والربهان السباعي إسحاق وأيب والتجموعيت

-------------------------------------- 
  ٥٥٦ صفحة - ٢ جزء   

 السند أن يلليوس إجازته يف وذكر لألخريين ومكاتبة األولني لألربعة شفاها العجيمي علي ابن
 خروف عن القصار عن طاهر ابن علي بن اهللا عبد موالي عن منه أعلى الدنيا يف يوجد ال الذي

 عن الوقت أيب عن احلجار عن اد أيب ابن عن الدين شهاب عن القادري الطويل عن التونسي
 الذي العدد وهو عشر أحد البخاري وبني فبينه البخاري عن الفربري عن السرخسي عن الداودي

 اهللا رمحه مات عشر احلادي القرن يف كان وهو عشر الرابع القرن أواسط يف وحنن اآلن وبينه بيننا
 ١٠٠٧ سنة والدته وكانت ١٠٨٩ سنة

 املرغين ٣١٤
 املرغين بكر أيب بن عثمان بن اخلتم سر حممد بن حممد الدين مشس الوجيه الصويف الفقيه هو
 جعفر السيد وعمه اخلتم سر حممد أبيه عن املريغنية الطريقة أخذ االسكندري املكي احلنفي احلسيين
 وأخذ الطريقة صاحب وهو وغريه التفاسري تاج صاحب عثمان حممد السيد العارف العامل وجده
 وعبد والقاوقجي البخاري كوجك اهللا وعبد املكي اجلمال والشيخ السقا والربهان دحالن عن عامة
 وصابور احلبشة أرض دفني الصعيدي سلطان بن وحممد إدريس بن أمحد العباس أيب ابن املتعال

 حممد والشمس املدين الدمياطي خضري أيب حممد والشمس القسطنطينية دفني الرهبيين وعلي الزبيدي
 اخلمس الطرق وروى األهدل الباري عبد بن حممد املراوعة سيد من اخلرقة ولبس املصري عليش

 عن اهلندي قاسم العارف املعمر عن عاليا والسهروردية لكربويةوا واجلشتية والقادرية النقشبندية
 الدهلوي الغين عبد الشيخ والد قامسسعيد أيب الشيخني شيخ السهرندي الدهلوي اهللا عبد الشيخ
 اليمن ألهل أجاز ملا العرائشي إدريس بن أمحد باهللا العارف إجازة يف ودخل الكردي خالد وموالنا

 املرغين احملجوب امللقب اهللا عبد القطب األعلى جده طريقة وروى هناك دول ألنه أصالم يف ومن
 عثمان حممد السيد والده عن اخلتم سر امللقب حممد السيد والده عن ومروياته ومؤلفاته الطائف نزيل
 بكر أيب السيد والده عن

-------------------------------------- 
  ٥٥٧ صفحة - ٢ جزء   

 والنخلي البصري عن وهو املرغين اهللا عبد السيد العارف والدمها عن المهاك السيديس وعمه
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 ٣٣٢

 ونثر نظم من له يصح ما وكل نرويه جزء يف عندي وهو الطرق أسانيد يف ثبت وللمترجم بأسانيدمها
 ١٣٢٣ سنة باالسكندرية شفاها مث مكاتبة عنه

 الكىن يف احلجاج أبا انظر املزي
 املكيلدي ٣١٥
 يف اجلماعة شيخ املكيلدي سعيد بن أمحد سنة أربعني من أزيد اجلديد فاس يقاض العالمة هو

 أيب بن وأمحد الفاسي السعود أيب عن يروي املعيار واختصر سنة كل خيتمه كان بفاس خليل إقراء
 التنغراسي اإلمام بن اهللا وعبد الفاسي عمران بن وأمحد التغجديت داملؤمن عب والقاضي الدالئي بكر

 عن وباحلجاز اخلفاجي عن مبصر فأخذ رحل مث األوىل فهرسته ألف وله العياشي سامل وأيب التلمساين
 طريق من له ما نروي فهرسته يف ترمجه اليوسي علي أيب أشياخ من وهو وغريهم والثعاليب الكوراين
 عبد ناب إيل وبالسند ح عنه الواليل يعقوب بن أمحد عن العكاري علي احلسن أيب عن الرباطي الغريب
 أمحد العباس أبو كتبها إجازة على وقفت وقد املكيلدي عن الواليل يعقوب بن أمحد عن بناين السالم

 من على أقف ومل فهرسة للمترجم فيها نسب العياشي محزة بن حممد اهللا عبد أليب الواليل يعقوب بن
 دونه له ذكرها

 املكتيب ٣١٦
 بن رجب بن الدين سعد بن علي بن حممد الشمس هو

-------------------------------------- 
  ٥٥٨ صفحة - ٢ جزء   

 والشمس والده عن يروي الراوية االخباري الفقيه احملدث الدمشقي باملكتيب املعروف علوان
 البابلي واحلافظ عالن بن وحممد العمادي الرمحن وعبد العرعاين وأمحد املقري والشهاب امليداين

 وحيىي احلنبلي الباقي وعبد اخللويت وأيوب الرملي الدين وخري اخلليلي نالدي وعز القشاشي والصفي
 ومات ١٠٢٠ سنة ولد عنه كالمها اجلنيين وصاحل البصري طريق من نرويه ثبت له وغريهم الشاوي
 األثر خالصة يف ترمجه ١٠٩٦ سنة بدمشق

 املكودي ٣١٧
 قرأ وا بفاس منشأه باملكودي امللقب بالورشان املعروف حممد بن احلسن بن أمحد الشهاب هو
 حاله ١١٦٩ سنة ومات ا الفتيا وويل أسانيدهم مرجع وإليه أهلها واعتمده تونس ونزل وحج
 العالمة األنام مفيت اإلمام الشيخ عصره يف املغرب حافظ بقوله الثاين بريم الشيخ تونس مفيت تلميذه
 لغري بالشرف حتليته على ووقفت لفظه هذا ودياملك احلسن بن أمحد العباس أبو املدقق البحر احملقق
 على وقفت كما الراشدي القادر عبد الشيخ قسمطينة عامل تلميذه منهم وغريهم التونسيني من واحد
 هكذا وإمضاؤه ١١٦٢ بتاريخ القريواين اهللا عطاء ابن محودة للشيخ إجازته يف به لنفسه املترجم حتلية
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 ٣٣٣

 تأليف من ورقة أول على كتبه وفيما اه باملكودي املعروف حلسينا الورشاين حممد بن احلسن بن أمحد
 األصول قواعد تقتضيه ما على القبول مسألة حترير املسمى األعمال قبول يف مبارك ابن شيخه

 بلديه وهو أيضا له إجازته يف احلريشي احلسن أيب شيخه من بالشرف حتليته على وقفت مث واملعقول
 أعلم واهللا به الناس أعرف

 مبارك بن أمحد العباس وأيب الفاسي احلريشي أمحد بن علي احلسن أيب عن عامة املترجم يروي
 شيوخه ومن العبدلية باملكتبة بتونس إجازاته جمموعة يف العامة له إجازما على وقفت اللمطي
 دفني التلمساين املنور الشمس

-------------------------------------- 
  ٥٥٩ صفحة - ٢ جزء   

 عن الشيخ بن عمر الشيخ عن ثبته نروي الرشيدي خليل مبصر املترجم عن أخذ وممن مصر
 ح بأسانيده املذكور الشهاب عن جده عن أبيه عن الثالث بريم حممد عن صاحل بن الشاذيل الشيخ

 عنه القسمطيين الراشدي القادر عبد عن مرتضى احلافظ إىل وبأسانيدنا
 امللوي ٣١٨
 اجليم وكسر امليم بضم اريي عمر بن الفتاح عبد بن أمحد املسند الشيوخ شيخ مراملع اإلمام هو

 املتقن العالمة اإلمام ب معجمه يف مرتضى احلافظ حاله األزهري الشافعي امللوي ثبته يف لبصري كما
 البخاري شرح أنه ديوانه يف العيدروس الرمحن عبد السيد وذكر اه الشيوخ شيخ الوقت مسند املعمر
 ذوي من الكبار عن أخذ ١١٨٢ سنة مبصر ومات ١٠٨٨ سنة املترجم ولد منه ١٦٣ ص انظر

 وعبد املواهب شارح والزرقاين العجمي العز أيب عن فأخذ باألجداد األحفاد وأحلق العايل االسناد
 الفاسي زكري وابن اهلشتوكي وأمحد الكنكسي اهللا وعبد املليجي األنس وأيب البشبيشي الرؤوف

 إلياس واملنال اليمين وإدريس الكوراين طاهر وأبو والنخلي البصري وأجازه الورزازي أمحد بن دوحمم
 األولية حلديث روايته غرائبه ومن العموم يف الكوراين إبراهيم املنال إجازة حتت ودخل الكوراين
 البلوي بن رعم عن الدمشقي الكوراين إبراهيم بن إلياس املنال عن الستة الكتب من وغريه والصحيح
 رحلته يف الزبادي قال حجر ابن عن زكرياء القاضي عن الزفتاوي حممد سنة مائة املعمر عن الشامي

 لقي بعد عاش املترجم أن مع اه العشرين حنو باألزهر تقرأ اليت تصانيفه ان وجد انه املترجم عن
 سنة عشرين من أزيد به الزبادي

-------------------------------------- 
  ٥٦٠ صفحة - ٢ جزء   

 للشيخ خبتمه إجازته عليها نسخة منه وعندي الفاسي السعود أيب ثبت فيه أدمج صغري ثبت له
 وشاكر واألمري مرتضى احلافظ طريق من له ما وكل نرويه الدمشقي الزبادي عناية بن اخلالق عبد
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 ٣٣٤

 عنه كلهم وغريهم بناين احلسن وابن والعطار الوسط والكزبري العقاد
 املناوي ٣١٩
 كشف يف كما امليم بضم املناوي احلدادي علي بن العارفني تاج بن الرءوف عبد اإلمام هو
 واقتصر خربة اليوم وهي مصر قرى من قرية مين إىل نسبة انه قائال لغريه كما املنوي أو الظنون
 جده ترمجة يف السيوطي بذلك ضبطه خصيب ابن منية إىل نسبة إنه قائال األول على السقا الربهان
 احلفاظ خبامتة حاله بل املثاين نشر صاحب منهم مجاعة باحلافظ وصفه الشافعي القاهري مث حيىي

 قال بل وحتريرا وإجادة تصنيفا فيه وأكثرهم باحلديث معاصريه أعلم كان انه شك وال اه اتهدين
 هذا علماء أعظم هو أيضا وقال ارتياب غري من عصره أهل أجل هو األثر خالصة يف احمليب عنه

 الشمس تلميذه ترمجة يف حاله الثعاليب مهدي أبا وجدت مث مثله من ذا وناهيك اه آثارا التاريخ
 مصر عالمة العصر حمدث بالعالمة املتعال فتح يف املقري احلافظ ووصفه احلفاظ خبامتة الطهطاوي

 الصغري اجلامع على الكبري شرحه عن لنق مث مرتيل إىل وجاءين بيته يف وزرته بالقاهرة لقيته عنه وقال
 اه بالروح احلياة امتزاج باملشروح الشرح فيه مزج الذي فقال

 املقدسي غامن بن علي النور عن واحلديث التفسري أخذ ١٠٣١ سنة مبصر ومات ٩٥٢ سنة ولد
 والشعراين الغيطي منصور الشيخ منهم مجاعة عن التصوف وأخذ الرملي والشمس الغيطي والنجم

 طاعن من خيل ومل غريمهاو
-------------------------------------- 

  ٥٦١ صفحة - ٢ جزء   
 عنهم النزوائه علمه مرتبة يعرفون ال كانوا عصره أهل لكون السم عليه دس حىت وحاسد

 للتصنيف وانقطاعه
 صغري وآخر الفكر نتيجة مساه كبري النخبة منت على شرح وعلومه احلديث يف تصانيفه ومن
 مساه الصغري اجلامع على وشرح جزء يف عندي وهو والدرر اليواقيت مساه النخبة شرح على وشرح
 يف مطبوع وهو التيسري مساه منه أصغر آخر وشرح جله عندي ضخمة جملدات عدة يف القدير فيض

 ثنيثال فيه مجع كتاب وله السعادة مفتاح مساها الصغري اجلامع زوائد من قطعة وشرح كبريين جملدين
 اجلامع مساه رتبته ببيان حديث كل وعقب الكبري اجلامع على الزيادة من فيها ما وبني حديث ألف

 كل عقب القصار األحاديث يف آخر وكتاب جملدات ثالث يف وهو األنور النيب حديث من األزهر
 امليزان سانل من انتقاه وكتاب اخلالئق رسل خامتة حديث من الفائق اموع مساه رتبته ببيان حديث
 مجع القصار األحاديث يف وكتاب الصغري كاجلامع ورتبه والضعيف واملتروك واملنكر املوضوع فيه بني
 وجه كل يف مائة ورقة كل يف حديث ألف كراسة كل كراريس عشرة يف حديث آالف عشرة فيه

 يف احلقائق كرت مساه وعكسا طردا يقرأ سطر نصف يف حديث كل حديثان سطر كل ويف مخسون
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 مشحون وهو عنه املروي للصحايب ذكر غري من لكن املعجم حروف على رتبه اخلالئق خري حديث
 املخرجني يف وقلب كبري حتريف مبصر منه املطبوعة النسخة ويف والضعيفة املوضوعة باألحاديث

 ةاملطبوع للنسخة بكثرة مباينة قدمي مشرقي خبط نسخة منه بيدي كانت وقد باحلروف هلم املرموز
 أسفار يف شرح عليه الشاميني ولبعض

-------------------------------------- 
  ٥٦٢ صفحة - ٢ جزء   

 الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أيب اجلزائر فخر لصاحبنا وكذا مؤلفه خبط مبصر عليه وقفت كنت
 أحسن هو نوويةال األربعني على شرح وللمنوي مبيضته يف عليه أوقفين تعليق عليه اهلاملي الديسي
 الشهاب ترتيب بشرح الطالب إمعان ومساه وشرحه للقضاعي الشهاب كتاب ورتب شروحها
 بشرحني السري ألفية وشرح مطبوع أكربمها بشرحني الشمائل وشرح الشفا من األول الباب وشرح
 مسى بشرحني للسيوطي اخلصائص وشرح عندي وهو جملد يف السبحانية الفتوحات مساه أكربمها

 أكثر عليه وزاد الترمذي مشائل واختصر ايد الرءوف فتح توضيح والكبري ايد الرءوف فتح دمهاأح
 البيضاوي القاضي أحاديث وخرج القاسم أيب املصطفى مشائل يف الباسم الروض ومساه النصف من

 اصطالح ةملعرف الطالبني بغية مساه احلديث اصطالح يف وكتاب عندي هو املأثورة األدعية يف وكتاب
 النبوة بيت آل مبناقب والصفوة جملدين يف عندي الدرية الكواكب مساها الكربى والطبقات احملدثني
 وغري جملد يف وهي املعجم حروف على مرتبة القدسية باألحاديث السنية واالحتافات عندي وهي
 ذلك

 ومن ح عنه كلهم األجهوري علي والنور املقري واحلافظ البابلي احلافظ طريق من له ما نروي
 الفتاح عبد بن حممد الشمس عن الثعاليب إىل وبالسند ح أيضا عنه الواواليت الشريف موالي طريق

 الرشيدي اخلضري علي احلسن أيب عن البوين قاسم بن أمحد الشهاب إىل وبالسند ح عنه الطهطائي
 عنه

 املنذري ٣٢٠
 الدين زكي اإلسالم شيخ الثبت احلافظ اإلمام هو

-------------------------------------- 
  ٥٦٣ صفحة - ٢ جزء   

 فيه وبرع الشأن هذا وطلب ٥٨١ سنة ولد املصري الشامي املنذري القوي عبد بن العظيم عبد
 صحيح واختصر جملدين يف معجمه وعمل به وخترج املقدسي املفضل ابن احلسن أبا احلافظ وصحب
 وعلقوا مجاعة شرحه الفائدة عظيم كتاب وهو والترهيب الترغيب كتاب وله داوود أيب وسنن مسلم
 خزانة يف موجود وهو الفيومي وشرحه الناجي الربهان عليه وعلق حجر ابن احلافظ واختصره عليه
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 اجلزء وعندي الرسالة شارح احلسن أبو هذا شرحه واختصر جملدات عدة يف مؤلفة خبط القرويني
 وله اجزء الذهيب احلافظ منه انتقى معجمه املدين لسنديا حياة حممد الشيخ شرحه وممن منه األول

 النقلة لوفيات التكملة
 سقيمه من بصحيحه عاملا فنونه اختالف على احلديث علم يف النظري عدم كان الدمياطي عنه قال
 عنه الدمياطي احلافظ طريق من له ما أروي اه متثبتا ورعا أحكامه معرفة يف متبحرا وطرقه ومعلوله

 اه ٦٥٦ سنة تويف مفيدا وفارقته مبتدئا أتيته وخمرجي شيخي هو دمياطيال قال
 الدارمي ومسند داوود أيب سنن من جملد على خطه وعندي قلت
 املدابغي ٣٢١
 يف الزبيدي احلافظ عنه قال الورع احملدث الفقيه األزهري املصري الشافعي علي بن حسن هو

 السند ألفية
  واإلجادة واإلتقان واحلفظ === واإلفادة والتحقيق البحث ذو 

 بن وعمر الورزازي كمحمد كثريين عن وروى املغريب اهللا عبد بن حممد من بشرطها األولية مسع
 اجلواد وعبد النمرسي وعيد التطواين السالم عبد

-------------------------------------- 
  ٥٦٤ صفحة - ٢ جزء   

 والبديري العجمي العز وأيب اخلليفي وأمحد لسجلماسيا اهللا عبد بن وحممد واملنويف امليداين
 شرح على حاشية وله بسنده البابلي عن امليداين شيخه عن روايته عواليه ومن وغريهم والعشماوي

 ثبت له ذلك وغري الدمياطي امليت ابن سرية واختصار مطبوعة وهي النووية األربعني على حجر ابن
 ١١٧٠ سنة مبصر مات عنه طريقه من نرويه به وأجازه كراسة يف الزبيدي مرتضى احلافظ له مجعه

 املنتوري ٣٢٢
 امللك عبد بن علي بن امللك عبد بن حممد اهللا عبد أبو ومسنده املغرب راوية العالمة اإلمام هو

 ضبطه كذا الراء وكسر التاء وضم النون وسكون امليم بكسر باملنتوري املعروف القيسي اهللا عبد بن
 الدرة يف وحنوه للسوداين الديباج ذيل يف ما علي ٨٣٤ سنة املتويف نفسه املنتوري خبط تهورأي البلوي

 سنة مات أنه من للمنتوري املبشرات جزء على الصفوة صاحب املراكشي االفراين خبط وجدته وما
 اءزكري أبو رفيقه حاله ٨٢٤ سنة أمته أنه املنتوري مؤلفه خبط املذكور اجلزء يف إذ فاحش غلط ٧٦١
 احلافظ احملقق األستاذ الرتيه القاضي الفقيه ب فهرسته يف السراج

 حممد األستاذ وصهره لب بن فرج سعيد وأيب عرفة وابن القيجاطي اهللا عبد أيب عن عامة يروي
 املشرق أعالم من وغريهم العراقي واحلافظ اللخمي عمر بن حممد اهللا عبد وأيب بقي ابن سعيد بن

 واملغرب واألندلس
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 خص الذي هللا احلمد منها اخلطبة يف جاء كراريس أوهلا من عندي الشأن عظيمة كبرية فهرسة له
 اهللا وصلى باالسناد احملمدية األمة هذه

-------------------------------------- 
  ٥٦٥ صفحة - ٢ جزء   

 رويتهو شيوخي من محلته ما على يشتمل كتاب هذا الرشاد سبل إىل اهلادي حممد سيدنا على
 الكتب من لبعضه أو جلميعه والسماع بالقراءة رويته ما بذكر أوال فابدأ وتلقيته أخذته نوع بأي

 الكراريس وهذه اه أصنافها وتنوع اختالفها على التآليف من باإلجازة أخذته مبا ذلك أتبع مث املفردة
 قال كما فهي وباجلملة طفق والتفاسري القراءات كتب تصانيف أسانيد استغرقت كلها منها بيدي اليت

 وناهيك اه عظيم أمر على اشتملت قد ذكرها أجرى ملا خبطه عليها وقفت له إجازة يف القصار الشيخ
 هذه أول وعلي م عهده القريب األندلس أهل فهارس من عليه وقف ما مع منه الكلمة ذه

 أنه ذاكرا الفاسي إبراهيم بن حممد بن القاسم أيب خبط املترجم فهرس أوائل من بيدي اليت الكراريس
 عبد أيب احلافظ شيخه عن بالدقون الشهري احلسن بن يوسف بن أمحد العباس أيب شيخه عن يرويها

 الفهرس عن وقال عامة إجازة املنتوري مؤلفها عن باملوافق عرف العبدري يوسف بن حممد اهللا
 اه اإلسالمية التواليف غالب حازت الدرة يف القاضي ابن املذكور

 وبغية اجلليس وحتفة الغريب وكتاب واملسلسالت العوايل األحاديث يف األمايل وللمنتوري
 ويعرف بسنده هلا ذاكرا واملواعظ الوصايا يف الشعرية املقطعات من به اتصل فيما جزء وله األنيس

 خبطه عندي يناجلزء وكال املنامية املرائي من باسناد به اتصل فيما جزء وله الشعرية املقطعات جزءب
 املذكور إبراهيم ابن القاسم وأيب التسويل العباس أيب عن القصار طريق من له ما كل يف به نتصل

 أيب أبيه عن السراج القاسم أيب بن حممد عن غازي ابن طريق من وأرويها ح به الدقون عن كالمها
 ترمجته يف السراج الق فهرسته املنتوري عن الكبري السراج إىل وبه ح املنتوري عن حممد القاسم
 الرمحة حديث القاسم أبو لفظه من ومسع حممد اهللا عبد وأيب حممد القاسم أيب ولولدي أجازين
 املنتوري عاش قلت اه احلياة بقيد اآلن وهو بذلك لنا وتلفظ بشروطها عامة إجازة شرطه املسلسل

 سنة الثالثني حنو السراج بعد
-------------------------------------- 

  ٥٦٦ صفحة - ٢ جزء   
 املنجور ٣٢٣
 أمورها على والقيم وأمينها الوطاسية اململكة دار كبري ابن أمحد ومسندها فاس عالمة اإلمام هو

 عن انفرد االفراين قال ٩٩٥ سنة بفاس املتويف املنجور الرمحن عبد زيد أيب األمني بن علي احلسن أيب
 كان احلجال درة ويف اه أيامهم ومعرفة طبقام على والعلماء والسري امللوك تاريخ مبعرفة زمانه أهل
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 بني تصغر الدنيا صارت احلديث برجال معرفة له وكانت وغريه بالتاريخ وأعرفهم زمانه أهل أحفظ
 حافظ ب رحلته يف العياشي سامل أبو وحاله اه لبنانه والدود للسانه التراب أكل ذكرت كلما عيين

 كلها أحواله يف السنة اتباع يف شديدا كان احلضيكي طبقات ويف احملققني ماموإ املتأخرين من املغرب
 هل أنظر حىت اصربوا يقول شيء عن سئل إذا طاهر بن علي ابن اهللا عبد موالي تلميذه كان حىت
 وسلم عليه اهللا صلى النيب لبس هل سئل وقد السنة إال يفعل ال فإنه ال أم املنجور الشيخ فعله

 وسلم عليه اهللا صلى بأنه السائل وأخرب فرجع دائما يلبسه الشيخ بأن فأخربته زوجته لفسأ السراويل
 القضية يف زكري وابن املسناوي جواب وانظر اه الشيخ لبسه ما يلبسه مل لو بأنه واحتج لبسه

 وبعد أوله يف قال السعدي املنصور أمحد العباس أيب املغرب سلطان باسم ألفه جليل فهرس له
 السند علم يف تضرب أن إىل املؤمنني أمري موالنا من املنصورية الكرمية والنفس العلية اهلمم قتتا فلما
 من يكون عقدا االسناد يف املرجع وإليهم االعتماد عليهم الذين األشياخ معرفة من وتنظم وافر حبظ
 من مشاخيي عن أخذته فيما اهللا أيده أجزته الذخائر أجل

-------------------------------------- 
  ٥٦٧ صفحة - ٢ جزء   

 وتقريبا حتقيقا وأنسام ووفيام موالدهم تاريخ يف فهرسة وأقيده إمجاال أو تفصيال فنون
 إىل فبادرت حماسنهم من حبفظي علق وما دراية جمرد عنهم وأخذوه رواية عليهم قرأوا وما وأشياخهم

 من االنفاق ولكن املقصود به يكمل ما انيشيوكن مقيدايت من هذا سفري يف حيضرين مل وان ذلك
 وختمها ملشيخته فيها ترجم كراريس أربع يف ممتعة فهرسة وهي اخل املقصود يفيت والتكلف املوجود
 أيضا وله ٩٨٩ سنة بتاريخ وأمتها املنصور العباس أليب ا العامة باإلجازة صرح مث مؤلفاته بتعداد
 اجلذوة يف القاضي ابن له ذكرها أخرى فهرسة

 الونشريسي الواحد وعبد هارون بن وعلي العاصمي وسقني اليسيتين عن األوىل يف يروي
 ومن املطغري هارون بن وعلي سقني منهم له العامة بإجازته صرح وممن املغاربة من وغريهم والزقاق
 هرستهف يف ذلك أجد مل مكاتبة الغيطي عن روايته ذكروا البستان أزاهر كصاحب مجاعة أن العجيب

 األخرى يف ذلك ذكر ولعله هذه
 وابن الغساين النعيم أيب ابن القاسم وأيب بابا أمحد العباس أيب طريق من له ما وكل نرويهما

 عن املرغيت وإىل عنه السكتاين عيسى مهدي أيب املعمر عن الرداين إىل وبأسانيدنا عنه كلهم القاضي
 أيب ابن عن الفاسي السعود أيب إىل وبأسانيدنا عنه السجلماسي طاهر بن علي بن اهللا عبد موالي
 بني العظيم الربزخ ومها املغرب أهل أسانيد مدار غازي وابن املنجور فهرس وعلى املنجور عن النعيم
 السوسي اهلشتوكي أمحد الشهاب يقول وفيها واملشارقة واملغاربة واألندلسيني املغاربة

  حصر وال حد دون همبامل أتت === كفاية فيها املنجور وفهرسة 
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-------------------------------------- 
  ٥٦٨ صفحة - ٢ جزء   

 الكبري املنجرة ٣٢٤
 القراء إمام املنجرة أمحد بن حممد بن إدريس العالء أبو الصاحل العالمة باملغرب اجلماعة شيخ هو
 عذب مساه كراريس ثالث حنو يف صغري ثبت له ١١٣٧ سنة ا واملتويف ١٠٧٦ سنة اا املولود بفاس
 بن الرمحن عبد بن بكر أيب املفيت العالمة حفيده خبط منه نسخة على وقفت األسانيد رفع يف املوارد
 اجتمعت من وبعض والتربية التعليم يف أشياخي بعض ذكر أسطر أن أريد أوله يف قال املنجرة إدريس

 منهم أين دعوى ال تربكا وطيبة مكة ليهإ رحليت يف وباملشرق وغيبة حضورا باملغرب السادات من به
 والصحراء وسوس واملغرب باملشرق والقراءات والطريق العلم يف مشاخيه عدد مث

 مصر أهل من أجازه وممن وغريمها واملسناوي الفاسي القادر عبد ابن باملغرب العلم يف وعمدته
 حسن بن صاحل واملعمر ابليالشرنب ااحلي وعبد الفقيه بن حممد بن وأمحد الضرير املنويف منصور
 أمحد املشايخ املغرب صلحاء من لقي وممن البقري وأمحد البقري قاسم ابن وحممد املصري الفرضي

 وأمحد الفاسي األندلسي معن اهللا عبد بن حممد بن وأمحد اليمين إدريس بن وأمحد الدرعي ناصر ابن
 العياشي وحممد الرجراجي أمحد نب مجعة وبو القندوسي زيان أيب بن وحممد السجلماسي احلبيب
 إجازة بصورة املذكور الثبت من أخرى نسخة آخر يف ظفرت وقد وغريهم مصر دفني احلمري
 عليه قرأ ما تسميته بعد مطلقة عامة وهي بعده املذكور املنجرة الرمحن عبد زيد أيب لولده به مؤلفه

 بتاريخ إمضاؤه مث هلما والدعاء ايزو ااز مدح املسناوي خبط وعقبها القراءات علم يف وخصوصا
١١٣٠ 
 عبد ابن طريق من به القراءات علم يف أتصل ولكن عامة بإجازة املذكور باملنجرة أتصل ومل
 عنه املذكور الرمحن عبد زيد أيب ابنه عن الفاسي السالم

-------------------------------------- 
  ٥٦٩ صفحة - ٢ جزء   

 عن السلوي خضراء ابن اهلامشي بن اهللا عبد حممد أيب املقري فاس قاضي عن عاليا به ونتصل
 بن حممد اهللا عبد أيب املعمر األستاذ عن وفاة املكناسي السلوي املغيلي اهللا عبد حممد أيب األستاذ املعمر
 املذكور العالء أيب أبيه عن املنجرة زيد أيب وعمدته شيخه عن املذكور القاضي جد خضراء بن أمحد

 شيوخنا مجيع فساويت ثالثة املذكور املنجرة وبني بيين يصري السند وذا القراءات يف بأسانيده
 إجازة السبع للقراءات روايتنا بدرجة منه وأنزل وطبقته البدراوي العالء أيب أصحاب عن اآلخذين

 حممد أيب تاذاألس عن الربيربي الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أيب وناسكه الرباط قاضي األستاذ عن
 عبد أيب األستاذ عن البيضاوي احلداوي مبارك بن بناصر حممد أيب األستاذ عن الزياين أمحد بن اهلامشي
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 يف بأسانيده إدريس أبيه عن املنجرة الرمحن عبد زيد أيب عن السلوي خضراء بن أمحد بن حممد اهللا
 اللجائي حممد بن ومحان اللجائي لعريبا بن حممد اهللا عبد أيب املعمرين األستاذين وعن ح هذه فهرسته
 الزروايل إبراهيم بن حممد املعمر عن كنبور حممد بن احلسن علي أيب املغرب أساتذة خامتة عن كالمها

 بأسانيده املنجرة زيد أيب عن احلساين علي احلسن أيب عن وهو العصفوري
 الصغري املنجرة ٣٢٥
 إدريس بن الرمحن عبد زيد أبو األستاذ وخطيبه سياإلدري احلرم إمام باملغرب القراءات إمام هو
 يف فهرسة وله سبق كما والده وأجازه واملسناوي أبيه عن وأخذ ١١١١ سنة ا ولد الفاسي املنجرة

 بذكر وطرزها البالد يف وتنقالته بأحواله وختمها نسبه على بالكالم صدرها عندي هي كراستني حنو
 الشاذلية الطريقة يف وسنده زمانه يف املتداولة العلوم كتب بعض يدوأسان وكتبها القراءات يف أسانيده
 السلوي خضراء ابن اهللا عبد وأيب الفاسي السالم عبد ابن طريق من به نتصل ١١٧٩ سنة بفاس مات

 عنه كالمها
-------------------------------------- 

  ٥٧٠ صفحة - ٢ جزء   
 املنور ٣٢٦
 املسند األديب العالمة مصر دفني التلمساين باملنور املعروف يوبأ بن اهللا عبد بن حممد هو
 له السند ألفية من ترمجته يف الزبيدي احلافظ عنه قال الرحالة

  === لالشباه الفاقد العامل 
  امليمون املغرب قطر عامل === الفنون يف البارع اجلهبذ 

 مبارك بن أمحد العباس أيب ١ من العامة إجازته تضمنت مشاخيه من إجازاته يف جمموعة له
 ابن الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد وأيب ٣ ١١٣٣ بتاريخ املسناوي اهللا عبد أيب وشيخه ٢ اللمطي
 واملسناوي وبردلة احلاج ابن العريب بن وأمحد الفاسي السعود أيب بن حممد من ااز الفاسي زكري
 هو له أجاز كما احلاج ابن أمحد بن مدحم بن أمحد العباس أيب ومن ٤ وغريهم القسمطيين وحممد
 بن حممد ومن ٥ وغريهم وبناين زكري وابن جسوس السالم وعبد احلفيد وميارة واملسناوي بردلة
 وحممد الطيب حممد وولده الفاسي القادر عبد بن حممد هو له أجاز كما بناين محدون بن حممد

 ٦ وغريهم احلريشي أمحد بن وحممد دريالقا السالم وعبد بركة وعلي والتجموعيت وبردلة الكماد
 سامل أبا شارك ألنه إسنادا شيوخه أعلى ولعله بردلة أمحد بن العريب حممد القاضي العالمة املعمر ومن
 عامة البجعدي الشرقاوي املعطي بن الصاحل حممد اهللا عبد أيب العارف ومن ٧ الثالثة رحلته أشياخ يف

 الفاسي أمحد بن املهدي حممد عيسى وأيب ناصر ابن العباس وأيب اليوسي علي أيب من هو أجيز كما
 بن اهللا عبد موالي عن املرغيت سعيد ابن عن املعطي حممد والده عن املصافحة يروي كما وصافحه
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 أيب ومن ٨ بأسانيده الثعاليب مهدي أيب عن ناصر ابن شابكه كما وشابكه بأسانيده املنجور عن علي
 صاحب ومن ٩ وغريه الفاسي السعود أبو أجازه كما عامة ياحلريش أمحد بن علي احلسن

-------------------------------------- 
  ٥٧١ صفحة - ٢ جزء   

 كلهم هؤالء الثمانية مشاخيه إجازات وعندي الفاسي الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أيب املنح
 مصطفى الشيخ عدا ماو املنح صاحب إجازة عدا ما مصر يف ا ظفرت جمموعة يف خبطوطهم
 املذكور املنور تويف السند ألفية يف كما أيضا عنهما روى فإنه رحال ابن علي وأيب اجلزائري الرماصي

 احلج من رجوعه بعد مبصر ١١٧٣ عام شوال ١٢ العروس تاج يف كما
 ألفيته يف قال عنه مرتضى احلافظ طريق من املرويات من له ما مجيع يف به نتصل

  املددا منه ونلت أجازين === وردا ملا مبصر لقيته 
 الرمحن عبد بن حممد الشمس ومفخرته القطر عالمة عن وذلك اجلزائر أهل طريق من به ونتصل

 األخري عم عن كالمها اهلاملي القاسم أيب بن حممد احلاج والشيخ اجلزائري البوسعادي الديسي
 بن املختار حممد أيب العارف شيخه عن هلاملا زاوية صاحب القاسم أيب بن حممد اهللا عبد أيب العارف

 عزوز بن حممد اهللا عبد أيب الشيخ عن الطولكي عمرو بن علي احلسن أيب عن اجلاليل الرمحن عبد
 الرمحن عبد بن حممد سيدي الشيخ عن تارزي أمحد بن الرمحن عبد سيدي الشيخ عن الربجي
 عامة إجازة املترجم أيوب بن اهللا عبد بن حممد عن الزواوي

 القاف حرف يف السديد القول انظر املنيين
-------------------------------------- 

  ٥٧٢ صفحة - ٢ جزء   
 السعدي املنصور ٣٢٧
 إىل ونقل ١٠١٢ سنة بفاس املتويف اهلمة العظيم اململكة الضخم الشأو البعيد املغرب ملوك فخر
 الشاطيب مسعود بن علي القاسم أيب ترمجة يف الصفوة صاحب منها نقل فهرسة له ا فدفن مراكش
 املشارقة من كثريين من استجاز السعدي املنصور كان وإن باملنجور مصحفة وأظنها مراكش قاضي

 بن حممد اهللا عبد وأبو البكري احلسن أيب بن حممد اهللا عبد أبو العارف اإلمام املشارقة فمن واملغاربة
 املنجور العباس أبو احلافظ املغاربة ومن الديباج ذيل صاحب رايفالق الدين ببدر الشهري املصري حيىي
 حبل اتصال يف املنصور رغبة عظيم على يدل مما وغريمها اجلنوي اهللا عبد ابن رضوان النعيم وأبو
 له تصرحيه عقب قال البكري السيد أن اللطائف ومن األسد الطريق ذلك الحب واقتفائه السند

 فضل مائدة على مجيعا الوقت أبناء ليكون بعام عام إجازة العصر أهل ازجم وكذلك العامة باإلجازة
 جند مل ولكن ٩٩٢ بتاريخ املذكورة واإلجازة اخل املرام ذلك حتصيل يف االنعام ذلك ظل وحتت موالنا
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 بامسه ألف االيت املنجور فهرسة إال فهرسة له ذكر من
 املنري ٣٢٨
 السمنودي األمحدي الشافعي حممد بن حسن بن حممد مراملع املقرئ املتفنن العارف اإلمام هو
 البديري حامد أيب على احلديث مسع ١٠٩٩ سنة بسمنود ولد الباء بتشديد باملنري املعروف األزهري

 البكري السيد عن الطريقة وأخذ وأجازوه عقيلة ابن والشمس اخلليلي حممد بن حممد اهللا عبد وأيب
 احلافظ تلميذه عنه قال جورا أمره واشتهر احلنفي وخليفته

-------------------------------------- 
  ٥٧٣ صفحة - ٢ جزء   

 عليه قرأ إذا إال أحدا جييز ال اإلجازة يف صعبا وكان الطلبة به وانتفع مدة القرآن أقرأ مرتضى
 طلبة من اعةمج إن حىت املراسلة وال املطلقة اإلجازة يرى وال بتمامه فيه اإلجازة يطلب الذي الكتاب

 سنة ببلده عليه وردت اليوم عسرية الطريقة وهذه بذلك يرض فلم اإلجازة منه يطلبون أرسلوا زبيد
 عقيلة وابن اخلليلي الشيخني طريق من أسانيده بعض فيها ذكرت استجازة صورة وكتبت ١١٧٤
 ابن عنه قالو اه مثله فنه يف الفضائل جمموع يف خيلف ومل ١١٩٩ سنة مات اإلجازة عليها فكتب
 وقال األوفاق وفن واحلديث والتصوف القراءات يف وقته إمام الكربى رحلته يف الناصري السالم عبد

 زكري ابن باإلمام فحيهال العلماء ذكر وإذا قال املغاربة من مجاعة عن أخذ أنه نفسه عن حدثين
 له ما نروي اه الزرقاين قيالبا عبد وابن بناين السالم عبد كابن حج ملا عنه أخذ أنه وذلك الفاسي
 عنه كالمها والشنواين الزبيدي إىل بالسند

 املصحفي ٣٢٩
 طريق من فهرسته أروي املصحفي هشام بن حممد بن هشام بن حممد بكر أبو الوزير الشيخ هو

 عنه املذحجي معمر بن الرمحن عبد ابن حممد اهللا عبد أيب عن خري ابن
 املغيلي ٣٣٠
 بن وحيىي الثعاليب عن يروي ٩٠٩ سنة املتويف التلمساين املغيلي الكرمي عبد بن حممد اإلمام هو

 عنه أبيه عن الفجيجي طريق من نرويها فهرسة له وغريمها بدير
-------------------------------------- 

  ٥٧٤ صفحة - ٢ جزء   
 الآليل نظم انظر الكبري املقري
 الصغري املقري ٣٣١
 مصر دفني الفاسي التلمساين املقري حممد ابن أمحد العباس أبو املسند املؤرخ احلافظ اإلمام هو

 واضح غلط بالشام تويف أنه من وغريمها والصفوة البادية املنح يف وما حتقيقا ١٠٤١ سنة ا وفاته بعد
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 وهو األثر خالصة يف الدمشقي احمليب منهم مبصر ودفنه وفاته على ومصر الشام مؤرخي من كثري لنص
 القاصر املقل جهد يف املسناوي والشيخ املرشد على الكبري شرحه يف ميارة تلميذه به زمج الذي

 وقال له السند ألفية على شرحه يف الزبيدي للحافظ وحنوه املثاين نشر يف القادري الطيب ابن ورجحه
 مصر من بأهله ليأيت وذهب الشام سكىن على عزم ثبته يف الدمشقي احلنبلي الباقي عبد الشيخ تلميذه
 وبذلك اه وأربعني إحدى سنة ااورين بتربة ودفن مبصر املنية فاخترمته منها خيرج أن إال يبق ومل
 فيه وهم كما مبصر ال بالشام وتويف قال حيث العبقري الوشي رسالة يف اليفراين غلط مقدار تعلم
 ميارة

 وله العقائد يقرأ هراألز اجلامع صحن يف فوجدته ٢٨ سنة مصر دخلت املذكور احلنبلي قال
 دخل فلما املغرب أهل فن العقائد ألن األعاجيب من يورده كان ما عليه يستنكر فلم عظيم جملس
 البخاري افتتح رجب

-------------------------------------- 
  ٥٧٥ صفحة - ٢ جزء   

 املتضمنة رستهفه على له إجازته يف أحال أنه ذكر مث اه أديبا حافظا وكان أعجب هو مبا فأتى
 ألسانيده
 وفاس مراكش علماء من لقيته من ذكر يف األنفاس العاطر اآلس وروض اجلنابذ الباب هذا يف وله

 تلمسان مفيت املقري سعيد عثمان أيب عمه عن عامة روايته أسانيده وأعلى حرفه يف كال انظر
 وأيب السوداين بابا أمحد لعباسا وأيب النعيم أيب بن القاسم وأيب القاضي ابن العباس وأيب والقصار
 وعبد األجهوري احلسن أيب وعن املغاربة من وغريهم التاديل الصومعي القاسم أيب بن أمحد العباس
 عثمان أيب عمه عن الستة الكتب يروي وكان املشارقة من وغريهم الغزي والنجم املناوي الرؤوف
 ابن اهللا عبد أيب البحر عن التنسي اجلليل عبد بن حممد احلافظ والده عن التنسي اهللا عبد أيب عن سعيد
 عن الغافقي احلسن أيب عن ربيع ابن الربيع أيب عن الزبري ابن جعفر أيب عن حيان أيب عن مرزوق
 أفردها حديثا ستون مجيعها الشفا يف املسندة واألحاديث الشفا يف املذكورة بأسانيده عياض القاضي
 اجلزء من أو الشفا كتاب من فليأخذها طريقه من الستة الكتب رواية أراد فمن جزءب بعضهم
 املذكور

 عن الطرابلسي اخلرويب حممد اهللا عبد أيب عن سعيد عمه عن عامة روايته املترجم عوايل ومن
 عن كالمها وسقني هارون بن علي عن عمه عن أيضا ويروي ومروي مؤلف من ماله زروق الشيخ
 ومروي مؤلف من ماله غازي ابن

 مساه النبوية العمامة ويف املتعال بفتح املسمى النبوية النعال يف تأليفه السنة يف املقري ليفتآ ومن
 والثاين النبوي باملسجد السالم عليه رجله عند األول املنورة املدينة يف منهما كال ألف الكمامة زهر
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 ٣٤٤

 قال دمشق وتاريخ الرياض وأزهار الطيب نفح وله النبوية األمساء يف كتاب وله الشريف رأسه عند
 قرأ منه أحسن يؤلف مل ثبته يف احلنبلي الباقي عبد الشيخ تلميذه

-------------------------------------- 
  ٥٧٦ صفحة - ٢ جزء   

 سامل أبو وصفه وقد اه اإلمام أفندي ويوسف العمادي املفيت املرحومني حبضرة مبصر منه مجلة لنا
 وقت يف نعلم ال للقادري الكبري النشر ويف املغرب حبافظ املوائد ماء رحلته من موضع يف العياشي
 فاس من خروجه ذكر حني البوسعيدي العباس أليب املناصحة بذل ويف اه منه أحفظ الترمجة صاحب
 وقال األديب الفقيه فيه اليوسي قول من هذا فأين اه ومضاهيه مثله عن البالد وخلت للمشرق
 باعه على يدل فإنه الطيب نفح بتأليفه وناهيك املترجم حق يف لوردا رياض يف احلاج ابن القاضي
 أعظم من هو بل ثقة غري أنه عنه نقل ملن التفات وال وضبطا واتقانا واطالعا حفظا فكره وجودة
 وفهما وحفظا وديانة ثقة اإلسالم علماء

 عيسى إىل وبأسانيدنا ح عنه أبيه عن احلنبلي املواهب أيب إىل بأسانيدنا فيها طرق من له ما نروي
 القاسم وأيب املالكي املكي أمحد ابن الدين وتاج األنصاري الواحد عبد بن علي احلسن أيب عن الثعاليب

 القادر عبد إىل وبأسانيدنا ح شفاهية عامة إجازة عنه كلهم القريواين املسرايت الدين مجال ابن
 الكمال بن وحممد الصاحلي البلباين الدين بدر عن الرداين إىل وبأسانيدنا ح عنه الدمشقي الصفوري

 سامل أيب إىل وبأسانيدنا ح عنه كالمها واملكتيب احلصكفي العالء إىل وبأسانيدنا عنه كالمها محزة بن
 بن إبراهيم الشيخ عن أيضا سامل أيب إىل وبالسند ح عنه الفاسي األبار موسى بن أمحد عن العياشي

 عن الكاملي علي بن حممد عن الشرابايت إىل وبأسانيدنا ح عنه يهأب عن املدين اخلياري الرمحن عبد
 يف العبقري الوشي مساها برسالة ضبطه الصفوة صاحب اليفرين أفرد وقد عنه الدمشقي الشاهيين أمحد
 ١١٥٦ سنة أمتها املقري اإلمام ضبط

 املسوري ٣٣٢
 عن الشوكاين احلافظ إىل ابأسانيدن ثبته نروي اليمين املسوري الدين سعد بن أمحد القاضي هو
 عن الكوكباين القادر عبد السيد

-------------------------------------- 
  ٥٧٧ صفحة - ٢ جزء   

 الرجال أيب بن أمحد القاضي عن زبارة أمحد بن حسني الشيخ عن الشامي الرمحن عبد بن أمحد
 عنه

 املشرقي ٣٣٣
 احلقيقي امسه وهو اهللا بنعبد ب عرف القادر عبد دينالعاب زين الراوية املسند احملدث العالمة هو
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 ٣٤٥

 فرس على راكب وهو له سبع لضرب بسقط وعرف واحلشم معسكر أهل قاعدة على مركبا امسا
 عب بن حممد اهللا عبد أبو السيد باملعسكر املشرفيني فقيه بذلك أخربين بسقط يعرف فصار جمروحا

 دفني املعسكري الراشدي الغريسي املشريف اهللا دعب بن القادر عبد حممد أيب بن مصطفى ابن وهو
 الزيتون مكناسة
 املشارقة من إجازات عدة له املنصرم القرن وسط يف األوسط املغرب مسند هو الرجل هذا
 من اآلن األوسط املغرب أهل حيفظ وال قومه ضيعه ذلك ومع جملد يف خلرجت مجعت لو واملغاربة
 القادر عبد بن العريب حامد أبو املعمر الرحالة العامل عنه قال املعسكري راس أبا الشيخ إال شيوخه
 السرية يف حجة حافظا كان جماجة أهل نسب يف الوهاجة النسب ياقوتة كتابه يف فاس دفني املشريف
 أهل أعلم مسلم صحيح وكذا وإسنادا متنا البخاري حيفظ أعضل وإن سؤال فيها يفوته ال النبوية
 ولقي واعتمر حج الرؤوس العلماء له طأطأ املذهب وشيوخ العرباء العرب وأنساب بالتاريخ زمانه

 راس أبا الشيخ أن املذكور العريب وذكر اه بذلك له تشهد وفهرسته عنهم وأخذ عنه أخذوا أشياخا
 هلا فيقول االقتصار يف وتستعطفه زولة بنته عليه فتشفق والتتبع املطالعة يف جمدا يبيت كان املعسكري

 سقط وخلفه والدك مينا كيف
 وعلي املالكي املكي البناين عريب بن حممد بن حممد إجازة له مشاخيه إجازات من وعندي قلت

 عموما معه وتالميذه وألوالده له أجاز املدين األنصاري الشعاب حممد بن وحممد امليلي حممد بن
 حسن بن وحممد احلسين حممد بن واهلادي

-------------------------------------- 
  ٥٧٨ صفحة - ٢ جزء   

 العطار الرسول عبد بن وعمر القادري بدرويش امللقب سعيد وحممد املالكي االسكندري امليقايت
 الرئيس صاحل وحممد الشنواين علي بن حممد والشمس سيوجد ومن وجد من وألوالده له أجاز املكي

 وألوالده له القويسي علي بن وحسن البخاري الدين حسام بن الدين ومفتاح املكي الزمزمي
 املصري الشافعي الدواخلي أمحد والشهاب منه اإلجازة يطلب ومن وتالمذته سيوجد ومن املوجودين

 أجزته قال الكبري األمري الشيخ أيضا أجازه وممن والشرقاوي األمري عن استجازه من وكل وألوالده له
 اهللا عبد بن القادر عبد بن الطاهر وحممد الصاوي أمحد والشهاب طلب وما ذكر مبا ذكر من ومجيع

 اهللا عبد بابن املعروف حممد بن السنوسي حممد بن القادر وعبد املعسكري املشريف دح بن حممد ابن
 عن يروي واألخري عصره أعالم من وغريهم املعسكري الراشدي زرفة بن باهلامشي املعروف حممد بن
 خليل بن مصطفى بن وحسني األمني بن القادر عبد بن وعلي الزبيدي مرتضى واحلافظ وجده أبيه

 احملجوب قاسم بن وحممد الغرياين علي بن حممد احملدث والشمس التونسي العالم ومحزة التونسي
 التونسي
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 ٣٤٦

 هشام بن الرمحن عبد زيد أيب املغرب سلطان على أخريا سقط اهللا بنعبد الشيخ املترجم وورد
 الصحيح جملس معه حيضر وصار األوسط باملغرب اجلزائري درالقا عبد األمري إمارة مدة آخر وذلك
 العلوي اهلادي عبد بن إدريس العالء أبو الفقيه املعمر وهو ذاك إذ معهم حيضر كان من بذلك حدثين
 مطلعها جيمية بقصيدة املذكور السلطان ومدح

  سرج لذي صرح وال كسرى أيوان === ا يقاس ال فاس املليحة إن 
 وقيل مسموما مات قيل مات ومبكناس عليها وأثابه املمدوح ا سر وأمثال لحم على احتوت

 عيسى بن حممد اهللا عبد أيب الشيخ ضريح من بالقرب ودفن خمنوقا
-------------------------------------- 

  ٥٧٩ صفحة - ٢ جزء   
 الرمحن عبد زيد وأيب شياملراك األزدي الطاهر بن أمحد العباس أيب للعالمة فاس يف املذكور أجاز

 يف خبطه عليها وقفت ١٢٤٧ بتاريخ مطلقا له ما عامة الفاسي الشدادي أمحد العباس أيب اإلمام بن
 سيوجد ومن األوالد من منهما وجد من تتناول عامة إجازة فيها قال املنورة باملدينة األول كناشة
 استجازمها من وكل األحفاد من منهم

 عن أيضا عاليا ونروي عنه الطاهر بن أمحد عن املدين ظاهر بن علي احلسن أيب عن به نتصل
 وأوالده ألبيه إجازته حبق املترجم عن الفاسي الشدادي الرمحن عبد بن احلسن علي أيب العدل املعمر

 عن املكي الزواوي صاحل بن حممد الشمس عن مبكة القازاين مراد الشيخ عن البخاري صحيح وأروي
 مكاتبة إجازة وأرويه ح بأسانيده سقط الشيخ عن مصر دفني املشريف األمحر فىمصط بن القادر عبد
 عن الضرير التلمساين املختاري البشري بن أمحد العباس أيب بتلمسان اجلماعة شيخ املعمر الفقيه عن

 وأجازين بأسانيده املترجم عن ومها عليهما مساعا املختار بن والطيب الشريكي حممد بن حسن شيخه
 راس أيب الشيخ عن املترجم عن احلمياين بن حممد الشيخ عن خليل وخمتصر املالكي بالفقه كوراملذ

 بأسانيده
 سامل بن حممد ٣٣٤
 مجل باهارون السري علوي بن سامل ابن حممد اهللا عبد أبو الدين مشس املسند الصاحل العامل هو
 بن أمحد الشمس عن عاليا روى ؤمتنامل وحرزه اليمن بل ترمي مسند الترميي احلضرمي احلسيين الليل
 بن عيدروس والسيد املدين العزب حممد والشمس املدين احلبشي شيخ بن هاشم والسيد احلازمي ناصر
 الدمشقي النقشبندي اخلاين اهللا عبد ابن حممد بن حممد والشمس العقد صاحب الباعلوي احلبشي عمر

 سامل بن اهللا عبد والسيد باعثمان حممد بن عمر والشيخ البار عيدروس بن اهللا عبد بن أمحد والسيد
 علي والسيد احلداد حسن بن عمر والسيد الرفاعي الدين تقي بن صاحل بن حممد والسيد عيديد

-------------------------------------- 
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 ٣٤٧

  ٥٨٠ صفحة - ٢ جزء   
 وغريهم شطا بكري والشيخ الباعلوي طاهر بن أمحد بن القادر عبد والسيد احلداد حسن ابن
 املعروف سليمان بن حممد والشمس ظاهر بن علي احلسن وأيب املدين املهنوي اليسر أيب وشيوخنا
 وغريهم الربزجني أمحد والشهاب احلضراوي أمحد والشهاب املكي اهللا حبسب
 أيضا مين له واستجاز ١٣٢١ سنة حاجا وردها ملا املكرمة مكة من مكاتبه عنه نرويه ثبت له
 مع مرافقة له وكانت اهللا رمحه أخباره عنا وغابت ١٣٢٣ عام له فأجزت اليمنيني بهأصحا بعض
 أيب كناش يف رأيت وقد متعددة سنني يف احلجاز مشايخ بعض على السماع يف اخلري أيب أمحد الشيخ
 ةالنفيس الغريبة الكتب وكتابة عنهم واألخذ والعلماء باملشايخ االعتناء مبزيد وصفه ظاهر ابن احلسن
 العقد صاحب احلبشي عيدروس السيد من ظاهر ابن لشيخنا استجاز الذي وهو

 مسرة ابن ٣٣٥
 عنه خري ابن إىل بالسند فهرسته أروي اليحصيب مسرة بن امللك عبد مروان أبو املشاور الفقيه هو

 مسدي ابن ٣٣٦
 األندلسي يباملهل مسدي بن يوسف ابن حممد املكارم أبو املكي احلرم إمام املسند اإلمام هو
 كساه من فيه ذكر جزء له اه كثرية تصانيف وله الشأن ذا عين من أحد الذهيب قال املكي الغرناطي
 العبدري إىل بالسند أرويه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إىل فيها السند واتصال الشيوخ من اخلرقة

 هعن األندلسي يوسف بن اهللا عبد حممد أيب الصاحل الشيخ عن احليحي
-------------------------------------- 

  ٥٨١ صفحة - ٢ جزء   
 مغيث ابن ٣٣٧
 احلسن أيب طريق من هذه فهرسته أروي مغيث بن اهللا عبد بن يونس الوليد أبو القاضي هو
 بن حيىي بن حممد بن أمحد عمر وأيب يونس بن حممد بن مغيث جده عن بنمغيث حممد بن يونس
 مغيث بن اهللا عبد بن يونس الوليد أيب اضيالق الوزير عن احلداد

 موهب ابن ٣٣٨
 اهللا عبد حممد أيب عن سامل ابن الربيع أيب عن األبار ابن طريق من فهرسته أروي احلسن أبو هو
 موهب ابن احلسن أيب عن احلجري

 احملب ابن ٣٣٩
 الكبري حلافظا احملب ابن بكر أبو الصاحلي املقدسي احملب بن أمحد بن اهللا عبد بن حممد هو
 ومسع عساكر بن القاسم شيوخه ومن حضورا كبرية طائفة علي والده أمسعه الصامت بابن الشهري
 التذكرة كتاب وصنف وأجاد فأتقن أمحد مسند رتب واألكابر األصاغر عن وكتب والنازل العايل
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 ٣٤٨

 على يطوف كان صرنا ابن احلافظ قال واملنت االسناد متباينة حديثا أربعني للمزي وخرج الضعفاء يف
 ناصر ابن إىل بالسند له ما فنروي اه والسماع اإلجازة منة لنا حصل وبذلك األوالد فيسمع املكاتب

 عنه
 امللجوم ابن ٣٤٠
 برنامج له الرحيم عبد هو

-------------------------------------- 
  ٥٨٢ صفحة - ٢ جزء   

 درويش بن مصطفى ٣٤١
 عزوز ابن املكي حممد الشيخ عن ثبته نروي التركي لكريتليا علي بن درويش بن مصطفى هو

 واسطة بال عنه وهو إزمري بثغر واملناولة باإلجازة الكريتلي التركي أفندي رضا علي الشيخ عن
 بعلبك مفيت ٣٤٢
 صاحل الشيخ عن يروي بعلبك مبفيت الشهري حيىي بن حممد بن اهللا هبة الشيخ املسند العالمة هو
 وثبته وغريهم والدمنهوري واجلوهري امللوي الثالثة والشهب املصري االجهوري وعطية اجلنيين
 الدر على عابدين ابن تلميذه حاشية أول يف مذكور وسنده معروف

 من كتابة الريزي فرهاد حممد الشيخ عن أيضا ونرويه عنه عابدين ابن طريق من ثبته نروي
 مسلسال أيضا ونرويه ح عنه زاده إمام أسعد حممد عن االستانبويل أفندي حازم أمحد عن القسطنطينية

 عن الزعيمي املناستريي إمساعيل الفداء أيب العالمة عن عزوز ابن الشيخ عن قبله كالذي األتراك باألمية
 املعروف أسعد حممد عن أفندي سيد حافظ عن االستانبويل أفندي الدين ضياء يوسف احملاسن أيب

 هعن أفندي عثمان عن زاده بإمام
 املقري ابن ٣٤٣
 الباقي عبد الشيخ منه خلص ثبت له البغدادي باملقري املعروف احلسني بن علي احلسن أبو هو
 أربعني يف شيخا أربعني عن الفاخرة النبوية األحاديث يف الزاهرة األربعني كتاب وانظر ثبته يف احلنبلي

 صلة يف املذكور املقري بن علي سناحل أيب مرويات من مصنفا أربعني عن خمرجة العلم أبواب من بابا
 الدبوسي إبراهيم بن يونس النون أيب عن مجاعة وابن املقدسية عائشة إىل بالسند ماله نروي الرداين

 عنه النون أيب عن الغزي الفرج أيب عن حجر ابن احلافظ إىل وبأسانيدنا ح عنه
 صغريال الثبت عنوان الرحال الطالب حاجة احلال يف إليه تشتد ما ١٦٥

-------------------------------------- 
  ٥٨٣ صفحة - ٢ جزء   

 الفاء حرف انظر املدين املهنوي الظاهري فاحل اليسر أيب ومسندها املدينة حمدث لشيخنا
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 ٣٤٩

 االعتقال أيام بالبال علق ما ١٦٦
 كثرية تراجم فيه لطيفة جملدة يف الشذرة هذه جامع احلسين الكتاين احلي عبد حممد املستغفر للعبد

 املصافحة حديث وأسانيد املتأخرين من كثري مبؤلفات واالتصال أسانيد يف وحتصيل وفيات وحترير
 بفاس املخزن بدار ١٣٢٧ سنة اعتقالنا أيام أمليتها ذلك وغري اخلرقة ولبس واملشابكة
 الشلي حممد الشمس أسانيد جمموع ١٦٧
 املشرع صاحب بالشلي املعروف الباعلوي بكر أيب بن حممد الثبت املؤرخ الصويف املسند العالمة

 البابلي عن عامة وروى ١٠٣٠ سنة ولد وغريه مطبوع جملدين يف علوي بين مناقب يف الروي
 بن وعلي باقشري بن سعيد بن اهللا وعبد الزمزمي العزيز وعبد القشاشي والصفي الثعاليب وعيسى
 عن له ما نروي ١٠٩٣ سنة مات وغريهم الرداين سليمان بن وحممد الطرباين العابدين وزين اجلمال
 حممد ابن أمحد الشهاب عن سليمان أبيه عن األهدل الوجيه عن أبيه عن املكي احلبشي حسني السيد
 عنه املكي أمحد بن إدريس العالمة عن األهدل مقبول

 وأسانيد إجازات جمموع
 احلاء رفح يف الشارد وحصر العني حرف يف عابد انظر السندي عابد الشيخ

-------------------------------------- 
  ٥٨٤ صفحة - ٢ جزء   

 املفهرس للمعجم املؤسس امع ١٦٨
 إليه بأسانيد أرويه مصر مكتبة يف خبطه رأيته طبقات على فيه ومشاخيه رتب حجر ابن للحافظ

 ابن شيخه خط عن عندي وهو كناشه يف السخاوي احلافظ خبط وقرأت احلاء حرف يف سيقت وقد
 وذكر نفسا ومخسني أربعمائة إىل بلغوا واإلفادة واإلجازة بالسماع فيه ذكر الذين شيوخه أن حجر
 امسه يف ذلك سبق وقد األقران من منه مسع من سوى نفس ستمائة إىل بلغوا شيوخه أن غريه

 للذهيب الشيوخ معجم خمتصر ١٦٩
 الذال حرف انظر إليه بأسانيدنا أرويه شيخ ألف على اشتمل
 البديري ثبت خمتصر ١٧٠

 احلاء حرف انظر إليه بأسانيدنا أرويه احلفين للشمس
 عقيلة ابن ثبت خمتصر ١٧١
 بأسانيدنا أرويه البكرجي احلليب علي بن لقاسم له جميزا عقيلة ابن خط عليها نسخة منه عندي

 وأرويه شيئا منه يترك مل ثبته يف املذكور االختصار الصعيدي أدرج وقد عقيلة ابن عن الصعيدي إىل
 ميكن ما أعلى وهو عقيلة ابن عن السويدي سعيد حممد عن الغزي عمر عن اخلطيب اهللا نصر عن

 املسكي النفح خمتصر ١٧٢
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 ٣٥٠

 جله استعجال قدم على كتبته كراريس أربع يف وهو الكتاين احلي عبد حممد الشذرة هذه جلامع
 املعظمة الكعبة جتاه ١٣٢٣ عام احلجة ذي ١٩ لثالثاءا يوم ظهر قبيل وأمتمته وعرفة مبىن حمرم وأنا

 العطار عثمان بن أمحد اخلري أيب الشيخ النفح صاحب حبضرة
-------------------------------------- 

  ٥٨٥ صفحة - ٢ جزء   
 مؤلفه عليه أوقفين ملا أين املذكور للمعجم اختصاري وسبب مجيعه على مير وكان اهلندي املكي

 املتأخرين أخبار من ووعي مجع بأنه فلتحققي ذاك إذ نسخه ميكنين ال ضخم جملد يف رجخي وجدته
 للراغب منه بد ال ما تلخيص أردت العصر أهل من كثري عن جمموعة شذ ما وإجازام وأسانيدهم

 مشاخيه من سبعني بترمجة فيه أتيت الشائق
 األسانيد علو يف الفريد اجلوهر خمتصر ١٧٣
 يف املعمر املسند القاضي الشافعي الدمشقي اخلطيب القادر عبد ابن اهللا نصر صرالن أيب للشيخ

 العاشرة حجته وهي ١٣٢٠ سنة حج ملا أنه له اختصاره وسبب الكبري ثبته خمتصر وهو وسط جزء
 األقطار علماء من وغريهم واليمن وخراسان والسند واهلند احلجاز أهل من مجاعة بكثرة استجازه
 حنو عنه كتب حبيث املكي الستار عبد الشيخ صاحبنا لتلميذه عنه اإلجازات كتب يف تعب فحصل
 حنو يف فاختصره األسانيد علو يف الفريد اجلوهر ثبته اختصار أقاربه بعض فسأله إجازة الثمانني
 ورحالته مشاخيه وعدد لنفسه فيه ترجم األسانيد علو يف الفريد اجلوهر خمتصر ومساه أقل أو النصف

 مث مشاخيهم إجازات من عليه الوقوف يستندر وما مشاخيه بعض إجازات نصوص وساق ألقطارا إيل
 ملا بدمشق به وأجازين املنورة باملدينة بعضه انتسخت احلديثية واملصنفات املسلسالت بعض اسناد
 اهللا رمحه خبطه عليه يل وكتب ا عليه نزلت

 الراء حرف انظر اهلندي خان علي ارتضا للقاضي االسناد مدارج
-------------------------------------- 

  ٥٨٦ صفحة - ٢ جزء   
 الصوفية مرقعة ١٧٤

 انظر إليه بأسانيدنا نرويها كراسة ستني يف اليمين العيدروس مصطفى بن الرمحن عبد للعارف
 الرمحن عبد

 الفقهاء مرقعة ١٧٥
 إليه بأسانيدنا أرويها أيضا له

 العلية املرقاة ١٧٦
 إليه بأسانيدنا أرويه الزبيدي مرتضى للحافظ باألولية املسلسل ديثاحل يف
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 الشموس مرآة ١٧٧
 اليمين العيدروس مصطفى بن الرمحن عبد للوجيه كراريس مخس يف عيدروس القطب سلسلة يف
 الرمحن عبد انظر مصر نزيل

 الآليل معدن ١٧٨
 له األوائل انظر أثباته أكرب هولعل الطرابلسي القاوقجي احملاسن أليب العوايل األسانيد يف

 األبرار مسالك ١٧٩
 يف سيقت وقد إليه بأسانيدنا أرويها مسلسالته يف الكوراين للربهان املختار النيب أحاديث من
 اهلمة رفيع إحتاف وانظر األمم

 البخاري ثالثيات مسند ١٨٠
 إليه بأسانيدنا نرويه صغري جزء الكوراين للربهان
 اهلداية مسالك ١٨١
 العياشي سامل أيب فهرسة هي الرواية معامل إىل

-------------------------------------- 
  ٥٨٧ صفحة - ٢ جزء   

 األثر اقتفاء أو الصوفية واحملدثني الفقهاء بأسانيد املوفية العجالة تسميها أن شئت وإن قال األوىل
 ويف له إجازة املكيلدي سعيد ابن القاضي باسم ألفها كراريس مخس حنو يف االثر أهل ذهاب بعد
 اليوسي علي أيب أقارب أحد اليوسي علي بن عثمان سعيد أيب باسم خطبتها تصدير نسخها بعض
 بن أمحد العباس وأيب الفاسي السعود وأيب كوالده املغاربة ملشاخيه فيها ترجم ا ااز هو الشهري
 يوسف بكر وأيب ميارة أمحد بن حممد اهللا دعب وأيب املغاربة من إسنادا شيوخه أعلى وهو األبار موسي

 الزهر يف مثبوت له إجازته ونص عامة إجازة أجازه وقد الدرعي ناصر ابن اهللا عبد وأيب السجستاين
 والشهاب امليموين وإبراهيم األجهوري علي احلسن أيب املشارقة وكمشاخيه سامل أيب حلفيد الباسم

 بن أمحد والشهاب الطريين اجلواد وعبد املصري الصديقي لياحمل الدين جالل بن القادر وعبد اخلفاجي
 املكي الدين وتاج والبابلي الطحطاوي وحممد الثعاليب وعيسى الشرباملسي وعلي القليويب موسى
 عن يروي اخلياري وإبراهيم اليمين باحاج وعلي الزبيدي الديبع وعلي الطربي وعلي الطربي والزين
 القادري الدين بدر عن أخذ كما فقط الطريق عنه أخذ فإنه والده عدا ما هلم ما عامة هؤالء مجيع

 وعبد الباعلوي املكي احلضرمي باعلوي وحممد الوفائية الوفائي اللطيف وأيب القادرية الطريقة الذريقة
 البكرية الطريقة الصديقي البكري العابدين وزين القشاشي والصفي املكي املكناسي الزنايت الرمحن
 وغريهم القسمطيين الفكون رميالك وعبد

 حنو الفهارس بعض إسناد مث املشهورة الكتب بعض أسانيد هؤالء مشاخيه تراجم بعد ساق وقد
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 العشاريات األحاديث من النادريات كتاب بسياق ختم مث االنشادات بعض مث عشر اخلمسة
 الكالم يأيت يثأحاد ثالثة وهي واسطة عشرة بثالث وللعياشي عشاريات للسيوطي فهي للسيوطي

 جيد السياق حلو ثبت فهو وباجلملة ١٠٦٨ سنة الثبت هذا سامل أبو وأمت النون حرف يف عليها
 فهرس بعد املغاربة أثبات يف منه ألطف ال االختيار نفيس األسانيد

-------------------------------------- 
  ٥٨٨ صفحة - ٢ جزء   

 التعريف يف الزاهر الروض يف الناصري موسى بن املكي حممد اهللا عبد أبو عنه قال غازي ابن
 كتابه على فليطلع العلم يف سامل أيب مبلغ قدر يعرف أن أراد من األكابر وأتباعه ناصر ابن بالشيخ
 اه له ساحل ال حبرا جيده والرحلة األثر اقتفاء

 واحلريشي املنح وصاحب والكوراين والربزجني العجيمي إىل بأسانيدنا سامل أليب ما وكل نرويه
 ألطف ومن عنه كلهم وغريهم اجلبار عبد ابن حممد أخته وابن سامل أيب بن محزة وولده واملكيلدي
 العالء أيب احلافظ عن الناصري السالم عبد ابن عن السنوسي عن فاحل الشيخ عن وأقرا به اتصاالتنا
 بن أمحد العباس أيب عن لتطواينا الورزازي العالمة عن الناصري ويرى ح عنه احلريشي عن العراقي
 واملغرب باملشرق رواته وأعاظم فيه املؤلفني احلديث بأمية مسلسل جدا عال وهذا سامل أيب عن ناصر

 بن حممد عن الرابع بريم حممد اإلسالم شيخ عن التونسي النيفر الطيب الشيخ عن أيضا وأرويها
 الودود عبد عن الزينيب حممد بن اهللا عبد دهره أعجوبة عن مكة دفني الرباطي عمرو ابن التهامي

 أيضا عاليا سامل أليب ما وأروي سامل أيب عن ناصر ابن عن اخلطاط أمحد العباس أيب عن الصحراوي
 عن الفاسي أمحد بن مدين أيب عن احلضيكي عن األوجي عن التمجدشيت عن املغراوي اهللا عبد عن
 الثانية رحلته يف عنهم أخذ الذين قةاملشار مشاخيه وعن أبيه عن سامل أيب ابن محزة

 األسانيد مشجر ١٨٢
 الدارمي ومسند واملوطأ الستة الكتب أسانيد فيه ذكر املكي اخلري أيب أمحد الشيخ لصاحبنا
 وابن والبلقيين والتنوخي والدمياطي البخاري وابن واحلجار حجر البن أسانيده وتنوع والشمائل
 دائرة وكل دوائر جعله غريب نسق على عجيب مشجر هوو املسندين كبار من وغريهم اجلزري
 الراوي اسم داخلها يكتب بأخرى ويصلها راو اسم فيها يكتب

-------------------------------------- 
  ٥٨٩ صفحة - ٢ جزء   

 املكرمة مبكة وهبنيه جامعه خبط عندي وهو اخلري أيب أمحد الشيخ جامعه اسم إىل وهكذا عنه
 عنه أرويه رياخ اهللا جزاه

 ااز مطية ١٨٣
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 مل كراسني يف للحجاز رحليت قبل ١٣٢٢ عام طنجة يف ألفته ثبت أجاز احلجاز يف لنا من إىل
 اآلن إىل خيرج

 األسانيد منتخب ١٨٤
 أسانيد يف املكي الثعاليب عيسى مهدي أيب اإلمام مجع واملسانيد واألجزاء املصنفات وصل يف
 بأسانيدنا عرفنا قد خريا اهللا جزاه قال البابلي الشمس عليه وقف وملا ياملصر احلافظ البابلي شيخه
 هو للثعاليب املنتخب كون من ذكرنا وما والبابلي الثعاليب إىل بأسانيدنا نرويه نعرفها ال كنا اليت

 املعروف ثبته يف والثاين اجلوهري للشهاب إجازته يف األول والنخلي للبصري الذي وهو املعروف
 الرباطي الغريب للشهاب القلعي الدين تاج إجازة يف وحنوه به الناس أعرف ألما حجة وقوهلما
 الكرمي عبد ابن يوسف الشيخ كتبها نسخة منه متلك أنه اهلند من اخلري أبو أمحد الشيخ يل وكتب

 اسم فرأى ١١٤٤ عام شعبان يف باملدينة الشركي الطيب بن حممد الشمس لشيخه املدين األنصاري
 خبط النسخة وبآخر العجيمي حسن العالمة اإلمام مجع البابلي حممد الشيخ ثبت هكذا بالطرة تابالك

 أيب الفاضلني العاملني أخوينا مع ومذاكرة مقابلة بلغ الشركي الطيب ابن الشمس خط كأنه مغريب
 حممد بن دأمح ترمجة ويف اه ١١٤٤ عام شعبان أواخر يف العني منهما اهللا أقر طاهر وأيب حسن الفضل
 منتخب على له وكتب البصري سامل بن اهللا عبد عن املذكور أخذ اليماين النفس من األهدل مقبول

 عيسى وشيخنا موالنا مجع األسانيد مبنتخب املسماة الفهرسة فهذه وبعد نقلت خطه ومن األسانيد
 مجيع قرأ الذي الثعاليب حممد بن

-------------------------------------- 
  ٥٩٠ صفحة - ٢ جزء   

 حضر من مجيع وأجاز ١٠٧٠ سنة مبكة جماورته عام وذلك البابلي شيخنا على تضمنت ما
 منتخب يف ما جبميع فأجازين البابلي أما الدهلوي اهللا لويل اإلرشاد ويف اه مجلتهم من الفقري وكان

 العجيمي وعن أبيه عن الكردي طاهر أبو األمني الثقة شيخنا له عيسى الشيخ مجعه الذي األسانيد
 الثعاليب له اجلامع أن يف شك يبقى ال ذلك وبتأمل اه البابلي عن كلهم والنخلي والبصري
 األسانيد منتخب ١٨٥
 أمته كراسني حنو يف السيالة اهللا عبد بن إبراهيم تلميذه مجع اجلزائري عمار بن أمحد الشهاب ثبت

 عمار ابن إىل بأسانيدنا أرويه للمذكور جازةباإل عمار ابن خط عليها نسخة منه عندي ١٢٠٣ سنة
 املوىل تونس باي دولة مؤرخ هو به منه ااز السيالة وإبراهيم أمحد امسه فيمن عمار بن أمحد انظر

 باي باشا محودة
 االسناد طرق يف االسعاد منار ١٨٦
 احلنبلي الدمشقي الرمحن لعبد
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 القاصد منية ١٨٧
 أسانيد يف فهرس هو الكتاين احلي عبد حممد الشذرة هذه جلامع الوالد األستاذ أسانيد بعض يف
 يف اجلليلي شعيب الشيخ تلمسان قاضي املعمر الناسك الصاحل العامل صديقنا باسم ألفته الوالد الشيخ
 وانتشر الناس وتناقله كراسني حنو

 احلسان املباحث ١٨٨
 املذكور تلمسان قاضي بإجازات قتتعل انتقادية إسنادية مباحث يف تلمسان قاضي إىل املرفوعة

 الفقري بقلم كراسة يف معاىف اهللا أبقاه شيوخه من قبله
-------------------------------------- 

  ٥٩١ صفحة - ٢ جزء   
 الفاطر الفتاح منحة ١٨٩
 إىل بأسانيدنا أرويه الباعلوي احلبشي عمر بن عيدروس للسيد األكابر السادات أسانيد باتصال

 العني حرف انظر اليواقيت عقد يف املذكورة مؤلفه
 املرشد املدرس اخلطيب الصويف للعامل املشايخ أعيان من به اجتمعت فيمن الشامخ اد ١٩٠

 املذكور ولد الشاذلية الطريقة شيخ بناين بكر أيب الصويف الشيخ بن اهللا فتح حممد أيب الناسك العابد
 وأجازه وتالميذه التاديل إسحاق أيب بالرباط جلماعةا وشيخ أخيه عن وأخذ ١٢٨١ سنة بالرباط
 والشام مصر إىل ١٣١٧ عام رحل مث ١٣٠٩ عام وحج للرباط ورد حني املدين خليفة ابن حممد

 العطار بكري والشيخ السكري اهللا عبد شيخنا دمشق يف له وأجاز الغرب وطرابلس واآلستانة
 يوسف الشيخ وببريوت الدرغويت ايد عبد شيخوال التفسري صاحب احلسيين حممد الشيخ وبطرابلس
 عام بالشفا وأجازه وغريهم محزة بن حممد بن ظافر حممد الشيخ عن اآلستانة يف وأخذ النبهاين
 مبا القاري رفد منها تآليف عدة وله السلوة صاحب اخلال ابن وعامة الوالد شيخنا بفاس ١٣٠٦
 ما عامة ألوالدي بعد فيما وأجاز ١٣١٩ عام معه تدجبت البخاري صحيح افتتاح عند تقدميه ينبغي

 يف اهللا بارك الشاذيل السمت على احملافظني باملغرب الطريق رجال وبقية ودنا أهل خالصة من وهو له
 ترجم جملد حنو يف هذا وكتابه آمني به وأمتع أنفاسه

-------------------------------------- 
  ٥٩٢ صفحة - ٢ جزء   

 عديد عدد وهم واملشرق باملغرب والطريق العلم رجال من لقيه أو وأجازه عنه ذأخ ملن فيه
 له إجازام نصوص فيه وأثبت

 الكاملي املريب ١٩١
 مأخوذة ترامجهم وغالب ملشاخيه أوال فيه ترجم الزبيدي مرتضى للحافظ البابلي عن روى فيمن
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 ترجم مث ال أم منهم إجازة له هلو عنهم أخذ ما غالبا يذكر ال ولكن للمحيب األثر خالصة من
 شبه فهو أصحابه من عنه أخذ من ذكر لتلميذ ترجم وكلما أوال املذكورة الطريقة على لتالميذه
 وتالميذه شيوخه احلفاظ أفرد الذين اإلسالم حمدثي آخر ولعله وتالميذ شيوخا بالبابلي خاص معجم

 ما وناهيك مرتضى احلافظ أصحابه ويف سبق كما الثعاليب البابلي شيوخ يف ألف فقد وبالتأليف
 امسه يف املذكورة مرتضى احلافظ إىل بأسانيدنا أرويه

 املعرب املطرب ١٩٢
 نابلس دفني املدين زاده كدك خليل بن القادر عبد الرحلة للحافظ واملغرب املشرق ألهل اجلامع

 ارحتل وقد أوله يف وقال جلمعه الدنيا يف جال احلفاظ من سبق من معاجم مثال على عظيم ثبت هو
 وكذلك واحد حديث ألجل مصر إىل اهللا عبد بن جابر رحل واخللف السلف من مجع االسناد لطلب
 ا والعمل السنية السنة هذه اتباع يف األمنية غاية يف كنت منذ وكنت وغريمها حنبل بن أمحد رحل

 نلت ما ونلت والروم وآيدين الشامو والقدس والرملة وغزة مصر إىل رحلت قال أن إىل بالنية والعمل
 يف إليه أسانيدنا انظر كالمه اخل لقيت حيث بالقليل يرضى وال منهوم العلم طالب أن غري ذلك من
 القادر عبد

 اللطيف املكتوب ١٩٣
 العظيمابادي احلق مشس حممد الطيب أيب األثري احملدث العامل معاصرنا مجع الشريف احملدث إىل
 ألفه اهلندي

-------------------------------------- 
  ٥٩٣ صفحة - ٢ جزء   

 دهلي نزيل العظيمابادي الرضوي علي جواد بن حسني ندير السيد اهلند حمدث شيخه أسانيد يف
 من اخلاصة واإلجازة بالسماع مشاخيه وذكر وألف ثالمثائة بعد عشرين عام رجب ١١ املتويف األثري
 الكزبري والوجيه األهدل كالوجيه والشام اليمن أهل من العامة مإجازا مشلته من وذكر اهلند أهل

 الرواية صحة على أوال فيه تكلم البريويت اهللا فتح علي بن اللطيف وعبد السندي عابد وحممد
 ونقل عنه أخذوا أو أجازهم من وذكر املذكورين ا ايزين األربعة بالشيوخ وعرف العامة باإلجازة
 فيه جييب املذكور لشيخه خطاب وهو عصره ألهل العامة إجازام صيغ من هنقل أمكنه ما صورة
 أن يراها كان إن منه ويطلب ا والرواية العامة اإلجازة يف رأيه بيان وسأله الشيوخ بقلة عابه عمن
 وطبع ١٣١٢ عام املكرمة مبكة مؤلفه أمته جدا مفيد املذكور واملكتوب عصره ألهل عامة كذلك جييز
 العامة اإلجازة جبواز القائلني من أنه املتضمن املذكور حسني ندير شيخه جواب بأثره وطبع باهلند
 يف مييز ال صبيا كان ولو حياته أدرك من كافة عامة أجاز وأنه األربعة الشيوخ إجازة يف دخل وأنه
 شهر بتاريخ وذلك واليمن واملشرق واحلجاز اهلند أهل من خصوصا والعجم العرب من كان بلد أي
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 ١٣١٣ عام الثانية مجادي
 العطار عثمان بن وأمحد السنوسي إدريس بن اهللا عبد عن املذكور حسني ندير للشيخ ما نروي

 السنبلية واألوائل الشمائل عليه مساعه بعد ١٣٠٢ سنة باهلند وللثاين املكرمة مبكة لألول شفاها عنه
 ما حبكم عنه ونروي الوهايب باملذهب هالشتهار تقية معجمه يف يترمجهم مل الذين شيوخه من وهو
 ذكر

 عام القعدة ذي آخر يف ولد هذا زماننا يف اهلند حمدث هو املذكور املكتوب جامع احلق ومشس
 كما بعضه طبع داوود أيب سنن حل يف املقصود غاية مساه داوود أيب سنن على كبري شرح له ١٢٧٣
 حاشية أيضا احلق مشس وللشيخ لداتجم أربع يف وهو املعبود بعون املسمى اختصاره طبع

-------------------------------------- 
  ٥٩٤ صفحة - ٢ جزء   

 تعليم جواز يف اجلمان وعقود الفجر ركعيت يف ورد مبا العصر أهل وإعالم الدارقطين سنن على
 ااحلديث يف لوالرسائ األجوبة من ذلك وغري النفيسة املسائل يف الرفيعة واملطالب للنسوان الكتابة

 عن هو وروايته له مين اخلري أيب أمحد الشيخ باستدعاء حجي عام مبكة له أجزت كنت ومصطلحه
 النجدي الشركي وأمحد اآللوسي ونعمان األنصاري السبعي حسني القاضي جميزنا وعن املذكور
 الشيوخ معجم يف الرسوخ اية املسمى ثبته حواه ممن وغريهم

 املنتقي ١٩٤
 حنو يف الثامن القرن حمدثي من الشريازي حممد بن حممد بن حممد نصر أيب الشيخ مرويات من
 إىل بالسند نرويه مساعات عدة وعليها مبصر السلطانية باملكتبة منه نسخة توجد كراريس الثالث
 الشريازي عن الذهيب احلافظ

 سنيال حرف يف إليه أسانيدنا انظر السيوطي للحافظ الصغري املعجم اسم املنتقى
 املعجم يف املنجم ١٩٥

 منهم مسعت الذين الشيوخ أعيان فيه ذكرت معجم هذا البسملة بعد أوله السيوطي للحافظ
 قال طس دوا وملن طب تليها ولليت ط منهم للعليا ورمز طبقات ثالث وهم يل أجازوا أو احلديث

 ابن والشمس عراقيال ابن زرعة أيب كأصحاب الصغرى وهي الرابعة الطبقة من أحدا أذكر ومل
 وعدد املؤلف مسودة أا ويظهر مبصر اخلديوية باملكتبة منه نسخة توجد احلليب والربهان اجلزري
 أوراقها

 أن ثبته يف اخلليلي الدين شرف بن حممد وذكر بياض وا ٢٧٣
-------------------------------------- 

  ٥٩٥ صفحة - ٢ جزء   
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 السني حرف انظر إليه بأسانيدنا أرويه ومخسني مائة وحن فيه مشاخيه من عد من عدد
 البادية املنح ١٩٦
 له اليماين النفس آخر يف األهدل الوجيه له نسبها الثعاليب عيسي مهدي أليب العالية األسانيد يف
 وعيسى الكرت يف املذكورة إليه بأسانيدنا نرويها

 العالية األسانيد يف البادية املنح ١٩٧
 بالصغري املعروف حممد اهللا عبد أيب املسند الصويف للعامل الكافية اهلادية والطرق اهيةالز واملرويات

 احلمد أوله صغري جزء يف وهي ١١٣٤ سنة املتويف ولقبا بلدا الفاسي القادر عبد ابن الرمحن عبد بن
 علميةال التآليف لبعض األسانيد بعض فهذه بعد أما أصفيائه قلوب عن الغفلة حجاب رفع الذي هللا

 حسبما النازلة األسانيد تاركا العالية األسانيد على مقتصرا الصوفية والطرق احلديثية الكتب خصوصا
 احلديثية بالكتب مبتدئا العلمية التآليف يف األول القسم أقسام ثالثة على ورتبه ذلك عن سئلت
 العلية اخلرقة وإلباس ضيةاملر الصوفية الطرق يف الثالث والقسم البهية املسلسالت يف الثاين والقسم
 عبد وجده حممد وعمه الرمحن عبد والده املغاربة فمن عامة أجازوه الذين مشاخيه بترمجة صدرها
 عيسى بن حممد بن أمحد والقاضي مكناس قاضي يوسف بن أمحد بن حممد عمه وابن علي بن القادر
 حممد بن وحممد العياشي فيوس بن وحممد العياشي اجلبار عبد بن حممد بن وحممد الرباطي آدم

 الرداين سليمان وابن اجلزائري الكرمي عبد بن وحممد العياشي سامل وأبو الدالئي بكر أيب بن املرابط
 له أجاز أنه وذكر ترجم ممن عشر اخلامس وهو والعجيمي والكوراين واخلرشي الزرقاين املشارقة ومن

 وروايته دواألحفا األوالد من له يتولد وملن اهللا عبد ولولده
-------------------------------------- 

  ٥٩٦ صفحة - ٢ جزء   
 فأجازه حج انه طبقاته يف عجيبة ابن لقول خالفا باملشافهة ال باملكاتبة املشارقة هؤالء عن
 غريهم وتركت أجازوين كلهم عشر اخلمسة فهؤالء املنح صاحب قال اه وغريمها والزرقاين اخلرشي

 إبراهيم بن حممد والقاضي احلاج ابن كأمحد إجازة منه يل تقع مل ممن السند يف مهل مساو هو ممن
 عنهم نازل هو ممن غريهم وتركت وغريهم عمران ابن العباس وأيب الدالئي الشاذيل وحممد الشتوكي
 مساويا كان أو سنده نستحضر مل ممن وغريمها والفالين كالشربخييت املشارقة من مجاعة وكذلك

 نللمذكوري
 أيب العالمة باإلمام له واصفا اليوسي علي كأيب أوهلا يترمجهم مل مجاعة عن املنح داخل وروى

 الغازية الطريقة عنهما روى ناصر بن حممد بن أمحد العباس وأيب اليوسي مسعود بن احلسن الوفا
 الطريقة هعن روى مراكش دفني البجعدي الشرقي القادر عبد بن املعطي حممد وأيب بالرؤية له وشهدا
 والطريقة املالمتية الطريقة عنه أخذ الفاسي البادسي حيىي بن أمحد األحوال صاحب واملالميت اخلضرية
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 بكر أيب روحانية عن املدغري حممد بن حممد اهللا عبد أيب األحوال صاحب األستاذ عن الصديقية
 األويسية الطريقة الشعري املدعو الشاوي موسى بن أمحد زمانه أولياء خامت عن وأخذ الصديق

 قال مؤلفاته ببعض وأجازه لقنه وأنه احلامتي روحانية عن أخذ أنه نفسه عن املنح صاحب وذكر
 طب من والتعاليم األوائل علم يف يل فتح مجعة يف لكن عنه آخذ مل أين إال السالم عليه عيسى ورأيت
 صاحب االفراين عالمةال وهو عنه اآلخذين بعض عيسي عن بأخذه افتخر وقد وغريمها وتوقيت
 املرصعة الدرر صاحب تلميذه له ذكرها له قصيدة يف فقال وغريمها والرتهة الصفوة

-------------------------------------- 
  ٥٩٧ صفحة - ٢ جزء   

  فرض دون عيسى اهللا نيب === القى األبرار مشاخيي وبعض 
  بروض لتصطحبوا بإنصاف === هلموا مراكش لشيوخ فقل 

 الصناعة هذه يف بفاس عليه شيوخه أمن فإنه املنح صاحب ومراده
 أغلب على أتى الطرق وقسم مسلسال ومثانني نيف على اشتمل املنح من املسلسالت وقسم

 حنو يف كله والكتاب واألندلسية املغربية الطرق بعض عليه وزاد العجيمي رسالة يف املذكورة الطرق
 السيد ا األشراف ونقيب مبصر األزهر اجلامع شيخ أن ريبالغ ومن متوسطة كراسة عشرة مخس

 األمري رسالة على السنية األنوار يف قال ونعمه اهللا رمحه املالكي البابالوي حممد بن علي احلسن أبا
 ومن بلفظه اه قيل كما بعري محل من يقرب جليل كتاب املنح إن بعاشوراء املسلسل يف الصغري
 وهو مبرتله عليه فدخلت املذكور الشيخ حياة األول مصر دخويل زمن أدركت أين االتفاق عجيب
 تقليد ذلك سبب بأن احلاضرين بعض عنه فاعتذر إياه فأريته هذا املنح بكتاب املوت مرض مريض
 ا املوثوق الغري للطرر املؤلفني

 املنح من قطعة يل فأخرج كتيب حبانوت وقفت الثانية املرة ملصر دخلت ملا أين اللطائف ومن
 مقدارها وصف فأريته فعاند ذلك من أكثر بأا فرددته املنح مجيع بأا جازما للبيع يعرضها البادية
 البابالوي السيد رسالة من

 الرواية ممتع كان انه هذه املنح صاحب ترمجة يف اد أويل عناية صاحب قول القلم طغيان ومن
 مما علمت أنك مع منها اه النافعة اجلامعة ستهفهر تضمنته حسبما كثرة حيصى ال من فأجازه جدا
 إمنا أنه سبق

-------------------------------------- 
  ٥٩٨ صفحة - ٢ جزء   

 يف أعالم العصر ذلك يف وكان ومغريب مشرقي بني رجال عشر مخسة شيوخه من فيها ترجم
 أسانيد مجلة مجعت ألا خرينللمتأ منح هذه فاملنح حال كل وعلى عنهم الرواية أغفل اجلهات سائر
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 ٣٥٩

 أسانيدها وراجت وانتشرت املتأخرون واعتمدها قشيب ثوب يف وأظهرا املغاربة بل الفاسيني
 وفرائدها
 املراكمشي االفراين الصغري حممد كالعالمة جلماعة ا مؤلفها إجازة يفيد ما على وقفت وقد
 الطيب بن حممد اهللا عبد أيب املسند وياللغ واملؤرخ ١١٣١ بتاريخ له العامة إجازته على وقفت

 سنة املتويف الفاسي القادري اخلياط بن اهللا عبد حممد أيب املعمر الناسك والفقيه املدين الفاسي الشركي
 أمحد بن علي بن حممد اهللا عبد أيب العامل والعامل القادرية التحفة يف السالم عبد ولده ذكرها ١١٩٨

 مؤرخا اخللف تعريف من ترمجته يف ونقل خبطه وجد كما اجلزائري اجلعدي الشريف الرمحن عبد بن
 الغزاوي أمحد العباس أيب تاريخ يف ذلك وجدت كما مي الندروة اخلالق عبد الوفاء وأيب ١١٣٣ بعام

 السالم عبد بن وحممد املدين املغريب اهللا عبد بن وحممد التطواين لوكس عمر حفص وأيب املكناسي
 املعروف التلمساين أيوب بن اهللا عبد بن وحممد جسوس اهللا عبد وأيب محدون وولده الفاسي بناين

 وغريهم باملنور
 اجلرين السالك حممد ابن حممد إال جمازا منه أعلم وال طريقه من باسنادهاا نتصل فلم االفراين أما

 نقله إثر باديةال باملنح ١١٣٥ سنة بتاريخ عامة وهي خبطه له االفراين إجازة على وقفت فقد املراكشي
 من جزء عندي نعم رحال وابن مبارك وابن واحلريشي املنح كصاحب مشاخيه من االفراين إجازات
 املذكور االفراين خبط أوله على مؤلفه خبط للمنتوري الشعرية املقطعات

-------------------------------------- 
  ٥٩٩ صفحة - ٢ جزء   

 يف له أذنت فقد طريقنا من به سنده يتصل أن أراد فمن دهبع وقال املنح صاحب عن له روايته
 ١١٤٣ رجب أواخر املذكور حممد وكتب ذلك يف املذكورة االسنادات سائر يف عامة إجازة ذلك
 اإلجازة أراد هل يذكر مل ولكن عامة إجازة وكأنه االفراين خط من اه مبنه اجلميع يرحم واهللا

 أعلم واهللا واسعة والعبارة يأيت وملن مهل أو فقط عنه لآلخذين أو للمعاصرين
 يسند ما وكثريا معروف وهو خبطه وجدته املنح صاحب عن فأخذه الشركي الطيب ابن وأما

 بن حممد غريالشمس العامة له بإجازته صرح من اآلن وجدت وما املترجم عن الزبيدي احلافظ عنه
 ذلك يف مدفيعت املعسكري املشريف سقط للشيخ إجازته يف عريب بن حممد

 ترمجة لآلخرين أحفظ وال اتصال اآلن م يل فليس واجلزائري والندرومي القادري وأما
 عبد وابن لوكس عن السقاط إىل بأسانيدنا طريقهم من ا فنتصل بعده ذكر ومن لوكس وأما
 عنه كالمها بناين السالم

 العروس تاج يف مرتضى افظاحل له املنح صاحب إجازة ذكر وقد عنه إليه فبأسانيدنا املنور وأما
 العرااقي العالء أيب للحافظ املذكور بناين إجازة من له املنح صاحب إجازة فاستفدت بناين وأما
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 ٣٦٠

 مل السالم عبد ابن كان وإن ااز خبط عندي وهي املوطأ من ورقة أول على خبطهما عليها وقفت
 املنح صاحب إجازة بنص ظفرت أن عدب مث عليها وقفت اليت وفهارسه إجازته يف ذلك من شيئا يذكر
 لولده أيضا فيها وأجاز وألف ومائة عشرين بسنة مؤرخة مطلقة عامة وهي املذكور السالم عبد البن

 صورة ناقال رمحون بن التهامي حممد اهللا عبد أيب املسند كناشة يف ذلك على وقفت كما محدون
 ملن املذكورة اإلجازة

-------------------------------------- 
  ٦٠٠ صفحة - ٢ جزء   

 الدمراوي إجازة ذلك وعقب التازي الدمراوي امزيان املختار حملمد بناين محدون وإجازة ذكر
 أيضا عامة وهي رمحون البن

 عبد ابن عن ذلك راويا الكبري الفالين ثبت من له املنح صاحب إجازة فاستفدت جسوس وأما
 الناصري السالم

 املذكور اهللا عبد ابن وكان وغريه الفالين ثبت من ذلك فاستفدت املغريب اهللا عبد بن حممد وأما
 وعندي احلليب اجلربيين طه للشيخ منها ورقة أول على خبطه إجازة على وقفت باملنح املشرق يف جييز

 نسخته
 عن السوسي حممد ابن علي احلسن أيب الربكة الصاحل املسن عن كثريا الزبيدي احلافظ ويروي

 أعلم واهللا خمصوص لشيء أو عامة الفاسي عن املذكور عن يروي هل أدري وال نحامل صاحب
 باحملمدين مسلسلة ا فأخربنا طرق من وذلك ومخسة أربعة املنح صاحب وبني بيننا ما وأعلى

 بن حممد الشمس عن الكبري األمري حممد عن الدمياطي اخلضري حممد عن الدمياطي الشريف حممد
 الوجيه أيضا له مساو ا وأخربين املنح صاحب عن املدين املغريب اهللا عبد بن مدحم عن احلفين سامل
 بن حممد ابن حممد عن املدين الليل مجل زين عن أبيه عن االسكندري البنا صاحل حممد ابن اهللا عبد
 كسلو عمر عن السقاط علي عن الكبري األمري إىل وبأسانيدنا املنح صاحب أبيه عن املغريب اهللا عبد

 عن واحلبال السكري عن روايتنا ذلك من وأعلى مؤلفها عن كالمها بناين السالم عبد وابن التطواين
 أعلى ومن معتربة وثيقة سالسل وهذه املنح صاحب عن التلمساين املنور عن مرتضى عن الكزبري
 بن سامل بن حممد الشمس مبصر صافحت أين باملصافحة املسلسل احلديث يف املنح بصاحب اتصاالتنا

 كما املالكي امللواين الغين عبد الشيخ شيخه صافح كما األزهري املالكي الشربباصي طموم حممد
 حممد الشيخ صافح

-------------------------------------- 
  ٦٠١ صفحة - ٢ جزء   

 كما املذكور التطواين لوكس عمر صافح كما البيومي علي احلسن أبا العارف صافح كما نافع
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 عيسى املذكور البيومي وصافح ح باملصافحة املسلسل يف املذكورة بأسانيده املنح صاحب حصاف
 له املعروف بسنده العجل بن أمحد الشهاب صافح كما الطولوين
 علي عن أبيه عن املذكور احلديث يروي أنه من الصغري لألمري عاشوراء مسلسل يف وقع وما
 املنح صاحب عن أخذاه كما لوكس السالم عبد بن وعمر احلاج بن العريب بن أمحد عن السقاط
 السقاط يدرك مل قدميا ومات تلميذه ال املنح صاحب أشياخ من احلاج بن العريب بن أمحد ألن ختليط
 االبن عليهم فانقلب املذكور احلاج بن العريب بن أمحد بن حممد عن السقاط أخذ نعم عنه اآلخذ
 على وقفت وقد فصحيح املنح صاحب عن لوكس عمر عن هلا روايته وأما واضح وهم وهو باألب
 واحلمد أيضا عامة وهي للسقاط لوكس إجازة وعلى املذكور للوكس عامة وهي املنح صاحب إجازة

 هللا
 من الكتاين إدريس ابن جعفر حممد أيب خالنا وفهرسة ظاهر ابن احلسن أيب جميزنا خبط وقع وما

 الكوهن فهرسة يف وما غريه يذكره ومل األول عهدة يف فهو منحه املنح صاحب عن يروي السقاط أن
 العالء أيب احلافظ عن الناصري السالم عبد ابن طريق من أسانيد عدة سياق من الفهارس من وغريها
 طلب يف ابتدأ أنه ترمجته يف سيأيت املذكور االعراقي ألن عهدم يف املنح صاحب عن احلسيين العراقي
 بشيخ عنه يعرب البصري فتح يف ورأيته املنح صاحب فيهما مات اليت ةالسن وهي ١١٣٤ عام العلم

 لو نعم عنه بناين السالم عبد ابن عن فيها سنده ساق عندي وهي املوطأ من نسخته أول ويف شيخنا
 العلو يف غاية لكان له بإجازته التصريح وجد

 الوزاين حممد ابن املهدي عيسى أبا املفيت صديقنا أن هذا املنح بكتابة املتعلقة األغالط ومن
 حممد بن للطيب املنح فهرسته يف نسب اجلديد املعيار صاحب

-------------------------------------- 
  ٦٠٢ صفحة - ٢ جزء   

 وإمنا ذلك يف شك وال إشكال ال القادر عبد بن الرمحن عبد بن حملمد هي وإمنا غلط وهو الفاسي
 أعلم واهللا حرفه يف املذكور املقاصد أسهل مدحم بن الطيب حممد اهللا عبد أليب

 واختصار السبكي طبقات اختصار والسري والتاريخ احلديث يف التآليف من هذا املنح ولصاحب
 مكبا بالفنون بصريا للحديث ذاكرا كان قال طبقاته يف عجيبة ابن له نسبهما العني حرف إىل اإلصابة

 الزاهر والكوكب القلوب حبيب رؤية من الغيوب كشف ضاأي وله اه الناس بأيام عارفا التقييد على
 طبقاته يف احلضيكي له ذكرمها املسافر سري يف

 عايل ب بعاشوراء املسلسل احلديث يف األمري الشيخ رسالة يف املنح صاحب حتلية على وقفت
 ليهع كتب ولكن السند الثبت احلجة اعتماد أقوى فن كل يف سند كل اتصال يف عليه ومن االسناد
 ومما اه معلوم هو كما املدح يف املبالغة وأمثاهلا العبارة هذه من املقصود ان البابالوي السيد حمشيه
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 عنه سيأيت ما تتأمل كثريا املغاربة تراجم يف التحشية هذه مثل يكتب أنه املذكور السيد على يالحظ
 أعلم واهللا أيضا السقاط ترمجة يف

 املستحسن املنتخب املنهج ١٩٨
 املذكور باسم ألفته ثبت احلسن موالي السلطان ابن احلفيظ عبد موالي لسعادة أسندناه فيما

 حنو يف وهو ١٣٢١ عام مبراكش به اجتمعت ملا العزيز عبد موالي السلطان أخيه عن خالفته أيام
 والفهارس واملسلسالت الفنون من كثري وأسانيد فرائد على اشتمل كراريس أربع

 رائقال الروي املنهل ١٩٩
 لإلمام الطرائق وأصول العلوم أسانيد يف

-------------------------------------- 
  ٦٠٣ صفحة - ٢ جزء   

 ذكر ممتع فهرس وهو كراريس سبع حنو يف اجلغبويب السنوسي علي بن حممد اهللا عبد أيب العارف
 األعراض بنواحي ابذةاجله من عنه أخذوا جبماعة رحالته يف االجتماع له وقع أنه أوله يف الشيخ

 ومصر برقة زوايا من حوهلا وما تتونس من مراسلون وآخرون الغرب وطرابلس اجلريد وأطراف
 من وصله ما هلم وأجاز اهللا فاستخار لالستجازة أنفسهم فتشوفت التعارف وبينهم بينه فحصل
 خمتصر ثبت يف ذلك كل فاختصر ألف اليت وفهارسه ومشاخيهم مشاخيه فهارس على وأحاهلم مشاخيه
 العشرة واملعاجم العشرة والصحاح العشرة واملسانيد العشرة والسنن العشرة الكتب إسناد فيه ذكر

 التخاريج كتب من ذلك غري إىل العشرة األحكام وكتب العشرة واملختصرات العشرة واجلوامع
 وكل أرويه العجيمي رسالة من أكثره خلص مما القوم طرائق مث تفسريا الستني وحنو والشمائل والسري

 السني حرف ويف األوائل يف مذكورة وهي إليه بأسانيدنا ملؤلفه ما
 اليوسفية باألسانيد الصفية املنح ٢٠٠
 والده أسانيد يف ألفه ببوزيري ١٢٢١ سنة املتويف الفاسي يوسف بن أمحد العباس أيب للشيخ

 يف نظمه على شرحه يف لفاسيا حامد أبو قال فقط الطريقية الفاسي يوسف احملاسن أيب الشيخ
 سنني وغريه احلديث يف الزمه احلديث يف القصار بعد وقته إمام كان املذكور أخيه حق يف االصطالح

 شأوه ذلك يف يدرك ال وحده نسيج صار أن إىل الذهن ونوقد احلفظ قوة مع الطلب يف وجد كثرية
 ال احلديث بعلم منفردا املرآة نم حقه يف أيضا وقال الصحيحني حديث من شيء عنه يشذ ال وكان
 أحدمها به انفرد وما عليه اتفقا ملا مستحضرا الصحيحني حلديث حافظا يباري وال فيه جياري

 واآليب حجر ابن كالم حفظه من ومسلم البخاري نسخ تصحح سند أو منت لفظ يف ولالختالف
 نصب

-------------------------------------- 
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  ٦٠٤ صفحة - ٢ جزء   
 حمققا والتراجح بالتعادل عارفا ذلك لفائدة حمصال الطرق جبمع معتنيا والعلل بالرجال عارفا عينيه
 اه أحواله مجيع يف هلا مالحظا عليها حمافظا للسنة مستعمال أهلها سنن على ممارسا للصناعة
 وأعلمهم همورئيس النبوية االثار يف احلفاظ سلطان القلوب ابتهاج يف أخيه حفيد أيضا عنه وقال
 من النسخ تصحح االعجاز حد حفظه بلغ قال مث وترمجاته وآيته ولسانه أبيه وزير احلديثية بالصناعة
 ثقة ضابط حافظ ثالثة املغرب حفاظ يقول الدالئي بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو الشيخ وكان حفظه
 وعني ثقة وال ابطض غري وحافظ الثاين وعني ثقة غري ضابط وحافظ يوسف بن أمحد سيدي وهو
 عبد البن االستيعاب شأن يف حضر ومن هو الدالئي بكر أبا سيدي زار ملا يوما معه تكلم وقد الثالث
 اه املرتبة تلك حفظه وبلوغ نفسه إىل يشري مثله يؤلف من هنا لكان عدم لو إنه فقال الرب

 حاشية يف وشرع سياملقد الغين لعبد األحكام عمدة شرح وعلومها السنة يف التآليف من وله
 الدالئي بكر أيب سيدي الشيخ أسانيد يف وتأليف اجزء منها فكتب مسلم صحيح على

 حممد أيب العارف عن اجلد عن الوالد عن منها طرق من واالنتفاع الصحبة بطريق بوالده نتصل
 ح أمحد بن ريبالع حامد أيب الشيخ عن كالمها البزرايت اهللا عبد حممد أيب واألستاذ الدباغ الواحد عبد
 عبد بن حممد اهللا عبد أيب العارف عن الصنهاجي الرمحن عبد بن أمحد العباس أيب الناسك املعمر وعن

 علي احلسن أيب عن كالمها مكناس دفني العلمي القادر عبد حممد أيب العارف عن الدباغ احلفيظ
 اخلصاصي قاسم حممد أيب عن هأبي عن األندلسي معن اهللا عبد بن أمحد بن العريب حممد أيب عن اجلمل
 أبا وصحبت وتلقنت فيه املذكورة بأسانيدنا الفاسي احملاسن أيب عن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب عن

 فارس
-------------------------------------- 

  ٦٠٥ صفحة - ٢ جزء   
 الدباغ واحدال عبد حممد أبا الشيخ صحب كما الدباغ احلفيظ عبد بن أمحد بن العزيز عبد
 وصحبت صافحت أين ذلك من وأعلى ح عاليا حامد أيب الشيخ عن ومها الغريسي زيان وأبا املذكور
 ابن العريب حامد أبا صحب وهو دارا الفاسي أصال الشاوي القادر عبد بن حممد اهللا عبد أبا العارف
 بسنده الدرقاوي أمحد

 األسانيد مقاليد ٢٠١
 فإن لغريه ذلك أر ومل االثبات عمدة يف كما العياشي تلميذه له هألف الثعاليب عيسى أسانيد يف
 طاهر أيب شيخه عن قال اإلرشاد يف الدهلوي اهللا ويل الشاه وجدت مث إليهما بأسانيدنا فنرويها صح

 تفصيله لدي قال مث الفن من أشكل فيما وراجعته فطالعته األسانيد مقاليد كتاب ناولين الكوراين
 اه عنه مشاخيه عن طاهر أبو شيخنا تأليفه األسانيد مقاليد فناولين عيسى الشيخ ماأ الشيوخ أسانيد
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 ٣٦٤

 البابلي شيخه مرويات فيه مجع عيسى للشيخ األسانيد منتخب الرباطي للغريب القلعي التاج إجازة ويف
 للرتاع قاطعة مفيدة عبارة وهي منها اه االعالم املشايخ بقية عن مروياته فيه مجع األسانيد ومقاليد

 األسانيد حترير بيان يف احلميد املسعى ٢٠٢
 االنبايب الشمس تالميذ كبار من املصري الطهطاوي رافع أمحد الشهاب النحرير العالمة لعصرينا

 مكاتبة السلوة صاحب خالنا ابن أخريا واستجاز منه واازين
-------------------------------------- 

  ٦٠٦ صفحة - ٢ جزء   
 كان املصري احلنبلي البسيوين أمحد السيد مبصر احلنابلة شيخ أن ظين على ويغلب مشقد من
 وأن أكثر أو جملد يف املذكور ثبته أن ومسعت له واستجازين ١٣٢٣ عام مبصر كنت ملا يل ذكره
 تهوطبق األنبايب غري عن لصاحبه رواية ال وأنه م والتعريف الرجال وضبط األسانيد بتحرير فيه عنايته
 أعلم واهللا املصريني من

 املسلسل احلديث يف السلسل املشرع ٢٠٣
 عنه حيان أيب عن مرزوق ابن اخلطيب إىل بالسند أرويه األحوص أيب ابن لإلمام
 االمتنان جمايل ٢٠٤
 احلسين الكتاين احلي عبد حممد الشذرة هذه جلامع القرآن سور من بالتسلسل لنا روي فيما
 مبصر كتبته ثبت الفاسي

 الراوين مورد ٢٠٥
 سليمان بن موسى بن يوسف احلجاج أيب الراوية اجلليل للشيخ والدواوين الرواية مورد يف
 املهيمن عبد بن حممد سعيد أيب عن السراج زكرياء أيب إىل بالسند أرويه املنتاشقري اجلذامي

 يف سعيد أيب للفقيه يلالعا األذن أطلقت له إجازته يف قال رندة من كتابة مؤلفه عن السبيت احلضرمي
 التأليف هذا تضمنه حسبما العلماء اجللة أشياخي عن هلا حتملي اختالف على رواية من يل ما حتمل
 سيد خصائص يف املستفيد مالذ كتاب ذلك ومن وتصنيف ونثر نظم من يل مما لديه يصح وما

 ذلك وغري مشيخيت وكتاب األربعني األحاديث يف املرسلني
 سلسلةال املوارد ٢٠٦
 احلافظ عنه قال املدين مث الفاسي الشركي الطيب بن حممد للشمس املسلسلة األسانيد عيون من
 مجع ثبته يف الشوكاين

-------------------------------------- 
  ٦٠٧ صفحة - ٢ جزء   

 من أخرجه ومن إسناده على حديث كل بعد وتكلم مسلسلة غريه يف توجد ال أحاديث فيه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٣٦٥

 أرويها جملد يف وهي املدينة يف املذكورة املسلسالت على وقفت وقد قلت االحتاف من اه املصنفني
 عنه الكوكباين القادر عبد عن الشوكاين القاضي إىل وبأسانيدنا عنه مرتضى احلافظ إىل بأسانيدنا
 املسلسالت يف أيضا ذكرها وسيأيت

 اجلزيلة املواهب ٢٠٧
 الصويف احملدث للعالمة املذكور الثبت وهو عقيلة بن أمحد بن حممد اهللا إىل الفقري مرويات يف
 ومسنده احلجاز حمدث املكي احلنفي عقيلة بابن والده املشتهر سعيد بن أمحد بن حممد الشمس املسند
 عنوان منها العديدة املصنفات صاحب وهو باحلافظ اليماين النفس يف موضع غري يف حاله عصره يف

 من أمته وأخبار العربان سيد أخبار يف الزمان لسان وكتاب الوالدة قبل نبينا به خص فيما السعادة
 معىن يف األفراح وعروس ١١٢٣ سنة إىل فيه وصل السنني على مرتب تاريخ وهو واجلان اإلنس
 حنوا عليه واستدرك السيوطي للحافظ االتقان فيه اختصر القرآن علوم يف واإلحسان األرواح حديث

 وسط جملد يف وهو هذا املواهب كتاب تآليفه من وكذا كثريا خطه عندي لكذ وغري نوعا ستني من
 بروايات ظفرت وقد األسانيد من تيسر ما الثبت هذا يف أثبت أن أحببت صدره يف قال بنفسه مجعه
 أردت ما على آيت مث باالختصار مشاخيي بتراجم أورده ما أصدر أن فاخترت أخيار كبار مشايخ عن
 على ليسهل الروايات من يل صح مبا شيخ كل ترمجة وأعقب وغريها احلديثية كتبال أسانيد ذكر من

 املنال مث النخلي الشهاب مث البصري اهللا عبد شيخه بترمجة صدره طريقه من إيل وصل ما معرفة الناظر
 دمشق نزيل الكوراين إبراهيم بن إلياس

-------------------------------------- 
  ٦٠٨ صفحة - ٢ جزء   

 مث املكي الدهان الدين تاج مث الدمياطي البنا حممد بن أمحد والشهاب احلنبلي املواهب أيب مث
 بذكر ختم مث الفنون على ورتبها املصنفات إىل أسانيده بذكر أطال مث املكي العجيمي حسن الشيخ
 عشر سةاخلم حنو منها فذكر الفهارس بعض أسانيد بذكر ختم مث باخلصوص هلم يترجم مل مشايخ
 وأمثاهلما والنخلي البصري شيخه ثبيت من وأوعب أمجع وهو الثبت مت وبذلك

 ذلك من وأعلى عنه جده عن أبيه عن الكزبري عن والسكري احلبال عن ملؤلفه ما وكل نرويه
 حني ١١٤٥ عنه البغدادي السويدي سعيد حممد عن الدمشقي الغزي عمر عن اخلطيب النصر أيب عن
 ومساو الدنيا يف يوجد ما أعلى وهو سنوات مخس حنو ذاك إذ السويدي وسن دادبغ عقيلة ابن ورد
 سليمان بن الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أيب عن مبكة املدين اجلفري صايف الربكات أيب املعمر عن له

 سنة هذا عقيلة ابن وفاة وكانت عقيلة ابن عن املزجاجي اخلالق عبد بن اهللا أمر عن الزبيدي األهدل
١١٥٠ 

 املسلسل الرمحة حديث يف السلسل املورد ٢٠٨
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 ٣٦٦

 أصحاب معجم يف عنه قال تونس شهيد األندلسي القضاعي األبار ابن اهللا عبد أيب للحافظ
 ومجع الرمحة حديث أسانيد ختريج وفقه وأوثر حقه أوجب من كلفين عياض ترمجة لدى الصديف
 انتهت ما عليه الكالم من وهنالك السلسل املورد ب ومسته جزء ذلك من يل فاجتمع املتصلة طرقه
 اه إليه معرفيت

 جده عن احلفيد مرزوق بن حممد احلافظ عن الثعاليب زيد أيب إىل بالسند أرويه ذا وناهيك
 نزيل األندلسي األوسي حيايت بن حممد اهللا عبد أيب عن الوادياشي جابر ابن اهللا عبد أيب عن اخلطيب
 األبار ابن مؤلفه عن تونس
 ياسني ابن انظر السنية ملواهبا

-------------------------------------- 
  ٦٠٩ صفحة - ٢ جزء   

 بن العزيز عبد بن حممد ابن اهللا جار الشيخ هو احلنفية إمام مسلسالت يف السنية املواهب ٢٠٩
 علي الدين ورن عن املكي الصديقي عالان بن حممد عن النخلي إىل بأسانيدنا أرويه املكي اهلامشي فهد
 عنه فهد ابن الرمحن عبد الدين وجيه عن احلمريي أمحد بن

 السنية واألسانيد السنية املوائد ٢١٠
 مراكش دفني البجعدي التاديل الشرقي اخلالق عبد بن املعطي حممد اهللا عبد أيب الصاحل للعامل
 ذلك رويت من وأمسي ريفةالش األحاديث من حتملته ما فيه أذكر أوله يف قال ١٠٩٢ سنة ا املتوىف
 وأذكر قال جليسهم يشقى ال القدوة فهم منهم أكن مل وإن هذا املنيفة سلسلتهم سلك يف منتظما عنه
 منه استفدت وما الشيوخ من عنه أخذت من ذكرت وإذا املباركني من صحبته من االسناد شيوخ مع

 مزيته يف ارتيابا أو غضا يوهم ما زمانه أهل مع له وقع ومن وفضله وبلده بنسبة بالتعريف أعقبته
 وأطاب فأطال مراكش عامل املرغيت سعيد ابن لعمدته فيها ترجم اخل واضح بوجه عنه بالذب أخذت
 أسانيده بعض ورفع

 املعطي بن الصاحل حممد اهللا عبد أيب عن وهو التلمساين املنور طريق من املذكور بالشيخ نتصل
 إىل وبأسانيدنا ح اهللا رمحهم مبراكش الدباغ باب دفني ياملعط سيدي الشيخ والده عن الشرقاوي
 املوائد صاحب عن املنح صاحب

 املعجم حروف على مرتبني شيوخه الشيخ فيه يترجم الذي الكتاب عن عبارة املعجم املعاجم
 الذي الكتاب املعجم فسموا املتأخرون وتوسع حرفه من ترمجته يف واحد كل عن رواه ما ويذكر
 وأقرانه بشيوخه الشيخ خيصه

-------------------------------------- 
  ٦١٠ صفحة - ٢ جزء   
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 ٣٦٧

 لعياض الصديف شيوخ كمعجم تالميذه أو حافظ بشيوخ احملدثني أحد يفرده أو عنه أخذ من أو
 تسهيال املعجم حروف ترتيب على فيه الرواة لذكرهم بذلك مسي األبار البن تالميذه ومعجم
 واملستفيد للمطالع
 الكتب املعاجم نقلت حياته يف كتبت نسخة ومن اجلزرية على شرحه يف السخاوي احلافظ وقال
 أمساء يف أو للطرباين واألوسط الصغري كاملعجم املصنف شيوخ يف املعجم حروف على املصنفة
 اه للمؤلف ال للمعجم صفة والكبري وأوسعها أعظمها وهو أيضا له الكبري كاملعجم الصحابة
 وفاة تقدم بعد سواء الشيوخ ترتيب على األحاديث فيه يذكر ما االصطالح يف املعجم ةاحلط ويف
 الترتيب هو الغالب ولكن والتقوى العلم يف التقدم أو الفضيلة أو التهجي حروف توافق أو الشيخ
 نأ إال املعاجم معىن يف واملشيخات قلت للطرباين الثالثة املعاجم القسم هذا ومن اهلجاء حروف على

 كذا حجر ابن احلافظ قاله املشيخات خبالف بأمسائهم املعجم حروف على فيها املشايخ يرتب املعاجم
 احلطة من اه السندي عابد حممد شيوخنا شيخ ثبت يف

 فنقول هنا نذكر الذي هو القسم وهذا
 اهلروي ذر أيب معجم ٢١١
 اهللا بلد يف املسندين وحجة واةالر إمام األنصاري اهلروي أمحد بن عبد ذر أبو احلافظ اإلمام هو

 الدنيا يف عليه ومن
-------------------------------------- 

  ٦١١ صفحة - ٢ جزء   
 يف قال جملد يف معجم له ٤٣٥ سنة مبكة وتويف ٣٥٥ سنة ولد البخاري صحيح رواية يف املدار

 من عملي وسيئات نفسي شر نم باهللا وأعوذ عليه وأتوكل به وأومن وأستغيثه أمحده هللا احلمد أوله
 الذين شيوخي عن هذا يف أذكر فإين وبعد قال أن إىل له هادي فال يضلل ومن له مضل فال اهللا يهده
 امسه من منهم األلف باب املعجم حروف على تيسر ما واحد كل عن البلدان سائر يف عنهم كتبت
 هذا معجمه يف من وعدة عنهم يكتب ومل رآهم كثرية شيوخ أمساء فيه آخر جزء ذر وأليب أمحد

 األحاديث من فيه ما وعدة واحدة امرأة عن وله رجلني إال رجال وثالثون رجل ثالمثائة املذكور
 عنه الرب عبد ابن عن الغساين علي أيب عن عياض طريق من أرويه حديثا وعشرون ستمائة

 حنيفة أيب صاحب باينالشي احلسن بن حممد رواية املوطأ بكتاب هذا اهلروي ذر أبو حدث عجيبة
 من نرويها أن قلنا مالك عن احلسن بن حممد عن مهراز بن حممد بن أمحد عن الصواف علي أيب عن

 فكيف املتأخرين فهارس يف نادر احلسن بن حممد رواية إسناد أن مع به عنه الرب عبد ابن طريق
 باملتقدمني
 احلداد علي أيب مشايخ معجم ٢١٢
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 منصور أيب بن مسعود عن خليل ابن احلجاج أيب إىل بأسانيدنا نرويه ظاحلاف أمحد بن احلسن وهو
 عنه اخلياط

 احلافظ السمعاين ابن الكرمي عبد سعد أليب احملرب املعجم ٢١٣
-------------------------------------- 

  ٦١٢ صفحة - ٢ جزء   
 بن حممد الفضل أيب عن دا أيب بن علي احلسن أيب عن حجر ابن احلافظ إىل بأسانيدنا نرويه

 عنه حدث من آخر وهو إجازه مؤلفه عن اللخمي العزيز عبد بن عيسى عن املقدسي طاهر
 األعرايب ابن معجم ٢١٤
 الذهيب بن هريرة أيب عن حجر ابن إىل بأسانيدنا أرويه األعرايب ابن حممد بن أمحد سعيد أبو هو

 أنا السعدي غدير بن رفاعة بن اهللا عبد أنا صباحال بن حيىي بن احلسن عن سعد بن حممد بن حيىي أنا
 زياد بن حممد بن أمحد سعيد أبو أنا النحاس عمر بن الرمحن عبد أنا اخللعي احلسن بن علي احلسن أبو
 األعرايب ابن

 املقري ابن معجم ٢١٥
 عبد الدين قطب عن املغزي بن الرمحن عبد الفرج أيب عن أيضا حجر ابن إىل بأسانيدنا أرويه
 وأبو احلسني بن منصور أنا الرجاء أيب بن سعيد أنا الرحيم عبد ابن املؤيد أنا شامية أنا احلليب الكرمي
 املقري ابن أنا الثقفي حممود بن أمحد طاهر

 األوسط الطرباين معجم ٢١٦
 عن خليل ابن احلجاج أيب إىل بأسانيدنا نرويه أحاديثهم غرائب من وأكثره شيوخه أمساء فيه
 عنه األصبهاين نعيم أيب عن احلداد علي أيب عن الزازاين الرجا أيب بن سعيد

-------------------------------------- 
  ٦١٣ صفحة - ٢ جزء   

 مجيع ابن معجم ٢١٧
 بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد اهللا عبد أيب عن اهليثمي النور عن حجر ابن إىل بالسند أرويه

 بن علي احلسن أبو أنبأنا احلرستاين حممد بن الصمد عبد أنبأنا عالن نب حممد بن املسلم أنا اخلباز
 الغساين مجيع بن أمحد بن حممد احلسني أبو أنا طالب بن أمحد بن احلسني نصر أبو أنا السلمي املسلم

 طاهر أيب للحافظ السفر معجم ٢١٨
 أنا الشاطيب حيىي بن علي احلسن أيب عن التنوخي إسحاق أيب عن حجر ابن إىل بالسند أرويه

 السلفي أنا القرافة خطيب بابن املعروف الرمحن عبد بن علي بن عثمان
 املترجم املعجم ٢١٩
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 أيب عن العثماين بكر أيب بن حممد الفتح أيب عن زكرياء القاضي إىل بالسند أرويه املنذري للزكي
 عن اخلتين حسني بن عمر بن يوسف احملاسن أيب عن الغزي مبارك بن أمحد بن الرمحن عبد الفرج

-------------------------------------- 
  ٦١٤ صفحة - ٢ جزء   

 عنه الزاهد الوزير بن إسحاق عن التنوخي الربهان إىل وبأسانيدنا ح املنذري الزكي
 اجلرجاين بكر أيب شيوخ معجم ٢٢٠
 بكر أيب عن بندار بن تثاب املعايل أيب عن السلفي إىل به نرويه لنفسه مجعه إبراهيم بن أمحد وهو

 عنه الربقاين حممد بن أمحد
 الدمشقي احلافظ خليل بن يوسف معجم ٢٢١
 عن الكمال بنت زينب عن الفارقي عثمان بن أمحد بن حممد عن حجر ابن إىل بالسند أرويه

 احلافظ خليل ابن يوسف
 مسدي ابن معجم ٢٢٢
 سنة املتويف مسدي بابن عروفامل الغرناطي موسى بن يوسف بن حممد بكر أبو احلافظ وهو
 مل وملا ثالثة إال األعيان من أحدا يذكر يكاد ال أنه إال الفوائد كثري وهو جملدات ثالث يف ٦٦٠
 ونبله قدره من ووضع بنبله منهم كل املنذري أصحاب من مجع رماه حقه يوفه ومل املنذري يذكر
 يمسد ابن يف سبق وقد إليه بالسند أرويه بالء دار والدنيا

 الرعيين معجم ٢٢٣
 عنه األبار ابن إىل بالسند أرويه املالقي الرندي سليمان بن عيسى موسى أبو املتقن احلافظ هو

-------------------------------------- 
  ٦١٥ صفحة - ٢ جزء   

 الربزايل معجم ٢٢٤
 ألفي حنو على تملاش ٧٣٨ سنة املتويف الربزايل حممد بن القاسم حممد أبو الدين علم احلافظ هو

 الباء حرف يف سبق مبا أرويه الظنون كشف يف كما شيخ
 الشيوخ معجم ٢٢٥
 سفيان بن حممد أليب

 احملكم املعجم ٢٢٦
 أمحد بن الفرج أيب عن حجر ابن إىل بالسند العطار علي بن حيىي بن احلسني اخلري أيب للرشيد

 مؤلفه عن قريش بن إمساعيل بن علي احلسن أيب عن الغزي
 احلراين احلنفي املنعم عبد بن اللطيف عبد النجيب معجم ٢٢٧
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 عن األزهري املعايل أيب عن حجر ابن إىل به احلنفي الظاهري حممد بن أمحد العباس أيب ختريج
 املنعم عبد بن اللطيف عبد النجيب عن الصنهاجية عمر بن علي بنت عائشة

 املقدسي معجم ٢٢٨
 بن أمحد بن حممد البدر عن األزهري حممد ابن اهللا عبد عايلامل أيب عن حجر ابن إىل بأسانيدنا

 املقدسي الواحد عبد بن إبراهيم بن حممد بكر أيب عن الفارقي خالد
 احلنبلي للحافظ العلي املعجم ٢٢٩
 عن حجر ابن إىل بأسانيدنا أرويه

-------------------------------------- 
  ٦١٦ صفحة - ٢ جزء   

 الذهيب أمحد بن حممد اهللا عبد أيب عن محزة بن سليمان عن املنجا بن أمحد بن حممد بنت فاطمة
 للدبوسي املعجم ٢٣٠
 ستة يف وهو احلسامي أيبك بن أمحد احلسني أيب ختريج الدبوسي إبراهيم بن يونس النون أبو وهو

 لفهمؤ من بسماعها األدرعي أمحد بنت مرمي عيسى أم عن حجر ابن إىل بالسند أرويه أجزاء
 للذهيب الكبري املعجم ٢٣١
 الذهيب أنا قاال الذهيب بن هريرة وأيب التنوخي إسحاق أيب عن حجر ابن إىل به لنفسه خترجيه
 للذهيب اللطيف املعجم ٢٣٢
 حنو يف وهو احلفاظ من مجاعة أيدي تداولتها منه مسموعة نسخة على وقفت لنفسه أيضا خترجيه
 عقبه حديثا أورد وكلما ٦٩٤ سنة عليه بسماعه املقدسي نعمةال ابن عن بالرواية افتتحه كراسني
 بسماعه املقدسي العز بن إبراهيم ابن بكر أيب العماد عن حجر ابن إىل بأسانيدنا نرويه ورتبته حبكمه

 الذهيب على له
 السبكي معجم ٢٣٣
 ابن إىل فيه املستكن ابن احلسني أيب ختريج الكايف عبد بن علي احلسن أبو الدين تقي اإلمام وهو

 والدها من بسماعها السبكي الكايف عبد بن علي احلسن أيب الدين تقي الشيخ بنت سارة عن حجر
 عنه الذهيب إىل وبالسند

-------------------------------------- 
  ٦١٧ صفحة - ٢ جزء   

 أيضا املذكور السبكي معجم ب ٢٣٣
 السبكي وانظر عنه له املخرج بنت سارة عن جرح ابن احلافظ إىل به أيبك بن احلسني أيب ختريج

 السني حرف يف
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 عمر أيب ابن محزة بن سليمان التقي معجم ٢٣٤
 له املخرج عن املنجا بنت فاطمة عن احلافظ إىل به الذهيب اهللا عبد أيب ختريج
 البخاري بن أمحد بن علي الفخر معجم ٢٣٥
 إىل بأسانيدنا احلنفي الظاهري حممد بن أمحد العباس أيب ختريج واملسمعني له ايزين شيوخه عن
 الفخر

 املراغي بكر أيب الزين بن حممد الفتح أيب معجم ٢٣٦
 العثمااين الفتح أيب شيوخ مبعجم الرباين الفتح ب املسمى فهد بن عمر املدعو حممد النجم ختريج
 عنه املذكور فهد ابن إىل بأسانيدنا
 السالمي معجم ٢٣٧
 من الطرابلسي السالمي عثمان بن حممد ابن الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أبو الشيخ وهو
 احلافظ له خرجه الغرب طرابلس

-------------------------------------- 
  ٦١٨ صفحة - ٢ جزء   

 عنه سالمة بن علي عن فهد ابن التقي طريق من نرويه رافع ابن
 املعجم يف واملنجم امليم حرف يف تقىواملن احلاء حرف يف حاطب انظر تقدمت السيوطي معاجم
 الصديف شيوخ معجم ٢٤١

 وقد إليهما بالسند أرويه شيخا وستني املائة حنو له وعد أوراق يف أوله يف ترمجه عياض للقاضي
 سبق

 الصديف أصحاب معجم ٢٣٩
 عارضته وقوة األبار ابن حفظه سعة على يدل مما ضخم جملد يف مطبوع وهو األبار ابن للحافظ

 أيب عن الفهري رشيد ابن عن املكناسي أمحد بن حممد اهللا عبد أيب عن السراج إىل بأسانيدنا ويهأر
 أيضا وأرويه مؤلفه عن ٦٨٥ سنة عليه مساعا التونسي التجييب القاسم أيب بن حممد بن علي احلسن
 ابن فيداحل عن أبيه عن التنسي اجلليل عبد بن حممد عن سعيد عمه عن املقري طريق من له ما وكل

 عنه تونس نزيل األوسي حيايت بن حممد اهللا عبد أيب احملدث عن الوادياشي جابر ابن حممد عن مرزوق
 األبار ابن شيوخ معجم ٢٤٠
 إليه األسانيد ذه أرويه مجعه من له وإجازام أمسائهم على اشتمل

-------------------------------------- 
  ٦١٩ صفحة - ٢ جزء   

 اخلاء حرف يف سبق اخلشاب ناب معجم
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 الشامي للحافظ الكبري املعجم ٢٤٤
 سبق وقد إليه بالسند أرويه حجر ابن احلافظ ختريج
 احلاء حرف يف حجر ابن انظر العسقالين حجر ابن احلافظ معجم
 النون حرف انظر ٦٤٣ سنة املتويف احلافظ النجار ابن معجم
 السخاوي عن أخذ من معجم ٢٤٢

 إليه بأسانيدنا نرويه ضخم دجمل يف نفسه له
 فهد ابن شيوخ معجم ٢٤٣
 معجمه اشتمل ٩٢١ سنة املتويف املكي فهد بن الدين جنم بن العزيز عبد الدين عز احلافظ هو

 مرارا إجازة عنه الشامي طولون ابن طريق من أرويه شيخ ألف حنو على
 البقاعي معجم ٢٤٤
 سنة املتويف الشافعي املصري البقاعي حسن ابن عمر بن إبراهيم الدين برهان احلسن أبو هو
 الشيوخ تراجم يف الزمان عنوان املذكور املعجم واسم املطبوع الظنون كشف يف ما على ٨٧٠

 ١١١٩ عدد حتت باآلستانة الكوبريلي باشا حممد املرحوم بكتبخانة موجود وهو واألقران
-------------------------------------- 

  ٦٢٠ صفحة - ٢ جزء   
 املؤلفات من له ما وكل نرويه حجر ابن احلافظ أصحاب أكابر من املذكور البقاعي وكان
 اجلزري ابن للحافظ اهلداية على وشرحه العراقي احلافظ ألفية على وشرحه واآلي السور كمناسبات

 عن الغيطي إىل بأسانيدنا حجر ابن لشيخه الغمر إنباء به ذيل العصر أهل ألسرار العصر وإظهار
 البقاعي عن الدجلى الشمس

 حرفه يف انظره الدين جنم واحلافظ هو فهد ابن شيوخ معجم
 املسكي النفح نوافح انظر فهد ابن شيوخ معجم
 الشعراء معجم ٢٤٥
 اجليم حرف انظر إليه بالسند فأرويه فهد ابن اهللا جار احلافظ منهم مسع الذين
 حجر ابن انظر اهليثمي حجر ابن معجم
 يف الروي املشرع صاحب وهو املكي باعلوي الشلي بكر أيب بن حممد لسيدا معجم ٢٤٦

 وقد والزمزمي والقشاشي والثعاليب البابلي طريق من أسانيده ضمنه صغري معجم له باعلوي آل مناقب
 مقبول حممد بن أمحد عن أبيه عن األهدل الوجيه إىل بالسند نرويه الروي املشرع يف لنفسه ترجم
 عنه املكي أمحد بن يسإدر عن األهدل

 العني حرف انظر األجهوري الرمحن عبد املقري األستاذ هو األجهوري معجم
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 ٣٧٣

-------------------------------------- 
  ٦٢١ صفحة - ٢ جزء   

 القادر عبد امسه من انظر زاده كدك خليل بن القادر عبد معجم
 املختص املعجم ٢٤٧
 ضخم وهو األول الد منه عندي املصري احلسيين بيديالز مرتضى الفيض أيب احلفاظ خلامتة
 آخر إىل انتهاؤه باملدينة عارف اإلسالم شيخ مبكتبة املوجودة مؤلفه خبط اليت النسخة من انتسخته
 وآبائي شيوخي من واملعارف العلوم عنه أخذت من بذكر خمتص معجم هذا أوله يف قال امليم حرف
 أرباب من به تربكت أو وصاحل وصاحب رفيق من حلديثا طلبة من جالسين أو جالسته ومن

 أنشدين أو وأحببته ورسوله اهللا يف أحبين من فيه أذكر وقد املشاهري من أو الصادقة واألحوال الكشف
 الشأن هذا يف أميز وبعضهم كاتبين أو فكاتبته بأخباره مسعت أو شيئا منه استفدت أو أنشدته أو شيئا
 ولكين الشأن ذا عناية له ليس وبعضهم بنعوم عليهم أنبه كما ضاعةالب مزجى وبعضهم غريه من

 مل ومن أبيه أسم يف الترتيب مراعيا التهجي حروف على ذلك مرتبا معروفا منه بلوت ألين أذكره
 اه احلرف آخر يف ذكرته أبيه اسم أجد

 واملغاربة املالكية جمترا من وفيه ترمجة ستمائة حنو على منه عندي الذي األول الد اشتمل وقد
 أكثر يف أمهل ذلك ومع عمره آخر يف به يشتغل مرتضى احلافظ كان وقد ترمجة واخلمسني املائة حنو

 كما مشاخيه من وهو حرفه يف يترمجه مل الكواشي احلسني بن كصاحل مشاخيه كبار من كثريا احلروف
 املصري اجلربيت وكحسن إجازاته من غريه ويف معجمه من العنايب خالد بن حممد ترمجة يف به صرح
 ذكره باعبود شيخ وكالسيد حرفه يف يترمجه ومل الرفاعي نصر ابن الباري عبد ترمجة يف بشيخنا ذكره
 وكعبدي له اجازة ما غري يف بشيخنا حاله السقاط العريب بن وكعلي بدرخوج الشيخ ترمجة يف

 حممود بن اهللا عبد ترمجة يف ذكره الفصوص شارح اخللويت أفندي
-------------------------------------- 

  ٦٢٢ صفحة - ٢ جزء   
 ذكره الكردي وحممود احلبال حممد بن علي ترمجة يف ذكره املصري كشك وكمحمد االنطاكي

 يف ذكره الغرياين علي بن وحممد الصغري معجمه يف ذكره الفاسي عمر حفص وأيب بدير ابن ترمجة يف
 أصال له يترجم مل إسنادا شيوخه أعلى هو الذي رمضان بن سابق بن وكأمحد وغريها له السند ألفية
 السند ألفية يف وال املعجم يف ال

 العطار أمحد والشهاب الفالين كصاحل هلم يترجم مل مجاعة عنه اآلخذين كبار من أمهل كما
 املعطي بن والعريب العطار الرسول عبد بن وعمر الطرابلسي الطبويل وأمحد احلاج ابن ومحدون

 وعمر محزة بن اللطيف وعبد البريويت الرببري وأمحد االسكندري العباسي خليل بن وإبراهيم الشرقاوي
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 بن وعلي احملدث القلعي وداوود املقايسي ومحودة السجلماسي العلوي اهللا عبد بن والتهامي اآلمدي
 بن وأمحد الزجاجي بشياحل يس بن حممد بن وصاحل املعاين جلواهر اجلامع الفاسي برادة حرازم
 عبد وابن الفاسي شقرون بن القادر وعبد الفاسي القادري حفيد بن وحممد الطرابلسي رمضان
 البهي أمحد بن حممد الدين واء الشنواين علي بن وحممد الدمهوجي علي بن وأمحد الناصري السالم

 السويدي وعلي الزرهوين قدور بن وحممد التلمساين سعد بن احلاج بن وحممد الطندتائي املرشدي
 حممد بن خليل بن وحممد البغدادي القادري حممود بن وعثمان الدمشقي النقيب بن ومحزة البغدادي

 التزاوي الفاليل بوطاهر احلاج بن البخاري وحممد الدار الطرابلسي األصل األندلسي غلبون بن
 عبد بن حممد بن وحممد مبهريز املعروف املكناسي مث الزرهوين الكرمي عبد بن وأمحد السجلماسي

 خطه عن منقول أو خبطه إما هلم إجازته عندي هؤالء وجل االحتاف صاحب املكناسي بصري الرمحن
 خراش على الظباء تكاثرت بالسيد كأين ولكن املذكور معجمه من حروفهم يف يترمجهم مل ذلك ومع
 يسهو ال من وجل والزوار احلجاج ومقصد األنظار حمط صار فقد

-------------------------------------- 
  ٦٢٣ صفحة - ٢ جزء   

 تقول أن شئت فلو تارخيه يف اجلربيت مواد أكرب من هو املعجم هذا أن هنا يذكر ما أغرب ومن
 حىت يبعد مل املعجم هذا من باللفظ مأخوذة فيه اليت عشر الثاين القرن أهل من العلماء تراجم مجيع إن
 وفاته يذكر مل السيد ويكون بنصها الترمجة ويسوق ينتبه وال بلفظه فالن حدثين دالسي قول ينقل إنه

 تارخيه يف دقماق ابن مع للعيين وقع ما نظري وهذا وأخطأ فيها غلط للوفاة جاء فإذا بعده عاش لكونه
 ويقلده ةمتوالي بعينها الورقة دقماق ابن تاريخ من يكتب العيين إن الغمر إنباء يف حجر ابن احلافظ قال
 بعض يف يذكر دقماق ابن أن منه وأعجب فالن على أخلع مثل الظاهر اللحن يف حىت فيه يهم فيما

 وهو مبصر وقعت احلادثة تلك وتكون بعينه كالمه البدر فيكتب شاهدها أنه على يدل ما احلوادث
 اليهود وبعض داألجنا ورؤساء والقواد األمراء بعض بتراجم اجلربيت زاد وإمنا اه عينتاب يف بعد

 انقطع وملا واملؤرخني احملدثني نفس الزبيدي احلافظ هلم ترجم ممن املشاهري تراجم يف فنفسه وباجلملة
 تارخيه من املرادي خليل ترمجة يف قال ذلك ومع الطريقة تلك غري على يكتب صار السيد كتبه ما

 الثالثني حنو يف عندي فإنه عجيب وهذا كراريس العشر حنو يف املذكور املعجم ان اآلثار عجائب
 فيها ما غالب املذكورة األوراق كانت مث قال كبرية جملدة يف مرتضى السيد خبط أيضا وهو كراسة

 من وأمهل شهرة هلم ليس والذين والسودان بل واحلجاز والشام والروم املغرب أهل من اآلفاقيني من
 ولعل مشاخيه من كونه عن رغما رمجهيت مل السيد فإن حسن الشيخ كوالده قلت يترجم أن يستحق

 من به عابه وما اجلربيت تعصب من اهلادر السيل ذلك عليه جر الذي هو ألبيه السيد من اإلمهال هذا
 لقيه فيمن ألفه حيث بل ال املؤلف بلد أهل على فيه يقتصر التاريخ وهل عجيب الغرباء بتراجم اعتنائه
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 ٣٧٥

 عاقبة وهللا وأفيد أعم اآلفاقيني بذكر حنن واستفادتنا البلدي ريذك كما اآلفاقي يذكر أن فعليه كاتبه أو
 قتال واحلسد وملزا فيه قدحا يذر وال يبقي يكن مل ملا أكال هذا السيد ملعجم اجلربيت أكل ومع األمور
 اخلصوم جتتمع اهللا وعند

-------------------------------------- 
  ٦٢٤ صفحة - ٢ جزء   

 أيضا مرتضى فظللحا الصغري املعجم
 أيضا إليه بأسانيدنا أرويه ترمجته يف قبل بنصه لك سقته الذي هو

 املكي اخلري أيب أمحد الشيخ معجم
 النون حرف انظر
 الكتاين احلي عبد حممد كاتبه معجم ٢٤٨
 املشايخ تراجم يف الدات وبقية كربى جملدة يف املشايخ إجازات صورة جملدات عدة يف خيرج

 يتعلق وما هلم املسموعات وفرائد وأسانيدهم هلم مشاخيهم إجازات ونصوص كاتبت وأ لقيت الذين
 اهللا يسر اآلن إىل رتب وال مسودته من خيرج مل لكنه ومصنفات ووفيات أنساب من الكل بأحوال
 آمني الصعب

 همن بد ال ما بيان على هنا اقتصرت وإمنا عددها حيصى ال بكثري هذا من أكثر املعاجم أن واعلم
 منها

 املشيخات
 يف بعينها املعجم حروف على فيها املشايخ يرتب املعاجم أن إال املعاجم معىن من واملشيخات

 املكي اخلري أبو أمحد الشيخ صديقنا وقال سبق وقد حجر ابن احلافظ قاله املشيخات خبالف أمسائهم
 الشني وكسر امليم وفتح وأيضا وضمها التحتية وفتح وكسرها امليم بفتح املشيخة األمم على تعليقه يف

 جمازا الشيخ ويطلق قلت السن فيه استبان من لغة وهو بالفتح شيخ مجع إلياء وإسكان أي املعجمة
 جيمع اليت الكراريس على علما املشيخة استعملت مث شيوخ ومجعه وعظمه لكربه واألستاذ املعلم على

 خطه من اه قدمي اصطالح وهو شيوخه فيها اإلنسان
 األنصاري الباقي عبد بن حممد بكر أيب شيخةم ٢٤٩
 املارستان قاضي

-------------------------------------- 
  ٦٢٥ صفحة - ٢ جزء   

 له املخرجة عن طربزد ابن عن البخاري ابن الفخر إىل به السمعاين ابن سعد أيب ختريج الصغرى
 الكربى مشيخته ٢٥٠
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 ٣٧٦

 بن القاسم أيب بن الضياء عن احلراين املنعم عبد بن زالعزي عبد عن املزي احلجاج أيب إىل به
 عنه اخلريف

 احملاسن أيب مشيخة ٢٥١
 له والده ختريج اجليلي القادر عبد الشيخ بن الرزاق عبد الشيخ بن الرزاق عبد بن اهللا فضل

 له املخرجة عن الكمال بنت زينب إىل بالسند أرويها
 احلطاب ابن مشيخة ٢٥٢
 أرويها السلفي احلافظ ختريج الشافعي الرازي إبراهيم بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو اإلمام وهو
 سبق وقد إليه بالسند

 الكربى احلراين النجيب مشيخة ٢٥٣
 أمحد القاسم أيب ختريج وهي والصغرى اجزء عشر أربعة يف الظاهري ابن حممد بن أمحد ختريج

 بن الرمحن عبد الفرج أيب عن القمصي اللاجل عن السيوطي إىل بالسند أرويهما احلسيين حممد بن
 النجيب عن اجلزري القاسم أيب بن الرحيم عبد بن عمر عن الغزي املبارك بن أمحد

 الفسوي سفيان بن يعقوب مشيخة ٢٥٤
 على أجزاء ستة يف وهي

-------------------------------------- 
  ٦٢٦ صفحة - ٢ جزء   

 بن أمحد العماد أنا أبيه عن الذهيب بن هريرة أيب عن حجر ابن إىل بالسند لنفسه خترجيه البالد
 أنبأنا صاحل بن أمحد املظفر أبو أنا الكاشغري عثمان بن إبراهيم أنا املقدسي الواحد عبد بن إبراهيم

 ابن يعقوب أنا درستويه ابن أنا أنا شاذان ابن علي أبو أنا خريون بن احلسن بن أمحد الفضل أبو
 سفيان

 شاذان ابن ةمشيخ ٢٥٥
 وصغرى كربى وهي البزاز شاذان ابن إبراهيم بن أمحد بن احلسن علي أبو احلافظ وهو
 نسخة من مبصر الوفائيني مكتبة من استنسختها ونوادر لطائف فيها كراستني حنو يف عندي والصغرى
 عمر بن صاحل الدين عالء عن السيوطي إىل بالسند أرويها احلفاظ من مجاعة أيدي تداولتها مسموعة
 بن حيىي القاسم أيب عن الكمال بنت زينب عن البالسي سليمان بن أمحد بن حممد بن عمر عن البلقيين

 ابن أمحد بن احلسن علي أبو أنا الباقالين احلسن بن حممد غالب أبو أنا الكاتبة شهدة عن السعود أيب
 شاذان بن إبراهيم

 الصغرى مشيخته ٢٥٦
 اهللا عبد بن حممد أنا املزي احلجاج أيب عن الشبلي الوراق منيع بن حممد عن حجر ابن إىل بالسند
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 ٣٧٧

 الفاينذي عمر بن الرمحن عبد مسلم أيب عن أبيه عن الدامغاين جعفر بن حيىي عن اخلابوري الزبري بن
 شاذان ابن عن

 اجلوهري علي بن احلسن حممد أبو وهو اجلوهري مشيختا ٢٥٧
-------------------------------------- 

  ٦٢٧ صفحة - ٢ جزء   
 أنبأنا عمر أيب ابن الصالح عن مقبل ابن عن لسيوطي إىل بالسند أرويهما والصغرى الكربى

 اجلوهري أنا البناء بن احلسن بن أمحد غالب أبو أنا طربزد بن حممد بن عمر أنا البخاري ابن الفخر
 العشاري مشيخة ٢٥٨
 حممد بن احلسن بن أمحد العباس أيب عن حجر ابن إىل به العشاري علي بن حممد طالب أبو وهو
 البكري حممد بن احلسن علي أيب احلافظ بنت سامية عن الصرييف علي بن احلسن ابن أمحد أنا الزينيب

 العشاري الفتح بن علي بن حممد طالب أبو أنا األنصاري الباقي عبد بن حممد أنا طربزد بن عمر أنا
 به طربزد ابن عن البخاري ابن إىل وبالسند ح

 ذكوان ابن بكر أيب مشيخة ٢٥٩
 عن التجييب إىل بالسند أرويها املعدل اهلمداين ذكوان بن الرمحن عبد بن أمحد بن حممد هو
 وهي مشيخته يف التجييب قال الفقيه محدان بن جعفر بن أمحد بن حممد صادق أيب عن السلفي احلافظ
 مفيدة

 الدائم عبد ابن مشيخة ٢٦٠
 عمر أيب بن بكر أيب بن حممد إىل به احلنبلي املقدسي الدائم عبد بن أمحد العباس أبو احلافظ وهو

 عنه اخلباز بن إمساعيل بن حممد عن عمر أيب بن علي بنت خدجية عن
 الفداء أيب ختريج مشيخته ٢٦١

 اخلباز بن إبراهيم بن إمساعيل
-------------------------------------- 

  ٦٢٨ صفحة - ٢ جزء   
 له املخرجة عن اخلباز بن إمساعيل بن حممد عن اجلزري ابن إىل به

 العباس أيب ختريج مشيخته ٢٦٢
 رزق ابن علي عن الغزي الفرج أيب عن احلافظ إىل به أجزاء مخسة يف احلنفي الظاهري بن أمحد

 له املخرجة عن النابلسي اهللا
 الدائم عبد بن أمحد بكر أيب مشيخة ٢٦٣
 له املخرجة عن التنوخي إىل به الربزايل حممد بن القاسم حممد أيب ختريج
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 ٣٧٨

 السند ذا وكذا
 النحاس بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب مشيخة ٢٦٤
 القيسي يوسف بن إمساعيل الفداء أيب ومشيخة ٢٦٥
 اخلفاف مشيخة ٢٦٦
 ابن مالالك عن املستملي رضوان النعيم أيب عن األنصاري زكرياء القاضي إىل بالسند أرويها

 ختريج وهي اخلفاف يوسف ا أخربنا قال اجلزائري احلسن بن حممد بن أمحد العباس أيب عن ظهرية
 األزهري عمر ابن اهللا عبد عن احلافظ حجر ابن إىل بأسانيدنا وأرويها ح النجار ابن احملب احلافظ

 عنه الطلحي حممد بن حممد التقي عن
 العباسي أمحد الدين شرف بن حممد نصر أيب الدين حميي مشيخة ٢٦٧
 يف وهي احلنبلي السرمري مسعود بن حممد بن يوسف الدين مجال ختريج

-------------------------------------- 
  ٦٢٩ صفحة - ٢ جزء   

 وهي له املخرجة على بقراءته احلافظ السرمري يوسف عن القبايب إىل بالسند أرويها كراسة
 إجازاتو مساعات عليها كراسة يف عندي

 عساكر ابن مشيخة ٢٦٨
 احلافظ ختريج الشافعي الدمشقي عساكر بن مظفر ابن القاسم حممد أبو الدين اء املسند وهو

 كراستني حنو يف وهي الشافعي اإلشبيلي الربزايل يوسف بن حممد الفضل أيب ابن القاسم الدين علم
 سنة بدمشق عليه مساعا له املخرجة عن الوادياشي جابر ابن عن احلد مرزوق ابن طريق من أرويها
 اجلد مرزوق ابن خط وعليه املذكور الوادياشي مساع أصل وعندي ٦٢٢

 التجييب اهللا عبد بن حممد بن اهللا عبد حممد أيب مشيخة ٢٦٩
 عنه الكالعي سامل بن الربيع أيب عن األبار ابن طريق من أرويها شاطبة أهل من

 م تفرد الذين اد أيب ابن مشيخة ٢٧٠
 إليه بالسند أرويها حجر ابن احلافظ ختريج
 حسنون ابن احلسني أيب مشيخة ٢٧١
 السيوطي إىل بالسند أرويها

-------------------------------------- 
  ٦٣٠ صفحة - ٢ جزء   

 املنعم عبد بن العزيز عبد أنا املزي احلجاج أيب عن البالسي حممد بن عمر عن البلقيين صاحل عن
 احلسني أبو أنا األنصاري الباقي عبد بن حممد أنا اخلريف بن القاسم أيب بن ضياء علي أبو أنا يناحلرا
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 ٣٧٩

 حسنون بن أمحد بن حممد
 الكربى باهللا املهتدي بن علي بن حممد احلسني أيب مشيخة ٢٧٢

 بن حممد بكر أيب عن الفارقي أمحد بن حممد عن الزينيب احلسن بن أمحد عن احلافظ إىل به
 عنه األرموي عمر ابن حممد عن مالعب بن أمحد بن داوود عن املقدسي هيمإبرا

 الصغرى مشيخته ٢٧٣
 عنه الطراح علي بن حيىي عن طربزد ابن عن البخاري ابن الفخر إىل به

 القزاز مشيخة ٢٧٤
 عنه طربزد ابن عن البخاري ابن الفخر إىل به القزاز حممد بن الرمحن عبد منصور أبو وهو
 النقور ابن مشيخة ٢٧٥
 عبد بن بكر أيب عن التنوخي الربهان إىل بالسند أرويها النقور بن حممد بن اهللا عبد بكر أبو وهو
 عنه االربلي إبراهيم بن حممد عن الدائم

-------------------------------------- 
  ٦٣١ صفحة - ٢ جزء   

 الرازي مشيخة ٢٧٦
 السويداوي حممد بن احلسن بن أمحد عن حجر ابن إىل بالسند أرويها السلفي طاهر أيب ختريج

 بن صاحل بن إمساعيل أنا عالن بن الواحد عبد بن اهللا عبد أنا الصنهاجي عمر بن علي بنت عائشة عن
 الرازي احلطاب بن إبراهيم بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو أنا برياسان

 الشحامي طاهر بن وجيه مشيخة ٢٧٧
 عبد عن الكمال بنت زينب عن والكنجي بلغا بن أمحد العباس يبأ عن حجر ابن إىل بالسند

 النيسابوري الشحامي طاهر بن وجيه بكر أبو أنا املارديين املعمر بن أجنب ابن اخلالق
 الباغبان ابن أمحد بن حممد اخلري أيب مشيخة ٢٧٨

 اخلري أيب عن عجيبة عن الكمال بنت زينب إىل به
 عن السيوطي إىل أرويها األصبهاين الثقفي الفضل بن القاسم بن احلسن بن مسعود مشيخة ٢٧٩

 املنعم عبد بن العزيز عبد أنا املزي احلجاج أيب عن البالسي سليمان بن أمحد بن عمر عن البلقيين
 احلسن بن مسعود حممد أيب عن بسماعه احلافظ الرهاوي اهللا عبد بن القادر عبد عن احلراين

 كليب ابن مشيخة ٢٨٠
 الوهاب عبد بن املنعم عبد الفرج أبو وهو

-------------------------------------- 
  ٦٣٢ صفحة - ٢ جزء   
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 ٣٨٠

 عن املتويل علي بن أمحد عن السويداوي احلسن بن العباس أيب عن احلافظ إىل به كليب ابن
 عنه احلراين النجيب

 الكندي مشيخة ٢٨١
 عنه البخاري ابن الفخر إىل به الكندي احلسن بن زيد اليمن أبو وهو
 السلمي مشيخة ٢٨٢
 إىل به شيخا عشر سبعة عن حجي ابن الشهاب ختريج إبراهيم بن حممد املعايل أبو القاضي وهو

 له املخرجة عن املصري عثمان الفخر بن أمحد الشهاب عن املزي الفتح أيب
 الشريازي ابن مشيخه ٢٨٣
 إىل به الصفار العز أيب بن اهللا نصر جيبالن ختريج الشريازي بن اهللا هبة بن حممد نصر أبو هو
 والده عن الظاهري أمحد بن حممد البدر عن السويداوي العباس أيب عن املصري الشهاب عن املزي
 له املخرجة عن

 طربزد ابن مشيخة ٢٨٤
 حممد عن العراقي احلافظ عن حجر ابن عن السيوطي إىل بالسند الواسطي حيىي بن حممد ختريج

 طربزد بن عمر أنا عساكر ابن القاسم أيب بن القاسم بن علي القاسم يبأ عن اخلباز بن
-------------------------------------- 

  ٦٣٣ صفحة - ٢ جزء   
 الليت ابن املنجا أيب مشيخة ٢٨٥

 عن احلجار عن صديق بن إبراهيم عن الطربية صاحل بن اهللا جار بنت عائشة عن السيوطي إىل به
 البغدادي زيد بن علي بن عمر بن اهللا عبد املنجا أيب

 السلفي مشيخة ٢٨٦
 األبار ابن طريق من أرويها التلمساين التجييب الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أيب احلافظ ختريج
 عنه القصاعي
 اجلوزي ابن مشيخة ٢٨٧
 بعده يالذ إىل بالسند نرويها لنفسه خترجيه البغدادي علي بن الرمحن عبد الفرج أبو احلافظ وهو

 عنه البخاري ابن
 الربهان ابن مشيخة ٢٨٨
 االسكندري سليم بن املنصور ختريج الربهان بابن عرف األزدي الرمحن عبد بن حممد الوجيه هو

 عنه حيان أيب إىل به
 البخاري ابن الفخر مشيخة ٢٨٩
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 ٣٨١

 املعروف ياملقدس الواحد عبد بن أمحد اإلمام بن علي احلسن أبو اإلسالم شيخ احلافظ اإلمام هو
 ضخم جملد يف هذه ومشيخته ٦٩٠ سنة وتويف ٥٩٦ سنة ولد احلنبلي الفقيه البخاري بابن ووالده هو

 الصلة صاحب له ذكر مشيخات وله روايته وواسع حفظه على تدل وحدها وهي باملشرق رأيتها
 أبو له خرج اليت املشيخة منها

-------------------------------------- 
  ٦٣٤ صفحة - ٢ جزء   

 املقدسي بلبان بن علي احلسن أبو له خرج اليت واملشيخة الظاهري حممد ابن أمحد العباس
 عن املراغي أميلة ابن عمر حفص أيب عن الفرات بن العز عن زكرياء القاضي إىل بالسند أرويها

 عنه عمر أيب بن الصالح عن مقبل ابن عن وزكرياء السيوطي إىل وبأسانيدنا ح البخاري ابن الفخر
 ومات عمر أيب ابن والصالح املنذري احلافظ منه مسع هذا البخاري ابن الفخر أن اللطائف ومن
 من وهو احملدثني عند والالحق السابق هو وهذا وسبعمائة مثانني سنة والصالح ٦٥٦ سنة املنذري
 والالحق السابق مساه حسن كتاب فيه وللخطيب وفاما بني ما تباعد اثنان عنه الرواية يف اشترك
 االسناد من شيء سقوط يظن ال وأن القلوب يف االسناد علو حالوة فوائده ومن

 ذكره النيسابوري الرضي على يقرأ مدة ببخارى أقام لكونه بالبخاري املترجم والد وعرف قلت
 لشيخوا ثبته يف الشركي الطيب وابن األمم يف الكوراين الربهان عنه ونقله احلنبلي رجب ابن احلافظ
 الصباغ فهرسة يف وقع ما منه يتضاحك ومما املعروف وهو وأقروه الشارد حصر يف السندي عابد

 فهرسته يف الكوهن وتلميذه الظاهر السر يف احلوات الربيع أبو تلميذه وتبعه بناين احلسن ابن وتلميذه
 التحفة حبصا وجدت مث إمعة تكن وال فتحققه فادح غلط وهو النجاري واجليم بالنون أنه من

 مشيخته من والده ترمجة يف ذلك ذكر رجب ابن عن ذكر ما نفسه البخاري ابن عن نقل القادرية
 عليها فقف

 السقطي ابن مشيخة
 الراغب حتفة انظر

-------------------------------------- 
  ٦٣٥ صفحة - ٢ جزء   

 النجار ابن مشيخة ٢٩٠
 البغدادي النجار بن حممود بن حممد اهللا عبد أبو نالدي حمب العراق مفيد احلافظ اإلمام هو
 بالسند أرويها شيخ آالف ثالثة على مشيخته اشتملت جزء ثالمثائة يف السالم مدينة تاريخ صاحب

 عنه وغريه احلجار طالب أيب بن أمحد إىل
 القزويين مشيخة ٢٩١
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 ٣٨٢

 عنه رواها الشافعي القزويين علي بن عمر بن علي ابن عمر حفص أبو الدين سراج احلافظ هو
 ٧٣٤ سنة الشافعي البزيزي املظفر بن مسعود ثانية مرة

 الفاء حرف انظر الفريوزبادي مشيخة
 وفاطمة للقبايب البامسة املشيخة ٢٩٢
 احلافظ خبط مصححة نسخة من منها النصف حنو عندي حجر ابن احلافظ اإلسالم لشيخ
 اللخمي عمر بن الرمحن عبد زيد أبو الدين ينز املسند بالقبايب ومراده ملكه على وكانت السخاوي
 بن الدين صالح الشيخ بنت فاطمة األصيلة املعمرة املسندة بفاطمة ومراده املقدسي القبايب املصري

 ٧٥٤ سنة مؤرخ استدعاء يف هلما أجازوا الذين املشايخ يف الشتراكهما ومجعهما املقدسي الفتح أيب
 ترجم كما واخلليل القدس تاريخ يف ليلاجل األنس صاحب والشيخة للشيخ ترجم

-------------------------------------- 
  ٦٣٦ صفحة - ٢ جزء   

 مجاعة ابن أصحاب من بعشرة الصناعة بيان كتابه يف حجر ابن احلافظ سبط يوسف أيضا هلما
 ٥٢ فيه ااتفق ما وعدة شيخا وستون وستة مائة هذه البامسة املشيخة يف ما ومجلة عندي أيضا وهي
 ١٣٦ القبايب شيوخ فجميع نفسا ٣٠ فاطمة به انفردت ما وعدة نفسا ٨٤ القبايب به انفرد ما وعدة
 عنهما حجر ابن احلافظ إىل بأسانيدنا املذكورة املشيخة نروي نفسا ٨٢ فاطمة شيوخ ومجيع نفسا

 رجب ابن احلافظ مشيخة ٢٩٣
 طبقات صاحب احلنبلي الدمشقي مث داديالبغ رجب بن أمحد بن الرمحن عبد احلافظ اإلمام هو
 وشرح الساعة يدي بني بالسيف بعثت حديث وشرح لبيك اللهم لبيك حديث وشرح احلنابلة
 بتمثيل النفع وغاية عندي أوليائي أغبط إن حديث وشرح الغيب بعلمك اللهم ياسر بن عمار حديث
 حديث وشرح اإلسالم مثل يثحد وشرح ثالث املؤمن يتبع حديث وشرح الزرع من باخلامة املؤمن

 مدار عليها اليت اخلمسني األحاديث وشرح غريبا اإلسالم بدأ حديث وشرح األعلى املأل اختصاص
 ذلك وغري اإلسالم
 وبدمشق امليدومي من مبصر ومسع ٧٣٦ سنة بغداد يف ولد فقال الغمر إنباء يف احلافظ ترمجه وقد

 ورجاال أمساء احلديث فنون يف ومهر كثريا السماع يف العراقي احلافظ شيخنا ووافق اخلباز ابن من
 صاحب وكان جملدا عشرين حنو فيه فأجاد الترمذي شرح صنف معانيه على واطالعا وطرقا وعلال
 مع يكن فلم التيميون فنافره ذلك عن الرجوع أظهر مث تيمية ابن مبقاالت إفتاؤه عليه ونقم عبادة
 هؤالء مع وال هؤالء

-------------------------------------- 
  ٦٣٧ صفحة - ٢ جزء   
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 ٣٨٣

 اه ٧٩٥ سنة مات بدمشق احلنابلة أصحابنا غالب به وخترج بأخرة االفء ترك قد وكان
 باختصار
 ابن الدين زين الشيخ معادال كان والده أن العراقي الدين ويل الشيخ حكى اللدنية املواهب ويف
 اخلليل مسجد يف الصالة نويت قال البلد من دنا مافل اخلليل بلد إىل التوجه يف الدمشقي رجب
 له قلت مث اخلليل قرب زيارة نويت له فقلت قال تيمية ابن طريق على لزيارته الرحال شد عن ليحترز

 وقد مساجد ثالثة إىل إال الرحال تشد ال قال ألنه وسلم عليه اهللا صلى النيب خالفت فقد أنت أما
 قبور اال فقال القبور زوروا قال ألنه السالم عليه النيب فاتبعت أنا اوأم رابع مسجد إىل الرحل شددت
 منها اه فبهت األنبياء

 عن املكي فهد بن عمر النجم عن األنصاري زكرياء القاضي إىل بالسند له ما وكل أرويها
 مالقي ابن عن يروي وهو عنه الدمشقي مث املوصلي اهللا عبد بن داوود بن سليمان الدين زين الشيخ
 هلم ما تيمية ابن عن

 أيوب بن الدين صالح السلطان بن عيسى املعظم امللك مشيخة ٢٩٤
 عن السالر ابن بكر أيب بن إبراهيم عن اهللا عبد بنت نشوانة عن السيوطي إىل بالسند أرويها
 عنه الدمياطي خلف بن املؤمن عبد الشرف

 البغدادية املشيخة ٢٩٥
 احلم فيها مجع السلفي طاهر أيب للحافظ

-------------------------------------- 
  ٦٣٨ صفحة - ٢ جزء   

 االسكوريال مبكتبة موجودة وهي جزء مائة على تزيد ومجلتها حتصى ال اليت الفوائد مع الغفري
 السني حرف انظر إليه بالسند أرويها باصبانيا

 أمحد امسه من انظر العجمي ابن مشيخة
 هتديامل إرشاد انظر املرشدي مشيخة
 رشيق ابن مشيخة ٢٩٦
 حممد بن الغفار عبد حممد أيب ختريج رشيق ابن احلسني بن حممد احلسن أبو الدين علم وهو
 عن املصري عثمان الفخر بن أمحد الشهاب عن املزي الفتح أيب عن طولون ابن إىل بأسانيدنا السعدي

 له املخرجة عن يديالزب بكر أيب بن أمحد عن احلالوي عمر بن اهللا عبد املعايل أيب
 األذرعي مشيخة ٢٩٧
 املصري إىل ذا الربزايل حممد بن قاسم ختريج األذرعي عمر بن سليمان الربيع أبو القاضي وهو

 له املخرجة عن الغزي الفرج أيب عن ومها احلافظ وإىل
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 ٣٨٤

 الواين مشيخة ٢٩٨
 أمحد بن حممد عن إليهما ذا أيبك بن أمحد الشهاب ختريج الواين عمر بن علي النور وهو
 له املخرجة عن املهدوي

-------------------------------------- 
  ٦٣٩ صفحة - ٢ جزء   

 الدبوسي مشيخة ٢٩٩
 إليه به أيبك بن أمحد العباس أيب ختريج الدبوسي إبراهيم بن يونس النون أبو الدين فتح وهو
 اجلزري مشيخة ب ٢٩٩
 إىل به احلسيين حممد بن أمحد القاسم أيب العز ختريج اجلزري علي بن أمحد العباس أبو وهو
 عنه التنوخي الربهان

 مجاعة ابن مشيخة ٣٠٠
 له خرج اليت ومشيخته لنفسه خرج اليت مشيخته مجاعة بن إبراهيم بن حممد البدر اإلمام وهو
 بريرة أحاديث يف الغزيرة كالفوائد مصنفاته من ذلك وغري الربزايل خرج اليت ومشيخته املعشراين
 التشبيه حجج دفع يف والترتيه والتنبيه اجلماعة فضل يف واالطاعة الصحيح اجلامع أحكام من والتنقيح
 عنه العز ولده إىل بأسانيدنا واملتعلم العامل وأدب اجلهاد آالت يف االجناد ومسند

 السبط ابن مشيخة ٣٠١
 بن احلسن بن اهللا هبة عن ملقدسيا الضياء إىل به السبط ابن احلسن بن املظفر بن احلسن أبو وهو

 صاحبها أبيه عن أبيه عن املظفر
-------------------------------------- 

  ٦٤٠ صفحة - ٢ جزء   
 النرسي مشيخة ٣٠٢
 عنه السلفي طاهر أيب إىل به النرسي علي بن حممد الغنائم أبو وهو
 الصقر أيب ابن مشيخة ٣٠٣
 الزعفراين ابن بكر أيب عن املقري بن احلسن أيب إىل به الصقر أيب بن أمحد بن حممد طاهر أبو وهو

 عنه
 الزازاين مشيخة ٣٠٤
 القالنسي الفتح أيب بن حممد عن العراقي الزين إيل به الزازاين رجاء أيب بن سعيد حممد أبو وهو

 عنه الزاهد الرحيم عبد بن املؤيد عن العادل امللك بنت املؤنسة عن
 اخلل ابن مشيخة ٣٠٥

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٣٨٥

 عنه القطيعي أمحد بن حممد بكر أيب عن احلجار الشهاب إىل به اخلل بن حممد بن احلسن أبو ووه
 املندائي ابن مشيخة ٣٠٦
 أمحد بن حممد عن عمر بن اهللا عبد عن احلافظ إىل به املندائي بن أمحد بن حممد الفتح أبو وهو
 عنه احلراين املنعم عبد بن العزيز عبد عن األزهري الفاروقي
 سكينة ابن مشيخة ٣٠٧
 علي بن الوهاب عبد أمحد أبو الضياء وهو

-------------------------------------- 
  ٦٤١ صفحة - ٢ جزء   

 حممد عن املقدسي احلسن بن أمحد عن احلافظ إىل به أجزاء مثانية يف النجاد أيب ختريج سكينة ابن
 هعن اخليمي بن املنعم عبد بن حممد عن الفاروقي أمحد بن

 احلرستاين مشيخة ٣٠٨
 عن األزهري عمر بن اهللا عبد عن احلافظ إىل به احلرستاين حممد بن الصمد عبد القاسم أبو وهو

 عنه املقدسي إبراهيم بن أمحد بن حممد عن الفاروقي أمحد بن حممد
 القاضي شداد ابن البهاء مشيخة ٣٠٩

 عنه ازيالشري بن حممد بن حممد نصر أيب عن املقدسية عائشة إىل به
 السهروردي حممد بن عمر مشيخة وكذا ٣١٠
 األجنب ابن مشيخة ٣١١
 األجنب بن حممد احلسن أبو الدين صائن وهو

-------------------------------------- 
  ٦٤٢ صفحة - ٢ جزء   

 بكر أيب بن أمحد عن التنوخي الربهان إىل به املنذري الزكي ابن بكر أيب الرشيد ختريج النعال
 له املخرجة عن القرايف ألرمويا

 الفخار أيب ابن مشيخة ٣١٢
 عبد عن الذهيب حممد بن هريرة أيب عن احلافظ إىل به البغدادي الفخار أيب بن علي متام أبو وهو
 عنه البجدي حممد بن الرمحن

 اجلميزي بنت ابن مشيخة ٣١٣
 به العطار علي بن حيىي رشيدال ختريج اجلميزي بنت ابن اهللا هبة بن علي احلسن أبو البهاء وهو

 عنه طارق بن بكر أيب بن حممد عن املنبجي خليفة بن حممود عن اجلزري ابن األستاذ إىل
 الرشيدي مشيخة ٣١٤
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 ٣٨٦

 الفرج بن حيىي بن الرحيم عبد عن اد أيب ابن احلسن أيب عن احلافظ إىل به األموي مسلمة هو
 عنه الزاهد الفرج بن أمحد عمه عن

 الدولة أمني بنا مشيخة ٣١٥
 عن العز بن بكر أيب ابن أمحد عن احلافظ إىل به الدولة أمني بن طاهر أيب بن علي احلسن أبو هو

 عنه الصعيب حممد بن القادر عبد
 الدر أيب مشيخة ٣١٦
 عن األزهري عمر بن اهللا عبد عن احلافظ إىل به الضرير اهللا عبد بن لؤلؤ الدر أبو النجيب هو
 عنه مياطيالد غايل بن حممد

 الوزان ابن مشيخة ٣١٧
 إىل به الصابوين علي بن حممد الكمال ختريج الوزان رمضان بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو وهو

 اهللا عبد بن حممد عن الطحال يوسف بن الرمحن عبد عن العماد بن حممد البقاء أيب عن طولون ابن
 عنه املوصلي الزكي بن أمحد عن الصامت

-------------------------------------- 
  ٦٤٣ صفحة - ٢ جزء   

 البياين مشيخة ٣١٨
 عن طولون ابن الشمس إىل به العراقي الزين ختريج البياين إبراهيم بن حممد اهللا عبد أبو وهو
 حممد بن الرمحن عبد ذر أيب عن اخليضري حممد بن حممد عن اهلادي عبد بن حسن بن يوسف

 له املخرجة عن الزركشي
 القرقشندي ابن مشيخة ٣١٩
 ابن الشمس إىل به أخيه ابن الكرمي عبد الزين ختريج القرقشندي حممد بن بكر أبو الدين تقي هو
 عنه الدمشقي العز بن حممد الكمال عن طولون

 املطعم ابن مشيخة ٣٢٠
 الربهان إىل به الذهيب احلافظ ختريج الدالل املطعم بن الرمحن عبد بن عيسى حممد أبو هو

 عنه نوخيالت
 مردا خطيب مشيخة ٣٢١
 إىل به املقدسي الضياء ختريج احلنبلي مردا خطيب الفتح أيب بن إمساعيل بن حممد الدين عماد هو
 له املخرجة عن الكمالية زينب

 القيسي مشيخة ٣٢٢
 به األسعردي حممد بن عبيد القاسم أيب ختريج القيسي الكرمي عبد بن اهلادي عبد حممد أبو هو
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 له املخرجة عن األسعردي عبيد بن أمحد نعيم أيب عن نوخيالت إىل
 احلراين العز أيب مشيخة ٣٢٣
 احلافظ إىل به جملدات ثالث يف الظاهري العباس أيب ختريج احلراين املنعم عبد بن العزيز عبد هو

 له املخرجة عن صبح بن أمحد بن حممد عن احلنفي إبراهيم بن إمساعيل عن
 الربوجردي مشيخة ٣٢٤
 حممود بن إسحاق إبراهيم أبو هو

-------------------------------------- 
  ٦٤٤ صفحة - ٢ جزء   

 السويداوي العباس أيب عن احلافظ إىل به املنذري الزكي ابن بكر أيب الرشيد ختريج الربوجردي
 له املخرجة عن الدمياطي غايل بن حممد عن

 املراغي مشيخة ٣٢٥
 عن احلافظ إىل به احلارثي احلسن بن مسعود حممد أيب ختريج الزاهد املراغي خليل الصفي هو

 له املخرجة عن الفارقي أمحد ابن حممد عن السويدادي
 اآلمدي مشيخة ٣٢٦
 عنه سلطان بن إبراهيم بنت خدجية عن احلافظ إىل به اآلمدي حيىي بن إسحاق العفيف وهو
 سعد ابن مشيخة ٣٢٧
 ابن هريرة أيب عن احلافظ إىل به الذهيب احلافظ ختريج سعد بن حممد بن حيىي زكرياء أبو هو
 له املخرجة عن الذهيب

 املشايخ مشيخة ٣٢٨
 الكمال بنت زينب حممد وأم الرضي بن حممد بكر وأبو الزاهد عنرب بن حممد بكر أبو وهم
 إىل به شيخا وعشرون اثنان وعدم عنهم الرواية يف اشتركوا الذين الزين بنت وحبيبة املقدسي
 عنهم حسان بن أمحد بنت آس حممد أم عن احلافظ

-------------------------------------- 
  ٦٤٥ صفحة - ٢ جزء   

 اخلتين مشيخة ٣٢٩
 عنه الشيخة بن حممد بن إبراهيم عن احلافظ إىل به عمر بن يوسف احملاسن أبو هو

 التائب أيب ابن مشيخة ٣٣٠
 عنه املسندة عائشة إىل به التائب أيب بنا احلسني بن اهللا عبد حممد أبو هو

 املقدسي الغين عبد ابن مشيخة ٣٣١
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 ٣٨٨

 التنوخي إىل به الواين عمر بن علي احلسن أيب ختريج املقدسي الغين عبد بن اهللا عبد الشرف هو
 له املخرجة عن

 اهللا فضل ابن مشيخة ٣٣٢
 إليه السابق بالسند كأيب ابن ختريج الصاحلي اهللا فضل بن حيىي املعايل أبو القاضي هو

-------------------------------------- 
  ٦٤٦ صفحة - ٢ جزء   

 اخليمي ابن مشيخة ٣٣٣
 عنه احلالوي أمحد بن اهللا عبد عن احلافظ إىل به اخليمي بن علي بن إبراهيم احملب هو

 احلوراين مشيخة ٣٣٤
 عنه إبراهيم بن بكر أيب العماد عن احلافظ إىل به احلوراين يوسف بن حممد اهللا عبد أبو هو

 طرخان ابن مشيخة ٣٣٥
 املسند ذا سعد بن حممد بن حيىي زكرياء أيب ختريج طوخان بن بكر أيب بن حممد بكر أبو هو

 عنه إبراهيم ابن إىل
 احلنبلي ابن مشيخة ٣٣٦
 أمحد بن نالرمح عبد الزين عن احلافظ إىل به احلنبلي ابن جنم بن حيىي بن يوسف احملاسن أبو هو

 عنه الصاحبة قيم ناصر ابن
 القرشية ابن مشيخة ٣٣٧
 عنه الصائغ بن اهللا عبد بن أمحد اليسر أيب عن احلافظ إىل بالسند القرشية ابن القادر عبد وهو

-------------------------------------- 
  ٦٤٧ صفحة - ٢ جزء   

 عمر أيب ابن مشيخة ٣٣٨
 عنه العطار داوود بن أمحد عن احلافظ إىل به عمر أيب بن إبراهيم العز بن حممد وهو
 العز أيب ابن مشيخة ٣٣٩
 عبد بن اهللا عبد بن بكر أيب عن احلافظ إىل به املقدسي عمر العز أيب بن الرمحن عبد البهاء وهو
 عنه اهلادي

 الربزايل مشيخة ٣٤٠
 وحنبل والكندي طربزد بنا عن حدثوه الذين يف الربزايل حممد بن القاسم حممد أبو احلافظ وهو

 عنه عائشة عن احلافظ إىل به
 امليدومي مشيخة ٣٤١
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 ٣٨٩

 عن احلافظ إىل به احلسين حممد بن أمحد القاسم أيب ختريج امليدومي حممد بن حممد الصدر وهو
 عنه العراقي الزين

 اخلباز ابن مشيخة ٣٤٢
 عنه السراج بن بكر أيب بن مدحم عن احلافظ إىل به اخلباز ابن إمساعيل بن حممد اهللا عبد أبو وهو
 القاري مشيخة ٣٤٣
 له املخرجة عن احلافظ إىل به العراقي الزين ختريج القاري اهللا عبد أبو وهو
 اد أيب ابن ومشيخة ٣٤٤
 عنه إليه بأسانيدنا بنفسه احلافظ ختريج اد أيب بن حممد بن علي احلسن أبو وهو

-------------------------------------- 
  ٦٤٨ صفحة - ٢ جزء   

 الطييب ومشيخه ٣٤٥
 إليه به أيضا احلافظ ختريج الطييب حممد بن العزيز عبد العز وهو
 املناوي مشيخه ٣٤٦
 ابن احلافظ إىل بالسند العراقي بن أمحد زرعة أيب ختريج املناوي إبراهيم بن حممد الصدر وهو

 له املخرجة عن حجر
 الكركي ابن العماد مشيخة ٣٤٧
 له املخرجة عن إليه به زرعة أيب ريجخت

 احلنفي اد مشيخة ٣٤٨
 عن احلافظ إىل به األقفهسي أمحد بن خليل الغرس ختريج احلنفي إبراهيم ابن إمساعيل وهو
 له املخرجة

 الفاسي مشيخة ٣٤٩
 له املخرجة عن احلافظ إىل به أيضا الغرس ختريج املالكي الفاسي مث البياين علي بن القاسم هو

 سنقر املوىل مشيخة ٣٥٠
 عبد بن اهللا عبد القاضي عتيق األشدي اهللا عبد بن سنقر سعيد أبو الدين عالء حلب مسند هو
 عن احلليب حممد بن إبراهيم الربهان الوفاء أيب إىل به املقاتلي بلبان بن عثمان ختريج علوان بن الرمحن
 له املخرجة عن الصويف اهللا عبد بن حممد الفضل أيب

-------------------------------------- 
  ٦٤٩ صفحة - ٢ جزء   

 الصغرى مشيخة ٣٥١
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 ٣٩٠

 املذكور الوفاء أيب عن الصدق أيب بن حممد عن طولون ابن إىل به الذهيب احلافظ ختريج
 االربلي مشيخة ٣٥٢
 ابن إىل الربزايل يوسف بن حممد الدين ويل ختريج االربلي إبراهيم بن حممد اهللا عبد أبو هو
 له املخرجة عن احلسيين علي بن العرموس عن خطاب بن علي بن اهللا عبد عن الوفاء أيب عن طولون

 املقدسية ابن مشيخة ٣٥٣
 منصور املظفر أيب ختريج املقدسية بابن املعروف السفاقسي احلسن بن حممد بكر أبو الشرف وهو

 له املخرجة أبيه عم ابن عن يالسفاقس حيىي بن حممد عن طولون ابن إىل ذا اهلمداين سليم بن
 املقدسي عمر أيب ابن مشيخة ٣٥٤
 الربهان إىل به احلارثي مسعود بن أمحد ختريج املقدسي عمر أيب بن الرمحن عبد الفرج أبو هو
 له املخرجة عن عمر أيب بن السيف بن أمحد عن التنوخي

 النحاس ابن مشيخة ٣٥٥
 بن حممد البقاء أيب عن طولون ابن إىل به النحاس ابن حماسن بن احلسن بن اهللا عبد بكر أبو هو
 الكمال عن جرادة بن حممد بن إبراهيم الدين مجال عن احلليب حممد بن إبراهيم الوفاء أيب عن العماد
 له املخرجة عن النحاس بن اهللا نصر بن حممد

-------------------------------------- 
  ٦٥٠ صفحة - ٢ جزء   

 امدح ابن مشيخة ٣٥٦
 عن طولون ابن إىل به القدومي حممد بن حممد احملدث ختريج املقدسي حامد بن حممد الشمس هو

 له املخرجة عن الوفاء أيب
 البطي ابن مشيخة ٣٥٧
 عن طولون ابن إىل ذا الشعار ابن اهللا عبد أيب ختريج البطي بن الباقي عبد بن حممد الفتح أبو هو

 الفرج بن أمحد عن املقدسي الرمحن عبد بن إبراهيم البهاء عن رايناحل حممد ابن حممد عن الوفاء أيب
 له املخرجة عن األموي

 الطراح ابن مشيخة ٣٥٨
 الوفاء أيب عن الصدق أيب بن حممد عن طولون ابن إىل به الطراح بن علي بن حيىي حممد أبو هو
 عنه الدارقزي حممد بن عمر عن الصاحلي أمحد بن حممد عن املذكور

 حبيب ابن شيخةم ٣٥٩
 الوفاء أيب إىل به عمر بن احلسني الشرف أخيه ختريج حبيب بن عمر بن حممد الكمال هو
 له املخرجة عن املذكور
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-------------------------------------- 
  ٦٥١ صفحة - ٢ جزء   

 عمر أيب بن الصالح مشيخة ٣٦٠
 أيب عن طولون ابن إىل ذا يوسف بن سليمان الدين صدر ختريج عمر أيب بن أمحد بن حممد هو
 له املخرجة عن الوفاء

 محزة ابن مشيخة ٣٦١
 عن طولون ابن إىل ذا احملب ابن اهللا عبد احملب ختريج أمحد بن محزة بن داوود الدين ناصر هو

 له املخرجة عن أبيه عن املخرج بن حممد بكر أيب عن الوفاء أيب
 عمر أيب بن محزة بن سليمان القاضي مشيخة ٣٦٢

 عنه مجاعة ابن العز إىل به
 احلليب الربهان مشيخة ٣٦٣
 فهد بن حممد بن عمر املدعو حممد النجم ختريج احلليب حممد بن إبراهيم الوفاء أبو احلافظ هو
 أيب عن طولون ابن إىل به شيوخه وتراجم أسانيده فيها بني ضخم جملد يف وهي

-------------------------------------- 
  ٦٥٢ صفحة - ٢ جزء   

 عليها تكلم حجر ابن احلافظ له خرجها أخرى مشيخة وله له املخرجة عن العماد ابن البقاء
 الالمع الضوء من املذكور احلليب ترمجة يف السخاوي احلافظ

 محزة ابن مشيخة ٣٦٤
 إليه به الدمشقي احلسين محزة ابن الدين كمال السيد هو

 الدمشقي خليل ابن مشيخة ٣٦٥
 عن مجاعة ابن العز إىل به رواحة ابن اهللا عبد أيب ختريج الدمشقي خليل بن إبراهيم الربهان هو

 له املخرجة عن املنبجي سليمان بن نصر الفتح أيب
 مشرف ابن مشيخة ٣٦٦
 عن السيوطي اجلالل عن طولون ابن إىل به الصاحلي مشرف بن العز أيب بن حممد اهللا عبد أبو هو
 عنه والدها عن السبكي التقي بنت سارة ألمها جدا عن يجياملط أمحد ابنة رجب

 احلليب زاده طه مشيخة ٣٦٧
 عبد الشيخ عن أخذ ممن حبلب ١١٣٧ سنة املتويف احلليب زاده بطه الشهري مصطفى بن طه هو

 والغزي للكمال األنسي الورد يف ذكر وله الطبقة وتلك الكوراين إلياس واملنال النابلسي الغين
 اتصاال به أحفظ ال الدمشقي
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 النسوان مشيخات
 املهراين بنت مشيخة ٣٦٨
 املهراين بنت أمساء اهللا عبد أم هي

-------------------------------------- 
  ٦٥٣ صفحة - ٢ جزء   

 بن يوسف عن طولون ابن الشمس إيل به اخليضري حممد بن حممد القطب ختريج الدمشقية
 هلا املخرجة عن اهلادي عبد بن حسن

 املقدسية عايشة مشيخة ٣٦٩
 العني حرف انظر إليها به اهلادي عبد بن حممد بنت عايشة حممد أم هي

 إليها به الكمال بنت زينب اهللا عبد أم مشيخة ٣٧٠
 اليافعي بنت مشيخة ٣٧١
 الفوائد ب املسماة الشهري الصويف اليافعي أسعد بن اهللا عبد العفيف بنت زينب املساكني أم هي
 العدوي الصدق أيب بن حممد عن طولون ابن إىل به فهد بن عمر املدعو حممد النجم ختريج يةاهلامش
 عنها

 القرشي الرمحن عبد بنت اهللا أمة حممد أم مشيخة ٣٧٢
 عنها الدمياطي غايل بن حممد عن احلالوي عمر بن اهللا عبد عن احلافظ إىل به

 املارانية موسى بنت سيدة حممد أم مشيخة ٣٧٣
 عنها القالنسي الفتح أيب بن حممد عن العراقي الزين إىل به

-------------------------------------- 
  ٦٥٤ صفحة - ٢ جزء   

 السالم عبد بن حيىي بنت زينب حممد أم مشيخة ٣٧٤
 عنها العز بن إبراهيم بن بكر أيب العماد عن احلافظ إىل به

 االسكندرانية علي بنت وجيهة حممد أم مشيخة ٣٧٥
 عنها حممد بن الوهاب عبد التاج عن احلافظ إىل به

 احلرانية املسلم بن حممد بنت عايشة حممد أم مشيخة ٣٧٦
 عنها البالسي حممد بن عمر عن احلافظ إىل به

 حممد بن عثمان الفخر عن احلافظ إىل به اخلباز بن إمساعيل بنت زينب حممد أم مشيخة ٣٧٧
 عنها الكركي

 عمر أيب بن إبراهيم العز بنت اطمةف احلسن أم مشيخة ٣٧٨
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 ٣٩٣

 عنها األرموي إبراهيم بن حممد عن احلافظ إىل به
-------------------------------------- 

  ٦٥٥ صفحة - ٢ جزء   
 الطربي بنت األهل ست مشيخة ٣٧٩
 عنها احلافظ إىل به األقفهسي أمحد بن خليل الغرس ختريج
 الكاتبة شهدة مشيخة ٣٨٠
 أيب عن البلقيين عن السيوطي إىل به األخضر بن حممد أيب ختريج أمحد بنت ةالكتب ست هي
 عن املقدسي إبراهيم بن الرمحن عبد البهاء عن علوان بنت األهل ست عن املزي عن التنوخي إسحاق
 عنها الزاهد داوود بن العزيز عبد الفضل أيب عن احلجار إىل وبأسانيدنا ح عمر بن أمحد بنت شهدة

 لالختصار املقدار هذا على اقتصرت وإمنا عدها حيصى ال عددها كثري املشيخات أن واعلم
 املسلسالت

 شاذان ابن بكر أيب مسلسالت ٣٨١
 سنة املتوىف البزار البغدادي شاذان بن احلسني بن إبراهيم بن أمحد بكر أبو بغداد حمدث وهو

 بن إبراهيم عن املكي سليمان بن حممد بن حممد بن اهللا عبد عن حجر ابن إىل بالسند أرويها ٤٥٥
 احلسني أبو أنا السلفي طاهر أبو أنا احلمريي سالمة بن اهللا هبة بن علي أنا الطربي بكر أيب بن حممد
 شاذان بن إبراهيم بن أمحد بكر أبو أنا احملاملي أمحد ابن الكرمي عبد أنا الطيوري ابن

-------------------------------------- 
  ٦٥٦ صفحة - ٢ جزء   

 األصبهاين نعيم أيب مسلسالت ٣٨٢
 بن يوسف عن ساعد بن علي بن حممد عن املقدسي بكر أيب بن أمحد عن حجر ابن إىل بالسند

 نعيم أبو أنا احلداد علي أبو أنا بدر بن خليل سعيد أبو أنا احلافظ خليل
 السمان سعد أيب مسلسالت ٣٨٣

 أنا محزة بن سليمان عن احلميد عبد بن أمحد لعزا بن بكر أيب بن أمحد عن حجر ابن إىل به
 إمساعيل سعد أبو أنا احلداد أمحد بن احلسن علي أبو أنا السلفي طاهر أبو أنا اهلمداين علي بن جعفر

 السمان بن احلسني بن علي بن
 اإلبراهيمي مسلسالت ٣٨٤

 الفخر أنا القيم بن حممد بن اهللا عبد عن احلنبلي مفلح ابن حممد بن حممد أيب عن حجر ابن إىل به
 بن اهللا عبد حممد أبو الشيخ أنا املقري اخلياط علي بن احلسني أنا الكندي اليمن أبو أنا البخاري بن

 به اإلبراهيمي اهللا عطاء
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 املعافري العريب ابن بكر أيب القاضي مسلسالت ٣٨٥
 يوسف ابن حممد ناأ التوزري حممد بن عثمان الفخر عن بكر أيب بن أمحد عن حجر ابن إىل به

 العريب ابن عن الغرناطي األنصاري بردة بن إبراهيم بن احلسن بن حممد أنا مسدي بن
 بشكوال بن مسلسالت ٣٨٦
 الباء حرف يف سبق وقد إليه بالسند أرويها

-------------------------------------- 
  ٦٥٧ صفحة - ٢ جزء   

 الدمياطي مسلسالت ٣٨٧
 الدال حرف يف سبق وقد إليه بالسند أرويها خلف بن املؤمن عبد ياالدن حافظ اإلمام هو

 مسدي ابن مسلسالت ٣٨٨
 القرطيب األندلسي املهليب األزدي يوسف بن موسى بن يوسف بن حممد الدين مجال احلافظ وهو

 عن اخلليلي الغزي عثمان بن حممد بن أمحد عن حجر ابن إىل به ٦٦٣ سنة ا املتويف مكة نزيل
 ابن بكر أيب عن املكي خليل بن بكر أيب بن حممد أنا مجاعة ابن اهللا سعد بن الرمحن عبد بن يمإبراه

 مسدي
 التيمي مسلسالت ٣٨٩
 يوسف بن الرمحن عبد بن أمحد عن الذهيب بن هريرة أيب عن حجر ابن إىل به أجزاء مثانية وهي

 أبو احلافظ ألمي جدي أنا الثقفي دحممو بن حيىي عن اخلطيب املرداوي إمساعيل ابن حممد أنا البعلي
 اخلميس يوم األظافر بقص املسلسل وأوهلا صاحبها التيمي حممد بن إمساعيل القاسم

 اللبان احلسن أيب مسلسالت ٣٩٠
 الفتح أبو أنا السلفي أنا مكي بن الرمحن عبد الفرج أيب عن البلقيي اجلالل عن السيوطي إىل به
 اللبان الدينوري نصر بن حممد بن علي احلسن أبو أنا الغزنوي مسعود بن برديا

-------------------------------------- 
  ٦٥٨ صفحة - ٢ جزء   

 الغرايف مسلسالت ٣٩١
 اد عن احلافظ إىل بأسانيدنا نرويها أمحد ابن علي احلسن أبو وهو بالقاف ال بالغني

 عنه الفارقي القاسم أيب بن حممد عن الفريوزبادي
 الديباجي سالتمسل ٣٩٢
 كل يقول هو فكان بالكذب يرميه السلفي كان الديباجي الرمحن عبد بن اهللا عبد حممد أبو وهو

 احلجار إىل بأسانيدنا نرويها اهللا يدي بني وقفة وبينه فبيين السلفي إال حل يف فهو شيء وبينه بيين من
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 ٣٩٥

 عنه اهللا هبة بن علي بن جعفر عن
 الطريثيثي مسلسالت ٣٩٣
 بن علي البهاء عن الدمياطي الشرف عن مجاعة بن العز إىل بأسانيدنا علي بن أمحد بكر أبو وهو

 عنه حسني بن نصر بن احلسني عن عصرون أيب بن حممد بن اهللا عبد عن اجلميزي بنت ابن اهللا هبة
 اجلوزي ابن احلافظ مسلسالت ٣٩٤
 سبق وقد إليه بالسند أرويها جملد يف وهي
 التجييب مسلسالت ٣٩٥
 انظر إليه بأسانيدنا أرويها التلمساين التجييب الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أبو الراوية احلافظ وهو
 التاء حرف

-------------------------------------- 
  ٦٥٩ صفحة - ٢ جزء   

 الطيلسان ابن مسلسالت ٣٩٦
 والطاء اجليم حرف يف السابقة إليه بأسانيدنا نرويها
 اجلزري ابن مسلسالت ٣٩٧
 وغريه اجليم حرف ويف اسنادها تقدم
 األربعينية املسلسالت ٣٩٨

 الثعاليب زيد أيب إىل بالسند أرويها بشروطها حديثا أربعون وهي املفضل ابن احلسن أيب للحافظ
 كالمها والذهيب حيان أيب عن الوادياشي جابر ابن احلافظ عن أبيه عن التونسي الغرياين حممد أيب عن
 املفضل بن علي احلسن أيب احلافظ عن املنذري الدين زكي احلافظ عن الدمياطي ؤمنامل عبد عن

 باحلفاظ مسلسل ترى كما وهو املقدسي
 املقدسي الواحد عبد بن حممد الضياء مسلسالت ٣٩٩

 إليه به
 الكازروين مسلسالت ٤٠٠
 ٧٥٨ سنة املتويف الكازروين مسعود بن حممد بن سعيد العالمة فارس بالد يف احملدثني شيخ وهو

 بن حممد بن نسيم خبط مبصر السلطانية باملكتبة نسخة منها ٧٤٢ سنة أمتها سبعة كراريس حنو يف
 ابن احلافظ يريدها اليت هي املسلسالت وهذه ٧٧٢ سنة منها فرغ الكازروين مسعود بن سعيد

 السعيدية املسلسالت يقول حيث اجلزري
 الدمشقي نالدي ناصر بن حممد احلافظ مسلسالت ٤٠١
 نرويها
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 ٣٩٦

-------------------------------------- 
  ٦٦٠ صفحة - ٢ جزء   

 النفحات وانظر عنه وغريه ااخلطيب علي بن عمر السراج عن طولون ابن الشمس إىل بأسانيدنا
 من له وقع ما بإفراد الدين ناصر ابن الشمس دمشق حافظ اعتين الفتح يف السخاوي احلافظ قال

 اه ختريج يف املسلسالت
 فهد بن عمر النجم مسلسالت ٤٠٢
 والنجم عنه أيوب بن أمحد بن حممد الفضل أيب عن طولون ابن الشمس إىل بأسانيدنا نرويها

 من مكة حافظ وكذا أفردها من وعده له املسلسل مبحث يف السخاوي بقول املراد هو املذكور
 اه أصحابنا

 السخاوي احلافظ مسلسالت ٤٠٣
 أن فيها وذكر له املغيث فتح يف كما شأا مبينا أفردها مسلسل مائة وهي ملكللةا اجلواهر انظر

 انظر الوترية املسلسالت يف املدينة التحفة يف قاله وعدهم اخلمسني حنو املسلسالت يف صنفوا الذين
 السني حرف يف السخاوي
 الكربى املسلسالت ٤٠٤

 إليه بأسانيدنا أرويها املسلسالت جياد أيضا وله حديثا ومثانون مخسة وهي السيوطي للحافظ
 السني حرف انظر

 الكربى املسلسالت ٤٠٥
 الدمشقي طولون بن حممد للحافظ
 الوسطى املسلسالت ٤٠٦

 مسلسال وأربعني وتسعة مائة على حتتوي أيضا له
-------------------------------------- 

  ٦٦١ صفحة - ٢ جزء   
 الصغرى املسلسالت ٤٠٧

 طولون ابن انظر الطاء حرف يف سبق وقد إليه بالسند أرويها أيضاا له
 املزي الفتح أيب مسلسالت ٤٠٨
 عجيبة طرقها وغالب عنه طولون ابن إىل بأسانيدنا نرويها الدمشقي حممد بن حممد وهو
 التسلسل

 املربد بن حسن بن يوسف اجلمال مسلسالت ٤٠٩
 التسلسل عمنقط غالبها أن إال عنه طولون ابن الشمس إىل به
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 ٣٩٧

 الغيطي النجم مسلسالت ٤١٠
 الغني حرف انظر إليه بأسانيدنا أرويها
 العجيمي مسلسالت ٤١١
 العني حرف انظر إليه بأسانيدنا أرويها

 الفاء حرف يف اجلليلة الفوائد انظر عقيلة ابن مسلسالت
 الشرقي الطيب ابن مسلسالت ٤١٢
 املوارد انظر إليه بأسانيدنا أرويها لسلةمس حديث ثالمثائة على تنوف الدرر سلك يف كما وهي
 الشني وحرف السلسلة

-------------------------------------- 
  ٦٦٢ صفحة - ٢ جزء   

 الدهلوي اهللا ويل مسلسالت ٤١٣
 الفاء حرف يف األمني النيب حديث من املسلسل يف املبني الفضل انظر تقدمت باهلند مطبوعة وهي

 األلف حرف يف واإلرشاد الواو حرف يف يالدهلو اهللا ويل وانظر
 اإليناس حظرية انظر االكراشي مسلسالت

 الزبيدي مرتضى احلافظ مسلسالت ٤١٤
 احلافظ خبط وقرأت عقيلة ابن مسلسالت على كاملستخرج وتعليفة برسائل أفردها كثرية وهي
 مسلسل ثالمثائة إىل تبلغ اليت باملسلسالت وأجزته الدمشقي العطار الشام حملدث إجازته يف مرتضى
 حصين اهللا إال إله ال حديث يعين باإلشراف املسلسل باحلديث اإلسعاف وله اه مين مسعه ما منها قال
 أسانيدنا انظر طرق من له ما وكل أرويها باألولية املسلسل احلديث شرح يف العلية املرقاة أيضا وله
 امسه ويف األلفية يف إليه

 األشبويل مسلسالت ٤١٥
 روايته جل صفري جزء يف املصري احلنفي االشبويل حممد بن سالمة الطوع أبو املعتين ملسندا هو

 من فيها ما نروي بفاس املخزن خلزانة أدخلت مث مبصر اشتريتها قبله املذكور الزبيدي احلافظ عن فيها
 اومستخرجه عقيلة ابن مسلسالت من جلها خلص سبقت وقد إليه بأسانيدنا مرتضى السيد طريق

 الرضوي صاحل حممد مسلسالت ٤١٦
 الوالد الشيخ عن أرويها

-------------------------------------- 
  ٦٦٣ صفحة - ٢ جزء   

 السلوي إبراهيم بن حممد عن االسكندري احلبشي علي بن حممد اهللا عبد أيب عن وهو بأعماهلا
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 ٣٩٨

 باالسكندرية املذكور احلبشي نع عاليا وأرويها ح صاحبها البخاري الرضوي صاحل حممد الشيخ عن
 باألولية املسلسل فيها ذكر كراسة حنو يف وهي املذكور بسنده ١٣٢٣ سنة ا عليه وردت ملا

 أول وهي طرقها بتعدد واملشابكة وباملصافحة العيد وبيوم وبالفقهاء الصف بسورة واملسلسل
 ورويت عرفت مسلسالت
 رسهفه ا ختم اليت الكبري األمري مسلسالت ٤١٧
 عن الباجوري إسحاق أيب عن مبصر املصري الفيومي الرفاعي أمحد الشهاب عن بأعماهلا أرويها

 الرمحن عبد الوجيه عن بأعماهلا منها املوقت غري وأروي بأعماهلا مسلسلة أبيه عن الصغري األمري
 به الباجوري عن الشربيين

 عاشوراء مسلسل ٤١٨
 فيها ذكر ورقات يف املصري األزهري املالكي صغريال األمري حممد بن حممد الشمس للعالمة

 العريب ابن أمحد عن السقاط علي احلسن أيب عن والده عن عاشوراء بيوم املسلسل احلديث يف إسناده
 بسنده أبيه عن اللقاين السالم عبد عن البادية املنح صاحب عن كالمها لوكس وعمر احلاج ابن

 من ال البادية املنح صاحب أشياخ من احلاج ابن يبالعر بن أمحد فإن نظر السياق هذا ويف
 من منحه يف ه يذكر ومل مكاتبة وال مشافهة ال املذكور اللقاين عن يأخذ مل املنح وصاحب تالميذه
 وأبيه عمه أشياخ من ذكره نعم مشاخيه

 حسن كالشيخ األزهر علماء من مجاعة عليها كتب مبصر مستعملة هذه عاشوراء ورسالة
 الرسالة وأروي ذكرنا اليت االسنادية أغالطها على معا ينبها ومل البابالوي علي النور لميذهوت العدوي
 الوالد الشيخ عن املذكورة

-------------------------------------- 
  ٦٦٤ صفحة - ٢ جزء   

 وأروي ح مؤلفها الصغري األمري عن كالمها عليش والشمس السقا الربهان الشيخني عن وغريه
 يوم النبوي باملسجد عليه مساعا املنورة باملدينة رضوان أمني حممد الشمس عن عاليا املذكور ديثاحل

 مصطفى الشيخ عن كذلك احلمزاوي العدوي احلسن علي أيب النور عن ١٣٢٤ عام عاشوراء
 ءعاشورا يوم به وأخربنا ح بسنده الكبري األمري حممد الشمس عن كذلك عليه مساعا املصري البوالقي
 أمحد الشهاب عن عاشوراء يوم مبكة منه يل إجازة املدين برادة اجلليل عبد املعمر الشيخ احلجاز أديب
 رسالة احلديث يف ولنا بسنده املذكور الكبري األمري عن عاشوراء يوم باملدينة األزهري املالكي اهللا منة

 الباجوري مسلسالت ٤١٩
 الرفاعي أمحد الشهاب عن أرويها حدة على هاجرد األمري فهرس يف املذكورة املسلسالت وهي
 اهللا رمحه الباجوري الربهان عن بأعماهلا مبصر املصري
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 ٣٩٩

 املنتخبة العشرة املسلسالت ٤٢٠
 عن بأعماهلا أرويها املكي السنوسي علي بن حممد احلافظ انتخاب العياشي سامل أيب فهرس من
 غزن حممد ابن الدين شرف عن العطار هابالش عن نازال وأرويها ح السنوسي الشيخ عن فاحل الشيخ

 لقيه إدريس بن أمحد سيدي الشيخ ابن املتعال عبد السيد عن ١٣٠٥ عام مبكة اهلندي الفيشاوري
 السنوسي احلافظ جامعها عن هلا بروايته مصر من الريف بأرض

 الشارد حصر مسلسالت ٤٢١
 الكبري عبد بن جيدة أيب طيباخل عن بأعماهلا أرويها حدة على جرد قد السندي عابد للشيخ

 مساعا الفاسي
-------------------------------------- 

  ٦٦٥ صفحة - ٢ جزء   
 عابد الشيخ عن الدهلوي الغين عبد الشيخ عن وهو ١٣١٩ و ١٣١٨ سنة بني بفاس عليه
 اليمين باسودان علي بن اهللا عبد البدر مسلسالت ٤٢٢
 الباء حرف يف إليه السابق بالسند نرويها
 احلازمي ناصر بن حممد الشمس مسلسالت ٤٢٤
 لألمري إجازته يف األنصاري السبعي حسني القاضي شيخنا له ذكرها املشهور األثري اليمين

 ومها مكاتبة سامل بن حممد والشمس السبعي حسني القاضي عن أرويها اهلندي خان حسن صديق
 أيضا عنه شفاها احلبشي حسني السيد شيخنا وعن عنه

 القاوقجي احملاسن أيب مسلسالت
 الشارد حصر مسلسالت وأكملها املسلسالت أمجع إن املتأخرين بعض عنهما قال وقد تقدمت
 اه غريمها عن الستغىن مشاخيه عن رجل أخذمها فلو هذه القاوقجي ومسلسالت
 ظاهر ابن مسلسالتت ٤٢٤
 وانتخبها جردها اخلمسون ملسلسالتا له املدين ظاهر ابن علي احلسن أبو املنورة املدينة مسند هو

 يف الوترية املسلسالت يف املدنية التحفة مساها قازان ببالد مطبوعة وهي الشارد حصر مسلسالت من
 يف أن مع يتوسع ومل الشارد حصر سياق على فيها اقتصر أنه اهللا رمحه عليه يالحظ ومما صحيفة ٩٩

 عن يسوقه أن واملغاربة واملصريني بالدمشقيني سلسلوامل والشافعية باملالكية املسلسل مثل يف إمكانه
-------------------------------------- 

  ٦٦٦ صفحة - ٢ جزء   
 عن بأعماهلا أرويها واسعة رمحة اهللا رمحه استعجال عن مجعها ولعله التسلسل ليتم منهم مشاخيه

 مكاتبة ظاهر ابن عن إلجازةبا وأرويها بفاس ١٢٩٧ عام عنه ١٣١٩ عام السلوة صاحب خالنا ابن
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 ٤٠٠

 األلف حرف من األوائل وانظر
 الوالد مسلسالت ٤٢٥
 اهللا رمحه
 عبد الشيخ عن وهو ١٣١٧ عام عليه مساعا بأعماهلا عنه أرويها كراسني حنو يف مجعي من وهي

 املسلسل احلديث تضمنت فيها املذكورة بأسانيدهم وغريهم احلبشي علي بن وحممد الدهلوي الغين
 الصحيح ورواية بالفقهاء واملسلسل وبالفاحتة الصف وبسورة وباملشابكة وباملصافحة وبالعيد ليةباألو
 وغريهم األربعة املذاهب أصحاب طريق من

 الكتانية املسلسالت ٤٢٦
 باملشرق لقيته من أعيان عن املتصل بالسماع يل حصل ما فيها مجعت الفقري مجع من وهي
 وغريمها الشارد وحصر عقيلة ابن مسلسالت مجيع فيها ذكرت وسط جملد يف خترج واملغرب

 كثر مما قل ما على اقتصرت وإمنا وجد ما غاية هو ليس املسلسالت من ذكرته ما أن واعلم
  لإلختصار

  النون حرف 
 

 النابيت ٣٤٤
 التكملة يف األبار ابن عنه ينقل برنامج له

 اهللا لدين الناصر ٣٤٥
 العباسي باهللا املستضيء بن أمحد اإلمام

-------------------------------------- 
  ٦٦٧ صفحة - ٢ جزء   

 سنة ببغداد ومات ٥٧٥ سنة ويف سنة القعدة ذي يف باخلالفة وبويع ٥٥٣ سنة ولد البغدادي
 كتاب يف وذكرهم الشيوخ من له أخذت اليت اإلجازات ظهرت ٦٠٧ سنة وستني تسع عن ٦٢٢
 بدار وقفا وكان الزمان مرآة صاحب اجلوزي ابن سبط يوسف احلافظ شرحه الذي العارفني روح

 ما هلم أجزنا خبطه مكتوب عليها إجازة مذهب كل أهل إىل اخلليفة ودفع بدمشق األشرفية احلديث
 وسلمت املؤمنني أمري أمحد العباس أبو اهللا إىل الفقري العبد وكتب الصحيحة اإلجازة شرط على طلبوا
 إىل حنيفة أيب أصحاب وإجازة الصويف علي بن الوهاب عبد الدين ضياء إىل الشافعي أصحاب إجازة
 بن الرزاق عبد بن نصر صاحل أيب إىل أمحد أصحاب وإجازة التركستاين مسعود بن أمحد الضياء
 اخلليفة أمر ٦٠٨ سنة ويف املغريب الزاهد جابر ابن التقي إىل مالك أصحاب وإجازة القادر عبد الشيخ

 املوسوي سعد بن حممد الدين صفي حبضرة جعفر بن موسى مبشهد أمحد مسند يقرأ أن املذكور
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 عنه املذكور اجلوزي ابن سبط يوسف طريق من املذكور للخليفة ما نروي اخلليفة من بإجازته
 السلطان أراد الذي هو والرواية التحديث باب يف العباس بين خلفاء من املظهر هذا لعل قلت
 يف الزياين القاسم أبو الرحالة ذكر فقد عليه ينسج أن وأعلمهم الترك وكمل أعظم العثماين سليمان
 مكتوبة املذكور سليمان السلطان فهرسة علي باصطنبول السليمانية املكتبة يف وقف أنه الكربى رحلته
 قال حبروف مطعومة الفضة يف منحوتة بالتركي كتابتها القصدير أوراق شكل على فضة من أوراق يف

 قال نوح بن يافث إىل نسبه وعمود شاه سليمان جده إىل نسبه فيها أن املكتبة هذه على قيمال له ذكر
 حممولة ا يأتون منهم ملك من لكل معتربا أصال عندهم الفهرسة هذه وصارت

  ٦٦٨ صفحة - ٢ جزء   
 يدي بني وتوضع عالنية اهللا يذكرون وهم رؤوسهم علي وحيملوا السلطان دار إىل كدش يف

 فيها البيعة اإلسالم شيخ ويكتب ا فيتربكون والوزراء والعلماء والقضاة اإلسالم وشيخ سلطانال
 إىل ويردوا فيها خوامتهم ويضعون عنهم أخذ الذين أشياخه ذكر وفيها سليمان إىل نسبه ويرفع
 اه حملها

 الناجي ٣٤٦
 احملدث حممود بن حممد بن مإبراهي الدين برهان اإلسالم شيخ الدمشقية الديار حمدث احلافظ هو
 أن إال الطبقة وتلك والسيوطي للسخاوي املعاصرين احلفاظ من الدمشقي بالناجي املشهور الشافعي
 املتعاصرين بني جيري ما باب من ولعله نصيب احلديث حفظ يف له يكن مل عنه قال السيوطي احلافظ
 للمنذري الترغيب على تعليق مؤلفاته ومن عادة

 العيثاوي طريق ومن ح عنه الشفا شارح الدجلي الشمس عن الغيطي النجم طريق من به نتصل
 ٩٠٠ سنة الناجي وفاة وكانت الناجي احلافظ عن البالطنسي عمر بن حممد بن بكر أيب عن

 بن الدين كمال بالشيخ اجتماعي أول قال العيثاوي يونس عن للعمادي الذهب شذرات ويف
 اهللا خصها احمللة هذه يل فقال احلصا مبيدان فقلت إقاميت حمل نع سألين بدمشق اإلسالم شيخ محزة
 احلديث بعلم الناجي إبراهيم الشيخ منهم فذكر غريه فيه يشاركه ال بعلم انفرد منهم كل أمية بثالثة
 املذكور محزة ابن الدين كمال ترمجة انظر

-------------------------------------- 
  ٦٦٩ صفحة - ٢ جزء   

 فهد بن الدين جنم ٣٤٧
 احلافظ بن عمر املدعو حممد حفص وأبو القاسم أبو الدين جنم الرحال املؤرخ احلافظ اإلمام هو

 سنة ٧٣ عن ٨٨٥ سنة رمضان يف املتويف املكي العلوي اهلامشي فهد بن حممد الفضل أيب الدين تقي
 الورى وإحتاف سالتواملسل ولغريه لنفسه ومشيخات فهارس عدة له الساري إرشاد أول يف كما
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 من تفرق مبا العيون ونور الطربيني بتراجم والتيسري الثمني العقد بذيل الكمني والدر القرى أم بأخبار
 الفنون

 عن القاضي ابن إىل وبالسند ح عنه وغريمها والسنباطي السيوطي طريق من له ما كل نروي
 عبد احلافظ أبيه عن فهد بن اهللا جار دحمم الرحلة عمه عن فهد بن القادر عبد بن الرمحن عبد الشيخ
 الدين جنم احلافظ أبيه عن فهد بن العزيز

 الغزي الدين جنم ٣٤٨
 مسند الشافعي الدمشقي العامري الغزي الدين رضي بن حممد الدين بدر بن حممد الدين جنم هو
 بعلو املنفرد باألجداد األحفاد ملحق اإلسالم شيخ الرحلة املعمر اإلمام ومصره عصره يف الدنيا

 شيخ االسناد رواية رافع االجتهاد راية ناشر دمشق أعيان تراجم يف شاشو ابن الشيخ عنه قال االسناد
 مدده فيض العباد سائر وعم وأجداده بآبائه االسناد بعلو انفرد واحلديث قدميه يف احلديث أئمة

 مل األسانيد من غريه أو ؤتيهي شاء من الباري فضل ذلك قلت ميليه وشرع البخاري أخذ إذا وأمداده
 وما صدره غري الكبري إجلامع فما مستفيد سامع غري مث تر

-------------------------------------- 
  ٦٧٠ صفحة - ٢ جزء   

 حاكاه لو أن ود رآه الفتح صاحب فلو آرائه غري األنوار مشكاة وما فكره غري املنري الكوكب
 ١٠٦١ سنة وتويف ٩٧٧ سنة بدمشق ولد

 الدين قطب مكة ملفيت ألفه الذي حزبه ويف خاصة إجازة الدين بدر الشيخ والده عن عامة يروي
 حبلب القضاة قاضي وعن احلنفي القاضي الدين حمب حممد الفضل أيب اإلسالم شيخ وعن النهروايل

 السعود أيب املوىل تفسري وخبصوص ٨٩٩ سنة لدمشق ورد ملا املسعودي حسن بن حممد بن حممد
 حلب حمدث وعن املصري البكري العابدين زين األستاذ وعن املصري الرملي الشمس وعن العمادي

 بن حممد الشمس مكة حمدث وعن األولية حديث منه ومسع البيلوين حممد بن حممود اإلسالم شيخ
 وغريهم ١٠٠٧ سنة الشافعي الزمزمي العزيز عبد

 مسموعاته من حديثا أربعون ضمنه ويف الوالد اإلسالم شيخ ترمجة يف الواجد بلغة مؤلفاته ومن
 األنبياء أفعال من به يتشبه أن لإلنسان ينبغي ما فيه ذكر سبعة جملدات يف التشبه يف التنبه وكتاب
 األلسن على الواردة األحاديث يف حيسن ما إتقان وله دمشق يف خبطه موجود وهو واحليوان واملالئكة

 أعيان تراجم من الثمر وقطف السمر لطف وذيله العاشرة املائة أهل يف السائرة الكواكب أيضا وله
 فهرسته يف احلنبلي الباقي عبد الشيخ خلصه لطيف ثبت وله عشر احلادي القرن من األوىل الطبقة

 يوسف بن محزة الشيخ التقي العامل الشيخ حكى األثر خالصة ويف
-------------------------------------- 
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  ٦٧١ ةصفح - ٢ جزء   
 إذا باحلرم حنن بينما قال ١٠٥٩ عام املترجم حجها حجة آخر يف حج أنه احلنبلي الدوماين

 حافظ هذا يقول من ومنهم أجزنا يقولون وهم الناس بني باملترجم فإذا فخرجت قال عظيمة بضجة
 ال أن بشرط أجزتكم هلم وقال الزيارة باب عند فوقف الدنيا حافظ هذا يقول من ومنهم العصر
 وقال وأجازهم فوقف األول من أكثر أناس وخلفه إال املطاف وصل فما قال نطوف حىت أحد يلحقنا
 أناس إال معه يطوف يكن ومل الشيخ وطاف أناس فوقف قال الطواف عن أحد يشغلنا ال أن بشرط
 اه الشام حفاظ آخر فهو وباجلملة احمليب قال املطاف له أخلي كأمنا قالئل

 النابلسي والعارف املواهب أيب وولده احلنبلي الباقي عبد الشيخ إىل يدنابأسان له ما نروي
 القادر عبد بن اهللا نصر الشيخ وأخربنا عنه وغريهم احلصكفي والعالء والعجيمي الكوراين والربهان
 كالمها الشيباين التغليب وعمر النابلسي إبراهيم بن القادر عبد عن الدمشقي الغزي عمر عن اخلطيب

 عنه النابلسي عن املعمر التلي اهللا عبد عن اخلطيب ويروي ح عنه النابلسي إمساعيل ابن الغين دعب عن
 وهذا مخسة طريقه من والسيوطي زكرياء وبني فبيننا والقسطالين والسيوطي زكرياء عن أبيه عن وهو
 وفاة بني نأل نظر فيه املترجم عن يروي العطار الشهاب أن من االثبات عمدة يف وما يكون ما أعلى

 القرن حنو العطار ووالدة املترجم
 املريد هادي انظر النبهاين
 له الطالبني بغية انظر النخلي

-------------------------------------- 
  ٦٧٢ صفحة - ٢ جزء   

 الندرومي ٣٤٩
 عبد أيب شيخه كالم من كثريا فيها أثبت فهرسة له الندرومي اخلالق عبد الوفاء أبو العالمة هو

 الواليل يعقوب ابن أنظار من الندرومي وكان العلم فنون يف بالصغري املعروف الفاسي حممد اهللا
 الغزاوي القاسم أبو عنه قال هكذا االمساعيلية الدولة علماء من الثانية الطبقة أهل من ومعاصريه
 ذكر قد املنح احبص بشيخه واتصايل ذكر ما على زائدا شيئا حاله من أعلم وال تارخيه يف املكناسي

 امليم حرف يف
 العني حر يف عيد انظر النمرسي

 اآللوسي حممود بن نعمان ٣٥٠
 وصديق املفسر حممود أبيه عن عامة يروي ١٢٥٢ سنة ولد اجلليل العالمة احلنفي البغدادي

 وعيسى الكردي وحسني األنصاري السبعي حسني القاضي جميزنا وشيخه اهلندي القنوجي حسن
 وحممود الربزجني أمحد كاكه واملعمر الدمشقي امليداين الغين وعبد البغدادي البندنيجي الدين صفاء
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 الطريقة وأخذ النجدي السديري إبراهيم بن أمحد مع وتدبج وغريهم املفسر الدمشقي احلمزاوي
 الكردي خالد موالنا عن الطويلي عثمان عن الكردي اهلامشي حممد ابن بكر أيب عن النقشبندية
 احلرم وشيخ بغداد وايل باشا وداوود املذكور خالد موالنا عن السابق البندنيجي عيسى هوأجاز
 الشيخ عن له ما نروي صغري ثبت له ١٣١٧ سنة ببغداد املذكور نعمان مات هلما ما عامة النبوي
 عنه كالمها احلالق الدين ومجال العطار اخلري أيب أمحد

-------------------------------------- 
  ٦٧٣ صفحة - ٢ جزء   

 النفزي ٣٥١
 ابن طريق من فهرسته أروي النفزي أمحد بن سليمان بن حممد اهللا عبد أبو األديب الشيخ هو

 عنه خري
 الصقاقسي النوري ٣٥٢
 حممد بن علي احلسن أبو التونسي بالقطر القراءات وعلم السنن حميي العارضة الواسع العالمة هو
 ا ونشأ ١٠٥٣ سنة بصفاقس ولد السبع القراءات يف النفع غيث ابكت صاحب الصفاقسي النوري
 وانقطع رأسه مسقط إىل عاد مث علومه ا فكمل مصر إىل رحل مث أهلها عن فأخذ تونس إىل ورحل
 املقيمني من أمم به وانتفع الدهر ورحلة العصر فريد صار حىت السنة وإحياء واإلرشاد العلم لبث

 ١١١٨ سنة ا مات أن إىل والواردين
 أهل الصاحلني اهللا عباد من فيه قائال الكربى رحلته يف ناصر بن أمحد العباس أبو الشيخ وذكره

 ب اإلميان بشائر ذيل يف املترجم حتلية ووقعت اخل القطر هذا يف والسنة العلم به اهللا أحيا والعمل العلم
 املريب املدرس الصاحل السلف طريق لكالسا واألوان الدهر وفريد والزمان العصر مشايخ شيخ العالمة
 يريد بطرابلس مر ملا اليوسي علي أيب من الطرابلسي املكين أمحد بن حممد الشمس له واستجاز اخل
 قوله املترجم خيص منها بيت يف نظما فأجازهم ١١٠١ عام احلج

  والفخر اد ذو النوري احلسني أبو === صفاقس عني النحرير املاجد كذا 
-------------------------------------- 

  ٦٧٤ صفحة - ٢ جزء   
 يف الشريف إدريس حممد بن محودة الشيخ بتونس القراءات شيخ عليه أحال ثبت له وللمترجم

 عن به كاتبه فيما الرشيدي املغريب اخلياط علي الشيخ عن القراءات أخذ املترجم أن وذكر له إجازة
 عن أبيه عن زكرياء القاضي بن يوسف عن السنباطي احلق عبد بن أمحد الشهاب عن اليمين الشيخ
 قبل املذكور الرشيدي اخلياط علي عن أيضا املترجم ويروي بأسانيده اجلزري ابن عن النويري علي
 عليه اهللا صلى النيب عن اجلين العفريت ميمون عن الشواف عمر الشيخ عن اهلروي علي الشيخ عن
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 وسلم
 ذكر املكين أمحد للشهاب إجازته على بناه كراريس يف وهو ونسخته املذكور بالثبت ظفرت مث

 والشيخ العابدين زين بن الدين وشرف ناصر ابن اهللا عبد وأيب امليموين الربهان عن عامة روايته فيه
 االفراين حممد بن حممد والشمس العجمي أمحد والشهاب الشرباملسي وعلي املغريب الشاوي حيىي

 الرمحن عبد ابن وأمحد اللقاين السالم وعبد واخلرشي الرشيدي املغريب اخلياط يوعل السوسي املغريب
 أمحد والشهاب الشربخييت والربهان البشبيشي أمحد والشهاب الصديقي الدين جالل والشيخ املغريب
 وغريهم الكناين العناين

 املارغين سليمان نب أمحد بن إبراهيم الربهان بتونس القراء شيخ عن القراءات يف باملذكور نتصل
 علي بن حممد الشمس الشيخني عن ا معه تدجبت وقد القراءات يف العدة املؤلفات صاحب التونسي

 عن التونسي الرائس بن حممد الشيخ عن التوايت البشري حممد الشيخ الكبري األستاذ وشيخه يالوشه بن
 النوري احلسن أيب عن فاقسيالص البصري احلركايف حممد الشيخ عن التونسي املشاط حممد الشيخ
 الشهاب املعمر العامل قاضيها تونس قرب بلدة سلمان من مراسلة املصافحة حديث يل وأجاز بسنده
 بن حممد الشيخ قاضيها ابن أمحد

-------------------------------------- 
  ٦٧٥ صفحة - ٢ جزء   

 ماضور حممد الشيخ والده صافح كما طريقة الشاذيل بلدا السلماين أصال األندلسي ماضور حممد
 قال املساكين خليفة بن علي الشيخ شيخنا صافحين قال ماضور حممد الشيخ جده صافح كما

 فهرسته يف املترجم وذكر بسنده اجلين مشهروش صافحين قال الصفاقسي النوري علي النور صافحين
 القاضي األكرب جدهم إىل بسنده وجده والده صافح كما األنصاري الدين شرف الشيخ صافح انه

 األنصاري زكرياء
 املصري التونسي الصفاقسي النوري حممود الشيخ اخلري العامل منهم لقينا طيب عقب وللمترجم

 الزاوية بصحن فدفن بالطاعون وأصيب اهللا رمحهم الوالد الشيخ من واستجاز لفاس علينا ورد
 اهللا رمحه ١٣٢٢ عام فاس من الناصرية

 النوري ٣٥٣
 هذا من الثالث العقد وسط يف مات باهلند مطبوع ثبت له اهلندي املارهروي أمحد احلسني أبو
 األمحدي الرسول آل الشاة الشيخ املعمر حفيد أنه يل تبني مث ذكرت ما غري حاله من أعلم وال القرن
 علي ارض أمحد الشيخ عنه لنا أجاز اهلندي املرادابادي حسني علي الشيخ عن يروي وخليفته اهلندي
 مبكة اهلندي الربيلوي خان

 الدمشقي ناصر ابن ٣٥٤
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 الدمشقي القيسي حممد بن اهللا عبد بكر أيب بن حممد الدين مشس الشامية البالد حمدث احلافظ هو
 الشراحيي بابن وخترج بنفسه احلديث فطلب بدمشق ٧٧٧ سنة ولد الدين ناصر بابن الشهري الشافعي
 منهم عليها والواردين ببلده واحد غري على ومسع مدة والزمه

-------------------------------------- 
  ٦٧٦ صفحة - ٢ جزء   

 العلوم يف وشارك الطباق وكتب االقفهسي الدين صالح احلافظ ورافق الذهيب بن هريرة أبو
 جملد يف خطه عليه عندي االصطالح يف له منظومة على الكبري شرحه منها حسنة تصانيف وصنف

 يف املختار مولد يف املختار اجلامع وله اهلادي مبولد الصادي مورد وله أيضا صغري شرح يهاعل وله
 وقع مبا واالعالم جملد يف عندي وهو التبيان وشرحها األعيان موت عن البيان وبديعة جملدات ثالث
 األكباد ردوب زرع أم حديث شرح يف الفرع وريع أسفار ثالثة يف األوهام من للذهيب النسبة مشتبه يف
 من أن زعم من على الوافر والرد القيامة يوم ميزان يف السالمة ومنهاج عندي وهو األوالد فقد عن
 أيضا وله واالسانيد املتون املتباينات األربعني وخرج مطبوع وهو كافر اإلسالم شيخ تيمية ابن مسى

 ٨٠٥ سنة منه فرغ خبطه نديع وهو وترامجهم طبقام وذكر الرواة من فيهم واملتكلم السراق كتاب
 افتتاح وله خبطه عندي أيضا وهو اتباع له أو الصحبة ادعى من حال عن القناع كشف أيضا وله

 صلهم أو كراريس عشر مقدار يف مالك عن املوطأ برواة السالك وإحتاف البخاري لصحيح القاري
 مكتبة يف مؤلفه عن راويه اخليضري اهللا عبد بن حممد خبط منه نسخة على وقفت عنه راويا ٨٣ إىل

 ونفحات النبوية والوفاة املعراج يف وله األثر علوم يف الدرر عقود أيضا وله مبصر الدردير الشيخ زاوية
 به وكتب غالبا خطه حياكي صار حبيث الذهيب طريقة على اخلط وجود كثريون وشيوخه األخيار
 الكثري

 وابن فهد ابن واحلافظ السخاوي واحلافظ معجمه من األخري القسم يف حجر ابن احلافظ ترمجه
 قال الفراديس باب مبقربة ودفن بدمشق ٨٤٢ سنة مات واحد وغري حلب تاريخ يف الناصرية خطيب

 صنف وقال احلفاظ طبقات يف السيوطي وترمجه مثله فيها خيلف ومل السخاوي
-------------------------------------- 

  ٦٧٧ صفحة - ٢ جزء   
 اه الدمشقية البالد حمدث وصار فهد بن عمر الدين جنم صاحبنا به وخترج حسنة تصانيف
 جنم احلافظ والده عن فهد بن العزيز عبد احلافظ عن الدمشقي طولون ابن طريق من له ما نروي

 عنه املكي اهلامشي فهد بن الدين
 الدرعي ناصر ابن ٣٥٥
 بن حممد اهللا عبد أيب الشيخ بن أمحد عباسال أبو احملدث احلجة القدوة السين العارف اإلمام هو
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 ٤٠٧

 السنة نصر ممن كان ١١٢٩ عام الثاين ربيع ١٨ يف وتويف ١٠٥٧ سنة ولد االتمكرويت الدرعي ناصر
 العلم اتباع يف تأكيد له وكان اهلصور الغيور تعصب هلا وتعصب وآداا أعماهلا وحبذ املغرب يف

 شيخه رحلة من جلها خلص جملد يف حجازية حلةر وله لزواياه رسائله من ذلك يؤخذ وحتكيمه
 من وغريه البخاري على قائما وكان بفاس مطبوعة وهي باملشرق وأجازه لقيه من فيها ذكر العياشي
 اليت زاويته مبكتبة املثل يضرب حبيث واملغرب املشرق من وشراء وقراءة استنساخا احلديثية الكتب
 آخر يف مبصر اشترى انه قيل حىت واقتنائها الكتب بشراء معتنيا كان أنه الزاهر الروض ويف بدرعة
 صحيح من نسخة اشترى انه حىت مستحقها من مينعها وال الكتب من ذهب مثقال مائة حجاته

 اه بعده وال قبله تر ومل للمغرب اليونينية أدخل من أول وهو ذهبا مثقال وسبعني بثالثة مبكة البخاري
 نفهم وكنا للمغرب اليونينية النسخة أدخل املترجم الشيخ أن املتأخرين كتب يف اشتهر قلت
 بنفسه اليونيين األصل أدخل أنه الناس من ونسمع

-------------------------------------- 
  ٦٧٨ صفحة - ٢ جزء   

 الذي املذكور الفرع على وقفت وقد اليونيين األصل على املقابلة فروعه بعض أدخل أنه حتقق مث
 علي بن إبراهيم كاتبه نقي واضح مشرقي خبط أسفار عشرة يف وهو املشرق من املترجم الشيخ جلبه

 حممد اليونيين األصل ناسخ أن وذكر املعظمة الكعبة جتاه ١١١٧ سنة منه فرغ احلنفي املكي القيصري
 اصرن بن حممد بن أمحد بيد هللا ملك املترجم خبط املذكور الفرع وعلى ٦٦٩ سنة أمته ايد عبد ابن
 هذا من فرع الناصرية الزاوية مكتبة ويف خطه من اه ذهبا دينارا بثمانني املشرفة مبكة له اهللا كان
 أوله على ١١٢٨ عام نسخا أمته الفاسي حجي حممد بن حممد بن حممد خبط اجزء ثالثني يف الفرع
 أبو األمحر الكربيت ماإلما بنسخه أمر مما الناصرية الزاوية أحباس من اليونينية من األول السفر هذا

 السالم عبد والبن باللفظ اه عمرو بن ناصر ابن حسني بن أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد العباس
 صحيح أصل على مقابلة عندهم اليت يعين اليونينية النسخة أن على التنصيص املزايا كتاب يف الناصري
 القسطالين شرح ضمن ذلك قبل باملغر دخلت اليونيين وروايه انظرها اليونيين أصل من مقابل
 فيه اعتمد عليها فإنه باإلرشاد املسمى

 يف ما أحسن رحلته يف الزياين القاسم أيب الصاعقة املؤرخ بقول وزاويته املترجم حق يف وناهيك
 املتمسكون ومكة املدينة أهل بعمل املقتدون الربكة بزاوية املوسومة الناصرية الزاوية الزوايا من مغربنا
 وأصربهم صمتا الذكر حال يف وأحسنهم مستا الطوائف أحسن فطائفتهم واحلركة السكون يف نةبالس
 اه أمتا وال عوجا سريم يف ترى ال وباجلملة وسبتا اعتكافا العلم طلب يف امليثاق على

 ابن اهللا عبد أبو الشيخ وكان الناصري السالم عبد البن املزايا ويف
-------------------------------------- 
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 ٤٠٨

  ٦٧٩ صفحة - ٢ جزء   
 ابتدأ واحدا ختم فكلما دراية الستة الكتب بقراءة السنة أيام يف دائما الظهرين بني ما يعمر ناصر

 ذلك يتوىل وكان ذلك على الشيخ فتابعه غازي ابن عادة على البخاري لسرد يعود رمضان ويف آخر
 اليت احلالة على سرده من اليوم الزمان إليه أفضي ما ال وتالمذته أوالده من العلماء بعض أو بنفسه
 الدولة زمن درعة مداشر من وغريها وترغليل بتمسل سرده إنكار يف السبب هي ولعلها وصفنا

 من الوادي أهل مبنع املؤمنني أمري أمر عن مين الشك الشريف موالي أو حممد موالي فأمر اإلمساعيلية
 من علم ملا عليه هم ما على أبقاهم العلماء من بدائرته ومن رناص ابن أمحد سيدي الشيخ عدا قراءته
 وجواب سؤال التاستوين القادر عبد بن أمحد السيد نزهة ويف ذاك إذ لصالحيتهم وأهليتهم علمهم
 علي أبا ايب وأظن القراءة من منعهم يف وأبرق ايب أرعد وغريها بترغليل بدرعة ذاك إذ يقرأ فيما

 اه فلرياجع اليوسي
 أن نعتقد ذاك إذ ناصر ابن الشيخ إىل الفاسي القادر عبد حممد أبو اإلمام كتب أيضاا املزايا ويف
 من يضرهم ال احلق على ظاهرين أميت من طائفة تزال ال الصحيح حديث يف هلا املشار الطائفة
 ألوالده لقا املذكور حممد أبا الشيخ أن ناصر ابن اإلمام ونقل عندكم الساعة قيام إىل خالفهم
 فاتونا وهم القائل جواب يف ناصر ابن فقال بالسنة القوم أولئك فاتنا وأتباعه ناصر ابن يف وتالمذته
 باختصار اه فنونه تعاطي يريد باألدب

 سامل وأيب أبيه عن عامة ويروي يلقى من غالب عن يأخذ وجهة كل يف كان مرارا املترجم وحج
 والعناين الزعتري وعلي باحلجاز مشاخيه آخر ولعله البصري سامل بن اهللا وعبد والكوراين العياشي
 أر ومل جده ترمجة يف الكبري تارخيه يف القادري له نسبها فهرسة له وغريهم البقري قاسم بن وحممد
 والدواوين اإلسالمية الكتب يف أخباره وبقية قال ترمجه ملا الصفوة صاحب وجدت مث لغريه ذلك

 اه فهارسه من نطلب العلمية
-------------------------------------- 

  ٦٨٠ صفحة - ٢ جزء   
 واجلوهري الشرقي الطيب ابن إىل وبأسانيدنا عنه الكبري الورزازي إىل بأسانيدنا له ما نروي
 بن حممد بن حسني علي أبو رفيقه منهم مجاعة بالتصنيف املذكور ترمجة أفرد وقد عنه وغريمها

 ناصر ابن القطب مناقب يف البصائر إنارة له اهلشتوكي العباس أبو شيخه همومن البوسعيدي الشرحبيل
 اجلعفري النسب يف املشتري طلعة يف به يتعلق وما أحواله تفصيل وانظر

 الناصري
 حرف يف السالم عبد ابن انظر قبله الذي عم ابن الناصري السالم عبد بن حممد الشمس هو
 العني
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 ٤٠٩

 جناح ابن ٣٥٦
 إذنا عنه خري ابن بكر أيب إىل بالسند فهرسته أروي الذهيب جناح بن حممد اهللا بدع أبو الفقيه هو
 بقرطبة ومشافهة
 النجار ابن ٣٥٧
 هو عنه وروى الرواة من خلق من مسع الكبار احلفاظ أحد البغدادي حممود بن حممد احلافظ هو
 كتاب وله األقطار يف سنة وعشرين سبعا رحلته وكانت احلجار طالب أيب بن أمحد الزين منهم خلق
 لتاريخ وذيل الرجال أمساء يف والكمال التابعني معرفة يف الناظرين وجنة الكبري املسند يف املنري القمر
 األولياء وروضة املدينة أخبار يف الثمينة والدرر القرى أم ذكر يف الورى ونزهة جملدا عشر ستة بغداد
 مسجد يف

-------------------------------------- 
  ٦٨١ صفحة - ٢ جزء   

 واملشيخات املعاجم يف إليه إسنادنا انظر املصنفات من ذلك وغري احملمديات وكتاب إيلياء
 واألسانيد الكتب رواة معرفة يف التقييد انظر نقطة ابن

 النعمة ابن ٣٥٨
 وشرح حافل برنامج له ٥٦٧ سنة املتويف األنصاري خلف بن اهللا عبد بن علي احلسن أبو هو

 عن األبار ابن إىل بالسند له ما نروي واإلكثار االحتفال يف الغاية فيه بلغ األبار ابن قال النسائي سنن
 شرق علماء خامتة املذكورهو يف األبار ابن قال عنه البلنسي القضاعي الزبري بن علي بن حممد

 جملدات عدة يف القرآن تفسري يف الظمآن ري له وذكر األندلس
 الغساين نعيمال أيب ابن ٣٥٩
 أيب بن حممد ابن القاسم أبو الشان العظيم املعمر اإلمام ومسندها وخطيبها وقاضيها فاس عامل
 وأيب والسراج القصار عن أخذ ١٠٣٢ سنة ا قتيال املتويف ومنشأ دارا الفاسي نسبا الغساين النعيم
 أمحد العباس وأيب املنجور نع عامة يروي وكان صفوته يف االفراين اعتمدها فهرسة له احلميدي مالك
 املؤرخة العامة له إجازته حسب عنه الفاسي السعود أيب إىل بأسانيدنا نرويها وغريمها السوداين بابا

 إذا سنة ٢٦ ابن املذكور ااز وكان يسريا إال بعدها يعش ومل ١٠٣٢ عام األوىل مجادي بأواسط
 أيضا عنه املقري إىل وبأسانيدنا ذاك

 أنه بابا أمحد سيدي عن وبلغين فقال املناصحة لبذ يف وترمجه
-------------------------------------- 

  ٦٨٢ صفحة - ٢ جزء   
 املوضوع فإن اخلطبة يف املوضوعة األحاديث إيرادهم اخلطباء من غريه وعلى عليه يعيب كان
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 ٤١٠

 اه وحديثا قدميا احلديث علماء عليه نص كما روايته حترم
 اجلوهرية جوهر مسلك قضايا إشكال نتيجة ٤٢٧

 شيخ بن حممد بن شيخ السيد العارف للشيخ القادرية العيدروسية الطريقة مشايخ سلطان وبرهان
 السيد شيخه عن أخذها اليت القادرية العيدروسية الطريقة سند يف ألفه املدين الباعلوي حسن بن

 بن صايف الربكات أيب عن أرويه الوهط صاحب علي ابن اهللا عبد الشيخ بن حامد بن حممد اجلليل
 السابق وكتابه هو أيضا ونرويه عنه املدين اجلفري عمر السيد العارف عن مبكة اجلفري الرمحن عبد
 البحر صاحل بن احلسني السادة مشاخيه عن وهو احلبشي عيدروس السيد طريق من الكبري الرباهني كرت

 عن أيضا ويروي عنه كلهم وغريهم باسودان دأمح بن اهللا وعبد الدين شهاب بن علوي بن اهللا وعبد
 عنه وغريه الزمزمي الرئيس صاحل حممد عن عمه

 الآليل سلوك يف الآليل نظم ٤٢٨
 التلمساين املقري أمحد بن حممد بن حممد اهللا عبد أيب املغرب نادرة اإلمام بفاس اجلماعة لقاضي

 مرزوق ابن أفرده الذي وهو تلمسان إىل لونق ٧٥٩ سنة بفاس املتويف املسكن الفاسي واملنشأ املولد
 املذكور النظم عنهم وفوائده مشيخته يف له املقري بالفقيه التعريف يف البدري النور مساه مبؤلف اجلد
 أرويه التاء حرف يف ذكره سبق تلخيص ذلك يف وله وأزهاره نفحه يف املقري مبلخصه أتى وقد

-------------------------------------- 
  ٦٨٣ صفحة - ٢ جزء   

 عن املواق عن الدقون عن التسويل عن القصار إىل وبالسند عنه السلماين اخلطيب ابن طريق من
 ساق وقد مؤلفاته كل املقري اهللا عبد أيب عن بقي ابن اهللا عبد أيب صهره عن املنتوري احلسن أيب
 عن فهد ابن النجم طريق نم له ما وأروي ح ثبته يف املكناسي بصري السياق ذا مؤلفاته سند

 عنه وغريها واإلنشادات اإلفادات صاحب الشاطيب إسحاق أيب عن مسعة بن احلسن أيب عن الراعي
 عامة إجازة

 الشاذلية الطريقه سند نظم ٤٢٩
 مطبوع سلس نظم وهو ١٣٢٣ سنة ا عليه مسعته االسكندري احلبشي علي بن حممد للشمس
 أيضا سندها نظم ٤٣٠
 التلمساين اجلليلي اهللا عبد بن علي بن شعيب مدين أيب القاضي الناسك املعمر يفالصو للعامل

 ١٣٣٠ سنة ذلك قبل يل وأجازه ١٣٣٩ سنة ا عليه مسعته
 بأمحد املسلسلة األربعني يف الزبرجد نظم ٤٣١

 أمحد عن العطار أمحد عن اهللا منة أمحد عن الرفاعي أمحد الشهاب عن نرويه الكوراين للربهان
 باألمحدين مسلسل ترى كما وهو عنه النخلي أمحد عن ملنيينا
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 ٤١١

 األسانيد من املهم ذكر يف الروانيد نفح ٤٣٢
 البوين يف الباء حرف انظر التميمي البوين أمحد للشهاب منظوم ثبت
 الذكي العطر نفح ٤٣٣
 مضمن فيه خلصت الكتاين احلي عبد حممد الفقري مجع واليربكي احلضيكي فهرس تلخيص من
 ذكرت األول إيل سندي رفع بعد اليربكي وتلميذه السوسي احلضيكي أمحد ابن حممد الشمس فهرسة

 أسانيدمها من واملهم مشاخيهما فيه
-------------------------------------- 

  ٦٨٤ صفحة - ٢ جزء   
 األبرار مسلسالت يف األخيار نفحات ٤٣٤

 عبد عن الدمشقي طولون ابن احلافظ إىل سندبال الدمشقي ناصر بن حممد الدين مشس للحافظ
 عنه فهد ابن الدين جنم احلافظ والده عن فهد ابن العزيز

 املدين الظاهري فاحل الشيخ شيخنا فهرس نقد ٤٣٥
 وهو إليه ووجهته اهلندي العطار اخلري أيب أمحد الشهاب صاحبنا باسم ألفته الوفا حسن املسمى

 لطيفة كراسة
 ندسيةالس الروائح نشر ٤٣٦
 يرويها أنه الصاحلات الباقيات صاحب ذكر اليت األثبات من هو األمحدية السادات سالسل يف
 طريقه من فرتويها له وأجيزت

 العوايل يف الغوايل نشق ٤٣٧
 إليه بأسانيدنا نرويه الزبيدي مرتضى للحافظ صاحل بن علي عوايل ختريج وهو
 اللقاين إبراهيم انظر اللقاين للربهان العاشر القرن أهل من أدركتهم فيمن املآثر نشر
 الشيوخ معجم يف الرسوخ اية ٤٣٨
 إىل اللطيف املكتوب انظر اهلندي العظيمابادي احلق مشس حممد الطيب أيب عصرينا اهلند حملدث

 امليم حرف يف الشريف احملدث
 املسكي النفح نوافح ٤٣٩
 للشيخ املكي فهد ابن اهللا جار مبعجم

-------------------------------------- 
  ٦٨٥ صفحة - ٢ جزء   

 عن السكري اهللا عبد الوجيه عن أرويه املكي اهلامشي فهد بن العزيز عبد بن اهللا جار حممد الرحلة
 زين عن املكي العجيمي حسن عن اليمين عيديد علي بن حسن عن مرتضى احلافظ عن الكزبري
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 ٤١٢

 وبالسند ح عنه احلنفي القرشي ظهرية بن اهللا جار اضيالق عن القادر عبد أبيه عن الطربي العابدين
 مؤلفه فهد بن العزيز عبد بن اهللا جار عن فهد بن القادر عبد بن الرمحن عبد إىل

 اخلرق لبس يف احلدق نور ٤٤٠
 إىل بأسانيدنا نرويه الربهاين الكركي الدين خري حممد بن الدين جالل أمحد املسلك الزاهد للشيخ

 خري بن السالم عبد بن حممد خاله عن مكاتبة الشافعي املصري منصور بن حممد عن الزبيدي احلافظ
 جالل أمحد السيد أبيه عن الكركي إبراهيم الربهان عن جده عن الشافعي الربهاين الكركي الدين
 الكركي الدين

 األهلة السوابق النجوم ٤٤١
 التآليف لصاحب إجازة ألفته ريسكرا العشر حنو يف كبري ثبت األجلة من يل كتب أو لقيته فيمن
 احلنفي املكي مث اهلندي الستار عبد الشيخ هذا عصرنا يف مكة مسند العامل الواسعة والرواية العديدة
 من عنه أخذت ممن ملائة فيه ترمجت ١٣٢١ عام املكرمة مكة من منه علي ورد استدعاء بسبب
 مما وهذا األثبات من واخلمسني املائة حنو ادبإسن وختمته املعجم حروف على رتبتهم لقيته أو املشايخ
 واألوىل اآلخرة يف احلمد فلله املشرق إىل الرحلة وقبل الزمن وذلك السني ذلك يف أمثالنا على يستكثر

 املشرقة النجوم ٤٤٢
 بن قاسم بن حممد اهللا عبد أيب احملدث الصاحل لإلمام وثقة ثبت كل من عنه أخذت من ذكر يف

 بدع بن الرمحن عبد
-------------------------------------- 

  ٦٨٦ صفحة - ٢ جزء   
 ابن عن يروي املستفاد كتاب صاحب وهو السادسة املائة رجال من الفاسي التميمي الكرمي

 وأيب السلفي عن أخذ سنة عشرة الست حنو باملشرق وأقام وغريهم الرمانة وابن حسني وابن قرقول
 ومل لطيف جملد يف واختصاره املذكور الثبت له وغريهم الشاطيب اسمالق وأيب الفهري أيوب الصرب
 األزهر باجلامع املعروف اخليل جامع مبسجد إماما وكان واملغرب باملشرق حدث بذاك ضبطه يف يكن
 أيضا وله السبعة وأوالده وسلم عليه اهللا صلى النيب أزواج ذكر يف اللمعة منها تصانيف عدة وله بفاس

 الفتوحات من الوصايا يف احلامتي قال سفرين يف البالد من يليها وما فاس مبدينة العباد اقبمبن املستفاد
 احلامتي طريق من تآليفه وكل هذا ثبته نروي بفاس مات سنة أظنه بقراءته الكتاب هذا عليه مسعنا
 عنه كالمها فرتون وابن

 النرباس ٤٤٣
 الفتين الصديقي صديق حممد بن عباس بنا جعفر بن عباس الشيخ مبكة احلنفية ملفيت نسب ثبت

 ودخل ١٢٤١ سنة ولد صديق اهللا عبد الشيخ أيضا مبكة احلنفية مفيت صاحبنا والد وطنا املكي أصال
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 ٤١٣

 الشهاب وأجازه وغريمها الكتيب وحممد كمال حممد بن صديق عن وحنوه الفقه وأخذ وغريه اليمن
 خاصة إجازة له تكن ومل العامة البريويت محزة وابن والكزبري األهدل إجازة يف ودخل املكي دحالن

 عنه املكي العطار عثمان بن أمحد الشيخ عن له ما نروي دحالن الشهاب من إال
 العشاريات من النادريات ٤٤٤

 له وقعت الطرباين معجم من خرجها أحاديث ثالثة وهي السيوطي الدين جالل للحافظ
 العايل االسناد فإن وبعد أوهلا يف قال وسائط عشر فيها لموس عليه اهللا صلى النيب وبني بينه عشاريات

 مطلوبة رتبة وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من وللقرب حمبوبة سنة
-------------------------------------- 

  ٦٨٧ صفحة - ٢ جزء   
 فخرجوا وأسناها الدرجة يف وأرفعها وأعالها عواليهم بتخريج احلديث أهل اعتىن ولذلك
 السبعمائة قبل وكلها الثمانيات مث السباعيات مث السداسيات مث اخلماسيات مث الرباعيات مث الثالثيات
 شيخ العصر حافظ الثمامنائة قيل خرجها وممن والعشاريات التساعيات السبعمائة بعد وخرجوا
 ماإلسال شيخ العصر حافظ منهم جلماعة العشاريات بعده ووقعت العراقي الدين زين شيوخنا
 وقع ممن زماين وكون باحلديث اشتغايل تأخر مع العايل باالسناد علي اهللا من وقد حجر ابن الشهاب

 وعلوه ارتفاعه يف شك وال عشر أحد غالبا يل يقع ما أكثر فكان حديث غري بعيدا العشاريات هلم
 والراوي عشر ادياحل هو يكون إذ عشريا اثىن لنا يكون العشاري إال العراقي للحافظ يقع مل إذا فإنه
 الزالل موقع مين فوقعت عشارية يسرية أحاديث يل فوقع اهللا بعون فحصت وقد عشر الثاين عنه لنا
 مث النادريات ومسيته اجلزء هذا يف فخرجتها اهلادي ببزوغ املهمه يف الضال ثلج ثلجت بل الصادي من

 مسالك ثبته آخر العياشي سامل أبو الشيخ بتمامه اجلزء هذا أثبت وقد ورقتني حنو يف وهي ساقها
 واسطتني السيوطي وبني بيننا ألن هذا زماننا يف يروي ما أعلى بل رويت ما أعلى إا قائال اهلداية
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا حبيب وبني بيننا فيكون وسائط عشر وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني وبينه
 يف له حصل ما أعلى قال القصار مشاخينا شيخ فإن يوجد ما أعلى هذا أن شك وال رجال عشر ثالثة

 يف كذلك كثري وخري كبري فضل بذلك له حصل أنه فرأى رجال عشر أربعة البخاري ثالثيات
 الربهان عن اخلفاجي الشهاب عن راويا بنصها ساقها مث فهرسته يف ذلك ذكر وقد املوطأ ثنائيات
 اه السيوطي عن العلقمي
 عشر بستة العامة باإلجازة مروي هو ما منها لكن السيوطية رياتالعشا هذه لنا وحتصل قلت

 الزبيدي مرتضى احلافظ عن السويدي صاحل بن أمحد املعمر عن وذلك مخسة السيوطي وبني بيننا ألن
 الفالين سنة ابن عن

-------------------------------------- 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٤١٤

  ٦٨٨ صفحة - ٢ جزء   
 اآلن السند هذا من أعلى وال عنه العلقمي عن الشريف واليم عن عصره ألهل العامة باإلجازة

 عشرة ست فيها وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني وبيننا سنة وثالثني أربعمائة وفاته وبني بيننا ألن
 وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني بيننا فإن البخاري ثالثيات يف لنا حصل ما ذلك من وأعلى واسطة
 الدنيا يف منه أعلى ال وهذا فقط واسطة عشرة أربع فيها

 حملمد ناصر بين إجازات يف الناصر امللك فتح من نسخة على مبراكش وقفت أين العجائب ومن
 إبراهيم الربهان إجازة بواسطة السيوطي عشاريات ساق فلما خبطه الناصري موسى بن املكي

 نقلت ومنه نصه ما خبطه راكشيامل االفراين الصغري حممد املؤرخ العالمة عليها كتب ألبيه السباعي
 كيف السيوطي من والعجيب حيان أبو هلا سبقه بالتأليف السيوطي أفردها اليت العشاريات هذه

 كما األمر يتصور مل اهللا رمحه االفراين كأن غريب وهذا اه االفراين الصغري حممد قاله لنفسه ينسبها
 إذ الفخر غاية عشارية له حبصوهلا له ارفص بأسانيده وصلها السيوطي فإن ذكر ملا كتبه وقت هو

 قبله وهو حيان أليب حصوله من وأفخر أعجب العاشر القرن يف وهو للسيوطي العشاري حصول
 إىل سبقه الطرباين لكون أيضا حيان أيب على النتقد بتخرجيها السيوطي على االنتقاد صح ولو بقرون

 وجهه على األمر فهم وقد النادريات بكتا خطبة طالع ما االفراين ولعل معجمه يف إخراجها
 هذه السيوطي رسالة امش كتب فإنه الذهب سلسلة صاحب الفاسي الدكايل إبراهيم ابن الشهاب
 األندلس تاريخ يف ترمجته يف املقري الشيخ أوردها حيان أليب مثانيات بعينها الثالثة األحاديث
 األحاديث يف السيارات الكواكب انعنو حتت ااميع بعض يف السيوطي عشاريات وجدت وقد

 عتيقة أخرى نسخة منها يل وقعت مث العشاريات
-------------------------------------- 

  ٦٨٩ صفحة - ٢ جزء   
 من الناذريات الساريات الكواكب عنوان حتت املنقود الذهب سلسلة صاحب خبط مروية
 عشاريات فيه أدخل عواليه يف صريامل العجمي أمحد للشهاب جزء على وقفت مث العشاريات
 الفيض ب مسمى السيوطي للحافظ آخر تأليف على فيه وأحال غريبها بشرح وعقب هذه السيوطي
 جزء السيوطي مؤلفات مجلة من أن لبعضهم وجدت مث انظره العشاري احلديث طريق يف احلاري
 هذا فعلى حديثا وعشرون ةثالث وهي عشاريا له وقع ما فيه مجع جزء وهو األنام سيد من السالم

 أعلم واهللا مصنفات أربع العشاريات يف للسيوطي
 اخلاطر ونزهة الناظر زة ٤٤٥
 واألناشيد واملصافحات والتساعيات واالبدال املوفقات العوايل واألحاديث املنتقاة الفوائد من
 الصرييف خميالل علي بن احلسن بن عيسى بن علي بن احلسني حممد أيب الدين لشرف املنتخبات
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 ٤١٥

 باصبانيا االسكوريال مكتبة يف نسخة منه ٦٩٩ عام احلجة ذي ٢٤ يف املتويف
 العني حرف انظر اليمين املزجاجي علي بن اخلالق عبد الشيخ فهرس اسم املستطابة الرتهة
 العيدروسية البضعة بواسطة القدوسية النفحة ٤٤٦
 احلافظ قال

-------------------------------------- 
  ٦٩٠ صفحة - ٢ جزء   

 الديار من الواردون عليه كثر ملا العيدروس مصطفى بن الرمحن عبد العارف ترمجة يف مرتضى
 أمجع أن أمرين الغطوس مقام يف أحواله غالب يف هو وكان الصوفية طرق عنه يتلقون وصاروا البعيدة
 العيدروسية البضعة بواسطة يةالقدوس النفحة ومساها كراريس عشرة يف كتابا بامسه فألفت أسانيده
 حنو يف هذه والنفحة املعجم من اه النفع ا وعم كثرية نسخ منها نقلت وقد ١١٧١ سنة وذلك
 إليهما بأسانيدنا نرويها بأسانيدها كاملة طريقة وسبعني مائة إسناد على اشتملت كراريس عشرة

 املكي أمحد شيوخ يف املسكي النفح ٤٤٧
 األمساء بضبط املعتين الرحال احملدث الراوية االخباري أستثين وال لشرقا مسند صديقنا معجم هو
 مجال علي بن عثمان بن اخلري أيب أمحد الشيخ والنازل والعايل اخلطوط معرفة يف املاهر والوفيات
 ذي ٢ االثنني يوم عنه وقيدته بلفظه به أخربين كما املكرمة مبكة ولد اهلندي األمحدي املكي العطار
 واعتىن ١٢٩٦ عام اهلند إىل ورحل مبكة ١٢٩٥ عام العلم طلب يف وابتدأ ١٢٧٧ سنة ةالقعد

 مساع له ومت بنفسه عليهم وقرأ الشيوخ على ومسع ونسخ وكتب ألجلهما والرحلة واحلديث بالرواية
 قدميا باملشرق راو طبقة وال اسم عليه خيفي يكاد وال الباب هذا يف عظيما سعدا رزق الستة الكتب

 أن إال بال له ما ودواوينها الصناعة هذه كتب من بيده وقع أكثر باملتأخرين واعتناؤه حديثا أو نكا
 الكتب يف اجتر ورمبا والدواوين األصول من بيده يدخل ما مبفارقة عليه يقضي كان الطويل ترحاله
 للحجاز غريبها فيجلب املطبوعة احلديثية

-------------------------------------- 
  ٦٩١ صفحة - ٢ جزء   

 سنة عشرة مخس حنو واليمن واحلجاز اهلند بني يتردد وبقي للهند احلجاز يف ما وغريب
 مجاعة من البصري احلسن مساع صحة يف السحابة در فله املعتربة الدواوين العلم هذا يف وصنف

 نفس فيه هنفس فأوعى مجع ضخم جملد يف خيرج الدقيق خبطه كراريس عشر حنو يف الصحابة من
 الشيخ آل اددية الذرية يف األمحدية اهلدية وله والكىن األلقاب بأصول املىن حصول وله املتقدمني

 وله مبكة القازاين مراد حممد الشيخ عند رأيته باهلند مطبوع الفارسية باللغة وهو الدهلوي الغين عبد
 إحتاف املسمى اهلندي الرمحن فضل موالنا شيخه فهرس وله العامة اإلجازة شيوخ يف التامة الربكة
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 ٤١٦

 سند يف الواقع املعمر شأن يف ورسالة حرفه يف ذكر مطبوع وهو الرمحن فضل موالنا بأسانيد اإلخوان
 باالختصار وترامجهم عنه األخذين يف وسط ومعجم املغريب الصقلي اهللا عبد أيب طريق من املصافحة

 تتبعها الكوراين للربهان األمم على حاشية وله قاريروالت اجلامعة الطويلة اإلجازات من ذلك غري وله
 حباشيتها األمم من ونسخته األمم مع بطبعها مهتما كان فيها املذكورين برجاهلا وتعريفا ونقدا ضبطا
 وفقين وإن يقول ١٣٢٥ بتاريخ سعيد بور من اهللا رمحه يل وكتب هللا واحلمد اآلن ملكي يف هي هذه
 املوجودة املتفرقات واإلجازات واألثبات الفهارس أمساء فيها أذكر كراسة فأؤل املنورة باملدينة اهللا

 ال أم الوعد ذا ويف هل أدري وال اه كثري ذلك من عندي مجع فقد املعجم حروف على مرتبا عندي
 العامل الشيخ ١٣٠٦ عام عنه اآلخذين برنامج يف الوتري ظاهر بن علي احلسن أبو الشيخ فيه قال

 وقرأ األولية حديث مين فسمع ١٣٠٢ عام باملدينة به اجتمعت والرجال األمساء بضبط تيناملع احملدث
 اه علي

-------------------------------------- 
  ٦٩٢ صفحة - ٢ جزء   

 ترجم األذواق أهل عند وأوعيه اإلطالق علي املتأخرون ألفه ماا أنفس من هنا املذكور ومعجمه
 والشاميني واملصريني واهلنديني واليمنيني احلجازيني من عامة أجازه نمم مشاخيه من لسبعني فيه

 هلم مشاخيهم إجازات ونصوص له إجازام نصوص ونقل أخبارهم استوعب والبغداديني واملغربيني
 اختصرته به إعجايب ولشدة ضخمة جملدة يف غريه خبط خيرج اجليد الدقيق خبطه عليه أوقفين

  معجمه يف ترتيبهم على رتبتهم عنده ما له أجاز ممن فيه له ترجم من برنامج وهذا
  األلف حرف 

 
 الفتة سعيد حممد بن إبراهيم املكي اخلنكي إبراهيم احلضراوي أمحد الربزجني أمحد دحالن أمحد

 أسد مبكة أدركه من أعلى وهو الرئيس صاحل وحممد الرسول عبد بن وعمر السندي عابد تلميذ املكي
 مه وتدبج املكي الكابلي نواب حممد احلكيم بن إمساعيل اهلندي االهلابادي العثماين رميك حممد ابن اهللا
 شيخ املكي العمري األدمهي أمني حممد بن اهللا إمداد الطونكي البنجايب حممد يار بن الدين إمام

 الفليت الصديقي الدين قمر بن أيوب املدين البسنوي مصطفى بن حسن بن أمني اجلشتية الطريقة
 البوفايل

 الدهلوي الصديقي الدين وجيه بن الدين مجال البهاري الشكور عبد احلاج بن الدين مجال اجليم
 السبعي حسني القاضي الدكين علي قاسم بن الزمان حسن الرامفوري النقوي شاه حسن احلاء
 حسني حممد املكي الباعلوي احلبشي حسني وعمدته خترجيه شيخ وهو اهلندي احلديدي األنصاري
 اجلشتين االهلابادي العمري
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 ٤١٧

 احليدرابادي الرضوي عثمان بن خضر اخلاء
-------------------------------------- 

  ٦٩٣ صفحة - ٢ جزء   
 الراء
 العمري علي سخاوة بن علي رضا احلق إظهار كتاب صاحب اهلندي الرمحن خليل ابن اهللا رمحة
 البنارسي

 األنصاري السبعي حمسن القاضي بن العابدين زين الزاي
 السني
 واعظ بن سعيد حممد املدراسي اهللا صبغة بن سعيد حممد املكي القعقاعي اهللا عبد بن سعيد حممد

 العظيمابادي علي
 الشني
 بن شكور حممد الفيشاوري غزن حممد بن الدين شرف األمحدابادي مرتضى بن الدين شرف

 اهلندي الطياري علي أمانة
 الصاد
 بن حسن صديق األمري املكي الزواوي الرمحن عبد بن صاحل حممد املكي املطليب اهللا عبد بن صاحل

 القنوجي حسن أوالد
 العني
 عبد الدهلوي اهللا بركة ابن احلكيم عبد املدين برادة اجلليل عبد املكي الفتين صديق بن عباس

 حممد بن الرمحن عبد الدهلوي البانيبين األنصاري الرمحن عبد باهلند مشاخيه أعلم وهو اللكنوي احلي
 البدهانوي احلي عبد بن القيوم عبد املدين الطرابلسي أمحد بن القادر عبد املدين الدمياطي خضري أبو

 بن أكرم علي املدين الداغستاين السالم عبد بن عثمان املغريب السنوسي إدريس بن اهللا عبد احلنفي
 أعلى وهو القندهاري الدين رفيع بن الدين عليم املدين الوتري ظاهر بن علي األروي أحسن علي

 البقاعي بركات عمر إسنادا مشاخيه
 الفاء
 اهللا أهل بن الرمحن فضل الكاكوري الدين فسيح بن الدين فريد املدين املهنوي الظاهري فاحل
 الطريق يف ينتسب وإليه قدرا مشاخيه أعظم املرادابادي الصديقي

 الكاف
 ياملشل الصديقي خبش إمام بن خبش كرمي

-------------------------------------- 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٤١٨

  ٦٩٤ صفحة - ٢ جزء   
 امليم
 بن أمحد العباس أيب الشيخ بن حممد الدمياطي خضري أبو حممد املكي اهللا حسب سليمان بن حممد
 رضوان بن أمحد بن حممد أيضا عنه وأخذ املدين رضوان ابن أمني حممد باليمن لقيه اليمين إدريس
 حممد اليمين احلديدي عائش سامل بن حممد الشامي الطرابلسي القاوقجي خليل حممد املتأخرين مسند

 حميي املدين زاده بايل عمر ابن أمني حممد املكي الكناين علي بن حممد اهلندي اجلعفري العزيز عبد بن
 املكي العفيفي سليمان بن مصطفى االهلابادي اجلعفري الدين عليم ابن الدين

 النون
 األيويب حيدر حممد بن احلسنيني نور اهلندي اللكنوي نعيم البغدادي اآللوسي مودحم بن نعمان
 احليدرابادي

 الياء
 العثماين علي بن يوسف الربيلوي األفغاين خان علي يعقوب العظيمابادي اهللا وجيه بن حيىي

 له شيخا سبعون كمل وبه الصديقي القيوم عبد بن يوسف اجلوفاموي
 الدين شهاب بن بكر أبو الدهلوي حسني ندير معجمه يف هلم ترجمي مل الذين شيوخه ومن
 الباعلوي احلبشي حسني بن حممد بن علي العطاس حسني بن أمحد معه وتدبج اهلندي العلوي

 الترميي سامل بن حممد الدمشقي اخلطيب النصر أبو السقاف علي بن حمسن بن اهللا عبيد احلضرمي
 بارشادي املدين سنبل وطاهر بواسطيت ينالنبها إمساعيل ابن يوسف الباعلوي

 األنصاري احلق برهان حممد بن احلق ملعان من احلجاز من انفصايل بعد ولنفسه يل واستجاز
 مكاتبة اهلنديني من عنه أروي من فكل اهلند أهل من وغريمها الشطاري اهللا حبيب ومن اللكنوي
 هذا حمدثي كافة شيخ السبعي حسني ضيالقا نعمته وويل شيخه وخصوصا خريا اهللا جزاه فبواسطته

 من نراه كنا ألنا إعجاب أكرب ذلك من وعجبت لقيه بعد إال األحياء يف أنه أعلم كنت ما فإين العصر
 عام حسن صديق لألمري أجاز أنه وناهيك وهذا املنصرم القرن أهل من مضي من كبار مشايخ
 فحقق قبلها أو ١٢٨١

-------------------------------------- 
  ٦٩٥ صفحة - ٢ جزء   

 اهللا رمحه فأجازنا خبطه تسويده عندي بقي مكتوبا وكتب استجازته علينا وسهل حياته لنا
 األوالد اإلجازة هذه يف معي وأشرك سنة ٤٤ بنحو القنوجي لألمري إجازته بعد ١٣٢٥ عام مبوجبه

 األستاذ شيخنا من املغاربة اعةمج من له أنا واستجزت تكفر وال تشكر وله يل منقبة وهي واألحفاد
 بناين حممد بن محيد فاس قاضي وشيخه الزكاري اخلياط بن حممد بن أمحد العباس أيب ومن الوالد
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 ٤١٩

 وغريهم الفاسي الكبري عبد بن جيدة وأيب الفاسي
 السقا حسن من األولية حديث ومسع البشري سليم عن فأخذ للمغرب رجوعي بعد ملصر ودخل

 بعض من ا فسمع طندتا ودخل وغريهم املالكي اهللا منة أمحد ابن الرب عبد الشيخ مع وتدبج
 جعفر بن حممد اهللا عبد أيب خالنا ابن مع أخريا املنورة املدينة يف وتدبج وغريه القاوقجي أصحاب
 الكتاين

 من املكاتبة بيننا تنقطع ومل يب اتصل ما مجيع أيضا له أجزت كما له ما بكل املذكور أجازين
 أدري وال خربه عين فانقطع العاملية احلرب مواصلتنا بني حالت أن إىل واستفادة إفادة وااحلجاز نداهل
 األقالم مداولة بعد باألقدام لواصلين األحياء يف كان لو إذ رمسه إىل ارحتاله به واملقطوع به اهللا فعل ما

 النفس يل وانتسخ وسط جزء يف خلرجت مجعت لو الصناعة هذه يف وبينه بيننا جرت اليت واملكاتب
 يدي بني ما عيين بني صغر لسانه الدود وأكل موته تذكرت وكلما النفيسة الكتب من وغريه اليماين
 واإلكرام اجلالل ذو ربك وجه ويبقى فان عليها من كل لكن

 الرحياين والروح اليماين النفس ٤٤٨
 عبد الدين وجيه زبيد مفيت رهمص وإمام عصره ملسند الشوكاين بين الثالثة القضاة إجازة يف
 نفسه األثري الشافعي اليمين الزبيدي األهدل عمر بن حيىي بن سليمان بن الرمحن

-------------------------------------- 
  ٦٩٦ صفحة - ٢ جزء   

 املكي وضم إسناد وعلو رواية اتساع املنصرم القرن يف صنف ما وأرفع ألف ما أنفس من هذا
 للمصري واملغريب لليمين اساينواخلر للهندي
 أمحد اإلسالم وعز علي اإلسالم مجال الثالثة القضاة وهم الشوكاين احلافظ أوالد باسم ألفه
 والدون واملساوي األعلى من اإلجازة طلب كان ملا أوله يف قال هلم إجازة حيىي اإلسالم وشرف
 قسم من الذي احلقري من ذلك طلب تكرر اآلخرون وتبعهم األولون العلم أهل من سلكها طريقة
 طبقات ثالثة على مشاخيه رتب اخل الفهامة اجلهبذ العالمة القاضي الولد من الدون

 والده منهم وأجازهم األهدل مقبول عمر بن حيىي اإلمام جده على قرأوا الذين األوىل الطبقة
 بن اهللا وعبد اخلليل عمر بن اهللا عبد واملعمر زبيد مفيت األهدل مقبول عمر بن حيىي بن سليمان اإلمام

 عبد بن اهللا أمر واملعمر اهلتاري الغزايل حممد بن بكر وأبو املوقري حسن بن وأمحد اجلرهزي سليمان
 له وأجازوا حيىي جده أجازهم ممن ستة الطبقة هذه من فهؤالء الزبيدي املزجاجي الزين ابن اخلالق

 بن سليمان والده منهم األهدل مقبول شريف حممد بن أمحد السيد عن روى ممن الثانية الطبقة
 علي بن وعثمان األهدل البطاح حسن ابن ويوسف األهدل مقبول عمر بن حيىي بن بكر وأبو حيىي

 عالء بن حممد بن ويوسف املزجاجي علي بن اخلالق وعبد املشرع حممد بن الرمحن وعبد اجلبيلي
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 ٤٢٠

 الربعي إمساعيل بن دحمم وولده الربعي أمحد بن وإمساعيل املزجاجي الدين
 البطاح علي بن بكر أبو منهم عمر بن حيىي بن سليمان والده عن أخذوا الذين الثالثة الطبقة
 األنباري أمحد بن والطاهر األهدل البطاح حممد بن ويوسف األهدل

-------------------------------------- 
  ٦٩٧ صفحة - ٢ جزء   

 القادر وعبد الترميي باعلوي عمر بن حامد فمنهم لزبيد وردوا الذين اآلفاقيني ملشاخيه ترجم مث
 اجلاوي الرمحن عبد بن الصمد وعبد املصري القناوي عمر بن وعلي املدين زاده كدك خليل بن

 إدريس بن أمحد والصفي الطائفي الشكور عبد بن وحسني االساليف إبراهيم بن احلسني بن وحممد
 باليمن صبيا دفني العرايشي
 ومنهم الكوكباين أمحد بن القادر عبد فمنهم اليمن صنعاء من أجازوه الذين ملشاخيه رجمت مث
 وأمحد الصنعاين باألمري املعروف إمساعيل بن حممد األمري أوالد وقاسم اهللا وعبد إبراهيم الثالثة االعالم

 الصنعاين قاطن حممد بن
 بن وإبراهيم العجيلي بكر بن لقادرا عبد بن أمحد منهم فذكر احلجاز أهل من ملشاخيه ترجم مث
 على بروايته األهدل صرح املذكور ترمجة ويف املذكور إبراهيم بن صاحل وحممد املكي الزمزمي حممد
 زاده كدك خليل بن القادر وعبد القلعي امللك وعبد عصره ألهل إجازته بعموم الفالين سنة ابن

 بن وحممد املدين الكوراين بكر أيب بن وسامل ورالشك عبد وابن زبيد إىل الواردين عداد يف املتقدم
 الكردي سليمان
 مرتضى واحلافظ اليمين العيدروس مصطفى بن الرمحن عبد فمنهم املصريني ملشاخيه ترجم مث
 الشأن هذا أمية وآخر الدور ذلك ختام وهو الزبيدي

 أن علمتت إذا توأن األربعني حنو مرويام عامة أجازوه الذين األهدل الوجيه مشايخ فجملة
 واجلرهزي العيدروس الرمحن وعبد األهدل كسليمان عشر أربعة مرتضى احلافظ مشايخ من فيهم
 األهدل كون مع وغريهم الشكور عبد وابن والكردي قاطن وأمحد واجلبيلي واملوقري اخلليل وابن
 يف إليهم رحلي من خامتة كان األهدل الوجيه أن علمت سنة اخلمسني حنو مرتضى احلافظ بعد عاش
 العامة باإلجازة هذا النفس كتابه ختم وقد علمه وكبري صيته وبعد جاهه ووافر إسناده لعلو الدنيا
 من سيما حياته أدرك من لكافة

-------------------------------------- 
  ٦٩٨ صفحة - ٢ جزء   

 هلم سيولد ومن دهموأوال العلمية االستفادات بينهما وقعت من خصوصا املعرفة بينهما وقعت
 ١٢٥٠ سنة رمضان ١٢ الثالثاء ليلة ا ومات ١١٧٩ سنة بزبيد اهللا رمحه هو والدته وكانت
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 ٤٢١

 ترمجة يف قوله إىل انظر زبيد إفتاء متوليا كان كونه مع النبوي واهلدي األثر إىل الدعاة من وكان
 نصه ما احلديث على يعمل بل أحدا يقلد يكن مل بأنه وصفه بعد العرايشي إدريس بن أمحد الصفي
 أنشد مث االعالم من خالئق طريقة هي كما

  زاري أو فيه بقال أبايل وال === به احلديث صح ما كل ومذهيب 
 حيىي أبيه جد ترمجة يف أيضا عنه يأيت ما وانظر
 املنهل حاشية السوي واملنهج يكمله مل أنه إال حجر ابن للحافظ املرام بلوغ شرح تآليفه ومن

 وله أميته أجل من وأنه احلديث علوم يف كماله على الرمحن فتح صاحب قال كما داللة وفيه الروي
 فأوعى فيهما مجع جملدين يف احلخرائد وقالئد الفوائد فرائد

 فتح مساه لطيف جملد يف اليمين سهيل اهللا عبد بن سعيد العالمة تلميذه بالتصنيف املترجم أفرد
 ١٢٦٣ سنة أمته نالرمح عبد سيدي مناقب يف الرمحن

 احلبشي عيدروس ابين وعمر حممد كاألخوين طبقة بعد طبقة الناس األهدل الوجيه عن أخذ
 بن اهللا عبد بن علي بن اهللا وعبد مسيط ابن عمر بن وأمحد احلبشي علوي بن اهللا عبد بن وعلوي

 بكر أيب بن اهللا وعبد عيدروس
-------------------------------------- 

  ٦٩٩ صفحة - ٢ جزء   
 مسيط بن حممد بن وعمر احلبشي حسني بن وحممد احلبشي احلسني بن اهللا وعبد البقرة صاحب

 بن وحممد اجلربيت عمر بن ويس باعلوي السقاف حممد بن وحممد باسودان أمحد بن اهللا وعبد
 حممد بن دوحمم البهكلي حسن بن أمحد ابن الرمحن وعبد إدريس بن أمحد بن وحممد األهدل املساوي
 حممد بن وحممد الزبيدي ناصر حممد بن وأمحد اليمين سهيل اهللا عبد بن وسعيد احلضرمي باقيس
 ابن وحممد األهدل الباري عبد بن وحسن السندي عابد احلجاز وحافظ األنصاري الشعاب صاحل
 عثمان مدوحم الثالثة الشوكاين وأوالد األهدل الباري عبد بن حممد املراوعة وسيد احلازمي ناصر
 وعباس املكي العطار الرسول عبد بن وعمر املشرع أمحد بن وحممد األنباري طاهر بن وحممد املرغين

 وبين وأحفاده أوالده من وغريه الرمحن عبد بن حممد وولده الشافعي املكي اليمين اخلباشي صاحل بن
 عمه

 احلبشي حسني السيد عن له ما وكل هذا النفس كتاب وأروي ذكر من مجيع طريق من به نتصل
 عنه ثالثتهم احلازمي ناصر بن وحممد عيدروس بن اهللا عبد بن أمحد الصاحل والعالمة أبيه عن الباعلوي

 ابن أمحد العباس أيب والقاضي احلازمي عن األنصاري السبعي حسني القاضي عن أيضا وأرويه ح
 علي بن احلسن أيب عن أيضا وأرويه ح عنه األهدل الباري عبد بن وحسن الشوكاين علي بن حممد
 القاضي احلافظ عن الضحوي املعايف حممد بن أمحد عن كالمها املدين رضوان أمني وحممد ظاهر بن
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 ٤٢٢

 حممد خما قاضي عن املكي القعقاعي سعيد حممد عن وأروي عنه عاكش اهللا عبد بن أمحد بن احلسن
 احلبشي حسني السيد وعن ح دهج عنن أبيه عن األهدل الرمحن عبد بن حممد بن سليمان عن سعيد

 الرمحن عبد بن حممد بن القادر عبد السيد عن كالمها الزبيدي األهدل البطاح حممد بن علي والسيد
 ح عنه األهدل الرمحن عبد بن حممد بن سليمان عن السبعي حسني القاضي وعن ح عنه أبيه عن
 ح األهدل الوجيه عن جلربيتا عمر بن يس الشيخ عن اهلندي الرضوي عثمان بن خضر الشيخ وعن
 شهاب بن حممد بن الرمحن عبد بن بكر أيب السيد وعن

-------------------------------------- 
  ٧٠٠ صفحة - ٢ جزء   

 حممد بن علي احلسن أيب عن وأرويه األهدل الوجيه عن أبيه عن اهلند من كتابة العيدروس
 اليمين سهيل اهللا عبد بن سعيد العالمة عن وهو ١٣٢٣ عام حاجا مبكة لقيته الزبيدي األهدل البطاح
 باألهدليني مسلسال وأرويه عاليا األهدل الوجيه عن كالمها الزبيدي ناصر حممد بن وأمحد الزبيدي

 أبيه عن األهدل الرمحن عبد بن حممد بن القادر عبد عن املذكور األهدل حممد ابن علي السيد عن
 ١٣٠١ سنة املتويف احلنفي املزجاجي أمحد بن علي عن وهو أيضا وراملذك علي السيد عن وأروي عنه
 بن صايف السيد املعمر عن أيضا عاليا وأروي أبيه عن األهدل الرمحن عبد بن الباقي عبد السيد عن
 بن حممد السيد شارك بل أبيه عن األهدل الرمحن عبد بن حممد السيد عن مبكة اجلفري الرمحن عبد
 أشياخه من كثري يف والده املذكور األهدل الرمحن عبد

 املعطار النشر ٤٤٩
 أا الصاحلات الباقيات صاحب ذكر اليت األثبات من هو واألذكار األحزاب من مجلة أسانيد يف
 طريقه من فنرويها له أجيزت

 العوايل األسانيد يف الغوايل النفحات ٤٥٠
 املعمرين طريق من عواليه فيه ذكر اليمين الصنعاين قاطن أمحد للمحدث لطيف صغري ثبت هو
 روى مبكة اخلري أبو أمحد الشهاب منه نسخة أهداين عندي هو ذلك وغري الروحاين والعامل واخلضر

 عن ثالثتهم املزجاجي الزين بن اخلالق وعبد الشرقي الطيب وابن األهدل عمر بن حيىي عن فيه
 ١٣٢٣ عام املكرمة مبكة ترويةال يوم احلبشي حسني شيخنا على أحاديثه قرأت وغريه العجيمي
 العمراين علي بن حممد الشمس اليمن صنعاء شيخ عن احلازمي ناصر بن حممد شيخه عن به وأجازيت

 قاطن حممد بن أمحد احلافظ مؤلفه عن
-------------------------------------- 

  ٧٠١ صفحة - ٢ جزء   
 واألواخر األوائل سيد أحاديث من النوادر ٤٥١
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 ٤٢٣

 االنتباه انظر معروفة وهي إليه بأسانيدنا أرويه الدهلوي اهللا ويل أمحد الشيخ اهلند حملدث
 احلق عبد الشيخ احملدث شيخنا الثبت هذا له ذكر الواو حرف من اهللا وويل املبني والفضل واإلرشاد

  ١٣٢٣ عام مبكة يل كتب اليت إجازته يف املكي الدهلوي حممد بن
  الصاد حرف 

 
 الصاحبان ٣٦٠
 أبو احلافظ األوحد اإلمام ونظريه ميمون ابن عبيدة بن حممد بن أمحد جعفر أبو احلافظان مها
 على مقبال للحديث راوية للغة حافظا جعفر أبو كان شنظري ابن جرير بن حممد بن إبراهيم القاسم
 يف هلما الكاملة العناية يف رهان كفرسي شنظري وابن هو وكان ٤٧ عن ٤٠٠ سنة مات اآلخرة
 هلما ٥٠ عن ٤٠٢ سنة ومات شنظري ابن انفرد مث إليهما الناس رحل والضبط الرواية عن البحث
 الصاد حرف يف الصاحبان بلفظ هلما ترجم وقد الصلة على الذيل يف األبار ابن عنه ينقل برنامج

 احلفاظ طبقات يف السيوطي
 الصابوين ٣٦١
 واحد غري عن اآلبار ابن طريق من برناجمه أروي الصابوين الرمحن عبد بن هشام الوليد أبو هو

 الصابوين عن بشري ابن اهللا عبد أيب عن مغيث ابن حممد بن يونس أصحاب من
-------------------------------------- 

  ٧٠٢ صفحة - ٢ جزء   
 الصباغ ٣٦٢
 لكياملا االسكندري الصباغ أمحد بن مصطفى بن أمحد العباس أبو الصاحل احملدث اإلمام هو
 وال خشوعا منه أكثر عصرنا علماء يف أر مل رحلته يف الفاسي الزبادي عنه قال ١١٦٢ سنة املتويف
 صلى النيب يف احملبة عظيم كان طبقاته يف احلضيكي عنه وقال اه حسان أخالق إىل دموعا منه أغزر
 ويقول العارفني علماءوال الصاحلني بأحوال عارفا وسريته بسنته معتنيا بأحواله مولعا وسلم عليه اهللا

 فما سنني مخس حنو الشريفني باحلرمني جاورت وكنت والتفسري واحلديث الفقه الشرع بعلوم عليكم
 ومهته كليته يعطي فالعاقل والسنة الفقه عن سؤاهلم وإمنا واملنطق البيان مسائل عن يسأل أحدا رأيت
 اه بالشقشقات يغتر وال لذلك

 مخس حنو خليل خمتصر يف عنده حضر كثريا والزمه الفيومي إبراهيم الربهان عن عامة يروي
 مخس حنو العزية على الزرقاين شرح ويف مرة الثالثني حنو الرسالة على التائي ويف سلكة وعشرين
 اهللا عبد بن وحممد املنويف ومنصور والنخلي البصري سامل بن اهللا عبد عن عامة يروي كما مرات
 وتاج الزرقاين الباقي عبد بن وحممد البديري امليت وابن البصري لتونسيا زيتونة حممد والشمس املغريب
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 ٤٢٤

 وغريهم الرسالة شارح النفراوي أمحد والشهاب السجلماسي اهللا عبد بن وحممد القلعي الدين
 جامعة كبرية فهرسته رحلته يف الزبادي عنه قال ١١٥٨ سنة أمته كراريس يف مشهور ثبت له
 والتصوف الفقه وكتب واملسلسالت والقراءات والتفسريية احلديثية لكتبا أسانيد من كثرية ملرويات

 اخلرقة وإلباس الذكر وتلقني السبحة ومناولة ومشابكة مصافحة من القوم طرق وأسانيد واألحزاب
 بن حممد ابن اهلادي حممد الفضل أبو العالمة اختصره وقد اه ذلك وغري

-------------------------------------- 
  ٧٠٣ صفحة - ٢ جزء   

 األوراق هذه يناسب ال طويل واالختصار رحلته يف الزبادي قال الفاسي احلسيين العراقي اهللا عبد
 فعنه الرياحي الربهان املغرب من إليهم جلبه التونسيني عند معتمد هذا وثبته اه هنا أسقه مل فلذلك
 عرفوه

 حممد عن الرياحي الربهان عن كالمها حاجببو سامل النجاة وأيب النيفر الطيب الشيخ عن نرويه
 مؤلفه عن ١١٩٠ سنة الششيت الصادق عبد بن عمر عن ١٢١٦ سنة ا السلوي املري بن الطاهر
 عبد الشيخني عن التطواين عرف به مدينه اهلادي ابن حممد اهللا عبد أيب عن املذكور السلوي ويرويه
 احلافظ إىل بأسانيدنا ونرويه الصباغ عن مهاكال بالزهار عرف عيسى بن وحممد العفيفي الوهاب
 الديار عالمة عن املصريني طريق من ونرويه الصباغ عن العفيفي الوهاب عبد القطب عن مرتضى
 عن القويسي درويش بن حسن عن الذهيب مصطفى عن الشافعي الشربيين الرمحن عبد الوجيه املصرية
 حممد عن املرصفي موسى الشيخ املعمر عن أيضا يهونرو الصباغ الشهاب عن املعمر البجريمي سليمان
 البجريمي مجعة أمحد بن أمحد عن القلعي داوود هريرة أيب عن القويسي درويش بن حسن عن اخلناين

 عنه كلهم والعشماوي واحلضيكي بناين احلسن ابن إىل بأسانيدنا ونرويه الصباغ عن
 ايد عبد العالمة واألديب العراقي اهلادي عبد حممد العالمة فاس أعالم من مؤلفه عن رواه وقد

 عبد الشيخ اجلزائريني من مؤلفه عن رواه كما طريقهما من بنا يتصل مل ولكن الزبادي علي بن
 اجلمل أمحد الشيخ عن الصباغ وبني بيننا ما وأعلى رحلته يف بنصه وساقه محادوش بن الرزاق

 جدا عال وهذا عنه الضرير الشباسي يوسف عن الطندتائي البهي حممد الشمس عن املصري النهطيهي
 اإلمام شيخه عن معونته وجبت ضرورته شكا من حديث إسناد املذكور الثبت يف ما أغرب ومن
 حممد السيد عن بالبعلي عرف الشربخييت سليمان

-------------------------------------- 
  ٧٠٤ صفحة - ٢ جزء   

 مشهروش القاضي عن الليثي جاكي حممد اإلمام عن شعيب بن مةسال اإلمام عن اجلزائري الثعاليب
 روى وقد طريقه من لنا عشاري فهو به الصباغ إىل بأسانيدنا فنرويه وسلم عليه اهللا صلى النيب عن
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 ٤٢٥

 املصري املالكي البليدي أمحد بن حممد الشمس عن له السند ألفية يف املذكور احلديث مرتضى احلافظ
 روينا وقد ملصر مرتضى السيد دخول قبل مات أنه مع الصباغ عن رواه فكأنه املذكور الشربخييت عن

 الكداين بوشيت القاضي بن حممد اهللا عبد أيب سطات قاضي عن مغريب باسناد عاليا املذكور احلديث
 حممد عن الشرقاوي التهامي بن صاحل عن األول والد عن كالمها املزميزي قاسم ابن علي بن وحممد
 صلى النيب عن مشهروش اجلين عن الفتاح عبد بن حممد املعمر عن إبراهيم بن علي عن ريالبخا صاحل
 املدين بن حممد اهللا عبد أبو الصاحل املعمر الشيخ عاليا املذكور باحلديث حدثنا وقد وسلم عليه اهللا

 ابن عمر حفص أيب أخته زوج عن املذكور التهامي بن صاحل عمه عن ١٣٢١ عام بآنفي الشرقاوي
 سداسيا مرتضى للسيد حصل وقد رباعي لنا هذا على فهو عالياا مشهروش عن الشرقاوي املكي
 البليدي شيخه ترمجة يف له السند ألفية يف قائال به فافتخر

  باالتصال اجلن طرق من === عال حديث إلسناد وخذ 
  شربخيت منسوب شيخه عن === الصيت الشهري املاضي شيخنا عن 

  والتحرير والتحقيق الفضل ذي === اجلزيري عن سليمان أعين 
  باإلعالم الليثي عن وذا === اإلمام سالمة شيخه عن

  الرقي ذي اجلن قضاة قاضي === الويل مشهورش شيخه عن 
  صورته فانقل احلديث أول ذا === ضرورته شكا من النيب عن 

 بواسطة بل يصح ال املترجم عن مرتضى احلافظ رواية من األثبات عمدة يف ما تنبيه
-------------------------------------- 

  ٧٠٥ صفحة - ٢ جزء   
 الصبان ٣٦٣
 عن عامة يروي املصري الشافعي الصبان علي بن حممد العرفان أبو املتفنن العالمة اإلمام هو
 األجهوري وعطية واجلوهري والشرباوي واحلفين والبليدي والعشماوي املدابغي وحسن امللوي

 الذي وهو وفا أيب األنوار وأيب العفيفي العارف عن الطريقة وأخذ وغريهم اجلربيت وحسن صعيديوال
 العرفان بأيب كناه

 عارض وأخرى بيت ستمائة يف احلديث اصطالح يف منظومة احلديث يف التآليف من وللمترجم
 يف عليه أحال تثب وله بدر أهل أمساء ونظم الصحيحني رواة ضبط يف ومنظومة فرح ابن قصيدة ا

 طريق من له ما وكل أرويه عنهم أخذته ما فيه فصلت قال الناصري السالم عبد البن إجازته
 ١٢٠٦ سنة منه اهللا عافانا السل بداء مات عنه وغريه املذكور الناصري

 الصديف ٣٦٤
 له سكرة بابن ويعرف الصديف حيون بن فريه بن حسني علي أبو األندلس فخر احلافظ اإلمام هو
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 ٤٢٦

 وأفرد شيخا وستني مائة له فعد عياض القاضي بالتأليف شيوخه وأفرد شيوخه أمساء يف برنامج
 العظيم السوق للحديث أقام ممن وهو املعاجم انظر وغريه التونسي األبار ابن احلافظ أيضا تالميذه
 وافرل وقاصيها البالد داين من الرحال له وشدت الرقاب فيه له فخضعت بضائعه نفقت فيه الذي
 الصحيح خذ الفقهاء لبعض الصديف علي أبو قال الديباج ويف رحلته وطول تدقيقه وواسع علمه
 اه متنه لك أذكر أردت سند وأي سنده لك أذكر أردت منت أي فاذكر

-------------------------------------- 
  ٧٠٦ صفحة - ٢ جزء   

 نسخته يف مرة ستني حنو الصحيح عليه مسع سعادة ابن موسى عمران أبا صهره أن وذكروا
 السلطان استعارها كان بفاس عندنا القرويني مكتبة أحباس من وهي سعادة ابن بنسخة املعروفة
 أخرجها أن إىل وتيمنا تربكا امللوك ا يسافر بفاس املخزن بدار فبقيت الرمحن عبد بن حممد سيدي
 مبكتبة اآلن وهي كتبه بني فبقيت طنجةل معه صحبها خلعه وبعد للرباط احلفيظ عبد املوىل معه

 منها ونقلت مرارا عليها وقفت بالرباط العليا املدرسة
 عن خري ابن إيل وبأسانيدنا عنه بشكوال وابن حكم وابن عياض طريق من للصديف ما نروي
 درر ويف عنه كالمها العبدري سعيد بن اهللا عبد حممد وأيب سراج بن أمحد احلسني أيب الشيخني

 أبا أن يزعم منهم كثري اآلن مراكش وأهل املراكشي االفراين للعالمة رجال سبعة مناقب يف الاحلج
 وذلك النية بتلك يزورونه قرب وهناك الغازي بن موسى برحبة قربه وأن مراكش دفني الصديف علي
 علي وأب ففقد املسلمني على اهلزمية وكانت ٥١٤ سنة وكانت قتندة وقعة يف تويف علي أبا ألن باطل
 نقلت املؤلف خط ومن اه وغريها الغنية يف كما جثته تظهر ومل

 خبط أوله على الترمذي جامع من األول اجلزء على بتازا األعظم اجلامع خزانة يف وقفت وقد
 األنصاري عيسى بن إبراهيم موىل مبارك الفضل أيب األمني للفقيه به إجازة املترجم الصديف احلافظ
 ومبارك ٥٠٦ ومخسمائة ستة عام األوىل مجادي بتاريخ وهي وللصحيح يهعل له مساعه بعد قال

 عليه استدركته ولذلك معجمهم يف األبار ابن احلافظ أغفلهم الذين الصديف أصحاب من املذكور
 خبط الصحيح من عظيم أصل على ١٢١١ عام الغرب بطرابلس املتأخرون عثر وقد أعجوبة

 السالم عبد ابن احلافظ قال شأنه يف كالمهم لك أنقل أنا وها هونعت وصفه يف أسهبوا الصديف احلافظ
 املزايا كتابه يف الناصري

-------------------------------------- 
  ٧٠٧ صفحة - ٢ جزء   

 أصل على عثرت وقد القرويني خزانة أحباس من هي اليت سعادة ابن نسخة على تكلم أن بعد
 أصال به نقط ال مدموج واحد جلد يف بطرابلس خبطه لبالدا به طاف الذي الصديف احلافظ شيخه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٤٢٧

 آخره ويف عليها والرمز الروايات اختالف كثرة منه باهلامش أن إال الكتاب وبعض الصديف عادة على
 العطار وابن الدمياطي واحلافظ مجاعة ابن خبط كتابة أوله ويف خبطه الشيخ من وغريه عياض مساع

 الفتح شرحه عليه وبىن العسقالين حجر ابن شيخنا به ظفر الذي وه األصل هذا قائال والسخاوي
 فكان واملغرب والعراق والشام ومصر احلرمني ومغارا األرض مشارق يف به طيف ألنه عليه واعتمد
 طرابلس أهل من كتب عدة يف اشتراه ملن بذلت ولقد سعادة ابن تلميذه كرواية باالعتبار األوىل
 ابن مدح من وكان القطر ذلك يف ضائعا وبقي بيعه من فأىب ذهب صرة افهت بثمن باصطنبول الغرب
 نصه ما خبطه له العطار

  السلفي الطاهر عياض قدر وجل === منتشرا العلم بالصديف دام قد 
  الصديف من إال مظهره الدر ما === دررا لنا أبدى إذا عجيب وال 

 محلت وقد مجاعة ابن الدين برهان القضاة قاضي وموالنا سيدنا يف أيضا وقلت العطار ابن قال
 نسخة كتبت لو وقال فيها فنظر ٨٠٢ سنة رجب من األول العشر يف بالصاحلية لسه النسخة هذه

 القدر جليل رجل كاتبها ألن أحسن لكانت هذه علي وقوبلت حسن خبط واضحة
  والسلف النبل إمام القضاة قاضي === الصديف احلافظ خبط البخاري رأى 

  ي للصدف الدر مبيل عجيب وال === له الثمني العقد واسطة مجال 
 يف العلماء مساعات من عليها قائال الصغرى رحلته يف أيضا الناصري السالم عبد البن هذا وحنو
 اه العجب حجر ابن إىل دونه فمن عياض السابقة القرون

-------------------------------------- 
  ٧٠٨ صفحة - ٢ جزء   

 بن أمحد بن حممد بن أمحد العباس أبو املدرس الفقيه النسخة هذه وصف يف أفاض رأيته وممن
 وقفت لطيفة قال ١٢١١ عام الواقعة احلجازية رحلته يف الفاسي القادر عبد حممد أيب الشيخ بن حممد

 كل ويف كراسة عشرة ست من حنو يف واحد سفر يف البخاري من نسخة على طرابلس مبحروسة
 بسم نصه مبا مبتدأة وهي أصال ا محرة ال بالسواد مكتوبة وكلها جهة كل من سطرا مخسون ةورق
 اهللا صلى اهللا رسول إىل الوحي بدء كان كيف نبيه حممد سيدنا على اهللا وصلى الرحيم الرمحن اهللا
 آخر رتهصو ما التمام عند وبآخرها قل ما إال ا نقط وال اه صورة حديث كل متام وعند وسلم عليه

 أن أسأل وإياه به من ما على هللا واحلمد اهللا رمحه البخاري اهللا عبد أبو صنفه الذي الصحيح اجلامع
 ذر أيب على مقروءة حممود بن علي بن حممد خبط نسخة من الصديف حممد بن حسني وكتبه به ينفع
 هللا واحلمد ومخسمائة مثانية عام حمرم ٢١ اجلمعة يوم نسخه من الفراغ وكان خطه وعليها اهللا رمحه
 ظهرها وعلى أثريا كثريا وسلم عليه اهللا صلى ورسوله نبيه حممد على وصلواته أهله هو كما كثريا
 اهللا عبد أيب تصنيف وأيامه وسنته وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حديث من الصحيح اجلامع كتاب
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 ٤٢٨

 عنه الفربري يوسف بن حممد اهللا عبد أيب رواية عنه اهللا رضي البخاري إبراهيم بن إمساعيل بن حممد
 األخالق ذو الناسك الفقيه حمبنا املباركة النسخة هذه على أوقفين الصديف حممد بن حلسني اهللا رمحه

 اشتراها وحيث اصطنبول من اشتراها أنه اهللا حفظه يل وذكر بوطبل أمحد احلاج سيدي احلسنة
 مجلة يف عياض للقاضي الصديف إجازة عليهاو قال مث اصطنبول أخليت له وقالوا علماؤها اجتمع
 أيب اإلمام خبط مجيعها النسخة هذه أيضا ظهرها وعلى مبرسية اجلامع املسجد يف له بسماعهم الفقهاء
 الطبقة يف ترى كما عليه القاضي مساع أصل وهي عياض القاضي شيخ الصديف حممد بن احلسني علي

 احلافظ شيخنا عليها اعتمد وقد إليه االختالف عند ويرجع عليه يعتمد الذي األصل وهي هلذه املقابلة
 الفاسية الرحلة كالم اه الباري فتح مساه الذي للجامع شرحه حالة حجر ابن

-------------------------------------- 
  ٧٠٩ صفحة - ٢ جزء   

 بنسخة بإبداهلا راملذكو طبل أبا راود أنه الناصري السالم عبد البن الصغرى الناصرية الرحلة ويف
 فأىب مضاعفا الثمن عليه وعرضت فأىب أيضا جزء يف دينارا السبعني مثنها يناهز مذهبة جليلة أخرى
 واحلمد الغرية محلتين مث القطر ذلك يف ضائعا وبقي قوله عقب أيضا املزايا ويف اه أراد ما إال اهللا ويأىب

 شافهي حسبما إليه فوجه حممد ابن سليمان سيدنا الربيع أيب املنصور المامنا خربه أبلغت أن على هللا
 فيما الترك فتنة إال منعه وما حلضرته به يقدم أنه بيده هو من فأجابه مين الشك ريال أو مثقال ألف به
 ذات داعبته ولقد به اهللا يظفره مل اآلن وإىل بذلك الكتب أعاد األمر طال ملا مث واجلزائر تونس بني
 أن أنه حتقيق امللوك ووعد فوعدين اخلصلة هذه ملبلغ وماذا املذكور الصديف مساع شأن على قائال مرة
 منها اه اختياري على أحدمها وأعطاين فرعا منه خرج به ظفر

 الرحالني من ناعتا وال ذاكرا هلا أر مل ١٢١١ عام من النسخة هذه خرب انقطع وقد قلت
 إىل انتقلت إال تكون فال طرابلس حراءبص السنوسية الزاوية خزانة دخلت تكن مل فإن والبحاثني

 املشرق إىل هاجر كان ممن طلبتنا بعض فأخربين الظن اهللا صدق مث أعلم واهللا أروبا مكاتب بعض
 وصحبه السنوسي الشريف حممد بن الشريف أمحد سيدي الشيخ األصيل املاجد صديقنا ولقي

 هللا فاحلمد وحفظه اهللا صانه ملذكورا السيد كتب يف موجود الصديف خبط املذكور األصل أن وخالطه
 عن أسأله له كتبت مث قدرها ويقدرها ويصوا الكتب قيمة يعرف الذي السيد هذا ليد وصوله على
 اه اهللا حيفظها جبغبوب اليت الكتب يف عندي الصديف خبط اليت البخاري نسخة نصه مبا فأجابين ذاك

 اهللا حفظه خطه من كالمه
 الصديين ٣٦٥
 السراج حيىي زكرياء أيب طريق من هفهرست أروي

-------------------------------------- 
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 ٤٢٩

  ٧١٠ صفحة - ٢ جزء   
 الفقيه الشيخ عن كالمها الرعيي اهللا عبد وأيب احلضرمي املهيمن عبد بن حممد سعيد أيب عن
 الفهرسة صاحب املكناسي الصديين داوود بن حممد ابن القاسم أيب املقري األستاذ

 لصرصريا ٣٦٦
 أشياخه يف فهرس له ١٠٢٧ سنة املتويف اللنجري الصرصري أمحد بن علي احلسن أبو هو

 الشريف اهللا عبد يف اآلتية بأسانيدنا به نتصل التحفة يف القادري له نسبه الطريقية وسالسله
 الطريق يف ينتسب وإليه عمدته فهو األول وخصوصا عنه ومها الفاسي القادر عبد إىل وبأسانيدنا
 الصنهاجي ٣٦٧
 األديب احملدث العالمة الصنهاجي بكر أيب ابن عيسى بن محاد بن علي بن حممد اهللا عبد أبو هو
 أخذ وفضالئهم األئمة كبار من باجلزائر محاد بين قلعة حوز من حبمزة تعرف قرية من أصله املؤرخ
 له مدين أبو الشيخ منهم باملغر بالد من وغريمها وتلمسان باجلزائر جلة ولقي وجباية ببلده العلم
 كتابا وأربعني واثنني كتاب مائيت إسناد على يشتمل الكتب من ومقروءاته شيوخه فيه ذكر برنامج
 أكثر ألن منه أحسن برناجما رأيت ما الدراية عنوان يف ترمجه ملا الغربيين قال مؤلفيها إىل مسندة كلها

 على فيه أحال ما فإنه الربنامج هذا إال البعض يف وإما الكل يف إما اإلحاالت فيها تقع الربناجمات
 من عنه واشتهر قال أصال كتاب

-------------------------------------- 
  ٧١١ صفحة - ٢ جزء   

 القرآن علم هو علومه من برناجمه عليه يدل والذي برناجمه عليه اشتمل مما أكثر والعلم التحصيل
 بفوائد األعالم كتاب وله واألذكار والرقائق األدب علومو النحو وعلم األصول وعلم واحلديث
 وهو ٦٢٨ سنة مات وجباية بإفريقية صنهاجة أخبار يف احملتاجة والنبذة اإلشبيلي احلق لعبد األحكام

 عن اخلطيب اهللا عبد أيب الفقيه عن املذكور الغربيين طريق من به اسنادنا يتصل اه الثمانني على ينيف
 عنه لهبرط ابن حممد أيب

 الصفدي ٣٦٨
 صاحب الصفدي اهللا عبد بن أيبك بن خليل الدين صالح الشيخ وأديبه عصره نادرة اإلمام هو
 جملدا وستني اثنني يف بالوفيات والوايف العميان نكت يف اهلميان ونكت جملدات ست يف العصر أعيان
 من أخريا مسع باحلديث عين الطبقات يف السبكي عنه قال عندي وهو والديوان العجم المية وشرح
 واألدب التاريخ يف الكثري وصنف األدب يف متهر وبه الناس سيد ابن الدين فتح احلافظ والزم مجاعة
 من وغريه الذهيب واحلافظ حيان أيب عن عامة يروي اه تصنيف جملد ستمائة من أزيد كتب انه يل قال

 األعالم
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 حممد عن محزة ابن النقيب عن الرداين قطري ومن ح عنه الفرات ابن طريق من له ما كل أروي
 بن حممد البقاء عن طولون بن حممد الشمس عن البهنسي بن حممد اخلطيب عن احملب ابن منصور بن

 عنه احلنبلي رجب ابن الرمحن عبد احلافظ عن املوصلي سليمان ابن داوود سليمان أيب عن العماد
-------------------------------------- 

  ٧١٢ صفحة - ٢ جزء   
 الصفاقسي ٣٦٩
 خري ابن احلافظ طريق من فهرسته أروي الصفاقسي محود بن بكر أيب بن عثمان عمرو أبو هو

 عنه عتاب بن حممد أيب عن
 الصفاقسي

 النون حرف انظر النوري احلسن أبو هو
 الصفوري

 القادر عبد انظر
 الصعيدي ٣٧٠
 حاله الشيوخ أعالم أحد باألزهر شيخهم لكياملا العدوي الصعيدي أمحد بن علي احلسن أبو هو
 بدور مشس والعمل العلم بني مجع من وخامتة األول السادة خالفة ب جمموعة شرح يف األمري الشيخ
 شدة مع ا والعمل السنة على حريصا كان حمشيه قال والفهوم التحقيق عني إنسان العلوم مساء

 أهل احنصر حىت وعمر طبقة بعد طبقة أصحابه يف اهللا ركوبا إفادته وعلى عليه والبحث بالعلم اعتنائه
 األلفية علي زكرياء شرح على حاشية احلديث يف له اه تالمذته وتالمذ تالمذته بني ما األزهر

 حديث عليه مسعت أين اتفق معجمه يف مرتضى احلافظ قال عندي هي ضخم جملد يف االصطالحية
 العقول يبهر ما احلديث هذا على اليوم ذلك أملى وقد اوحبث دراية البخاري من مسجدا هللا بىن من

 كبار منه ذلك ومسع
-------------------------------------- 

  ٧١٣ صفحة - ٢ جزء   
 ولد ألنه عز حياته مدة نقول كنا األمري قال ١١٨٩ سنة تويف العوام عدا ما الستني حنو العلماء

 ١١١٢ سنة
 عن كلهم الفيومي وإبراهيم املغريب اهللا وعبد املالكي ليديالب حممد إسنادا شيوخه أعلى من
 شرقا ملا تلميذه جسوس قاسم بن وحممد الفاسي زكري ابن حممد عن عامة يروي وكان اخلرشي
 املغريب اهللا عبد بن حممد والسيد املكي عقيلة بن حممد والشمس الديريب أمحد والشهاب مصر ودخالا
 وغريهم املرتالوي والسيد
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 عليها نسخ عدة منه بيدي الكبري األمري حممد تلميذه له مجعه عقيلة ابن تبت من خمتصر بتث له
 التاودي والشيخ واألمري الفالين وصاحل مرتضى احلافظ طريق من له ماا وكل أرويه الصعيدي خط

 الزواوي الرمحن عبد بن وحممد األمني بن القادر عبد بن وعلي واحلضيكي والشرقاوي والشنواين
 بن يوسف عن البيطار الرزاق عبد الشيخ عن وأرويه عنه كلهم وغريهم التونسي سالمة بن عليو

 عنه الصعيدي السنبالوي عوض الشيخ عن املغريب الدين بدر
 الصومعي ٣٧١
 بن سامل بن حممد بن القاسم أيب بن أمحد العباس أبو الصيت البعيد الصويف العارف اإلمام هو

 بر أهل من التصنيف من املكثرين وأحد بتادال الصومعة زاوية صاحب روياهل شعيب بن العزيز عبد
 إبراهيم ابن علي احلسن أبا الشيخ واعتمد التباع الشيخ أصحاب من الكثري لقي الكتب ومجع العدوة
 تلميذه ترمجه وغريهم الشريف الرمحن عبد بن وحممد اخلرويب الشيخ عن أخذ وقد بتادال أكرض دفني

 أخذ وما روايته وعنه له جيوز ما بكل فأجازين استجزته وقال طنانة ترمجة املقري لعباسا أبو احلافظ
 ممن وغريهم الطرابلسي اخلرويب اهللا عبد أيب الشهري كاإلمام شيوخه عن

-------------------------------------- 
  ٧١٤ صفحة - ٢ جزء   

 وأرباب األعالم العلماء من لقيه من على حيتوي اجزء التصانيف من له وذكر تعداده يطول
 وأكد وسألين تصنيفه من كلها جملدا ستني يل أخرج استجزته ويوم املقري قال املقام أهل التصوف

 اه السن يف وقاربه وغريه اخلرويب يف له مشاركته مع عثمان أيب العم موالي من له أستجيز أن علي
 باملغرب تادال ببالد مالل بين من بالصومعة ودفن ١٠١٣ عام األول ربيع أوائل له املترجم ومات

 عنه املقري طريق من له ما أروي ا قربه على وقفت االقصى
 التنوير صاحب ابن صاحل ٣٧٢
 عنه احلصكفي العالء عن التركماين عن العقاد عن احلليب عن السكري عن فهرسته أروي
 اليمين اخلاص حممد بن صديق ٣٧٣
 له املسند احلافظ ب موضع غري يف اليماين النفس يف حاله الكبري سندامل العالمة احلافظ الشيخ هو
 الديبع حممد بن علي النور عن وغريمها والعجيمي الكوراين إىل بأسانيدنا له ما وكل نرويها فهرسة
 األهدل طاهر السيد عن يروي املذكور وصديق أبيه عن اليمين اخلاص الصديق بن حممد عن الزبيدي

 عن املذكور صديق يروي كما السخاوي عن وغريه التيسري صاحب الشيباين الديبع الرمحن عبد عن
 رواية حسب السندي اهللا عبد بن ومحيد مكة مفيت احلنفي الدين وقطب زبيد مفيت زياد ابن العالمة
 جار الشيخ وعن عراق بن علي الدين نور وعن اهليثمي حجر ابن عن البكري احلسن أيب عن األخري

 الديبع ابن عن األهدل الطاهر احلافظ عن املذكور الصديق وأخذ السخاوي تلميذ املكي هدف بن اهللا
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-------------------------------------- 
  ٧١٥ صفحة - ٢ جزء   

 صديق وأخذ العلوي إبراهيم بن وإمساعيل زياد بن الرمحن وعبد الطنبداوي بكر أيب بن وأمحد
 األصايب العباسي علي بن داوود املعمر املسند عن أيضا وأخذ زكرياء عن الرملي عن أيضا اخلاص
 الغزي البدر تلميذ

 اهلندي حسن بن صديق
 العسجد وسلسلة احلطة انظر والسني احلاء يف وترمجته فهاريسه إسناد تقدم
 عمر أيب ابن الصالح ٣٧٤
 مث املقدسي عمر أيب بن اهللا عبد بن إبراهيم العز بن أمحد بن حممد الدين صالح الدنيا مسند هو
 ومسع ٦٨٤ سنة ولد أنه وذكر املفهرس للمعجم املؤسس امع يف حجر ابن احلافظ ترمجه الصاحلي

 وحدث والشمائل اليسري إال منه يفته مل أمحد اإلمام مسند ومعظم مشيخته البخاري ابن الفخر على
 فقال الغمر انباء يف افظاحل وترمجه ٧٨٠ سنة شوال ٢٧ يف مات السماع على صبورا وكان بالكثري
 أجاز وقد سنة مخسني من أكثر احلديث أمسع مشيخته منه مسع البخاري ابن الفخر من بالسماع تفرد
 درجة مبوته الناس ونزل سنة ٩٦ عن شوال يف مات ذلك يف فدخلنا عموم يف خصوصا عصره ألهل
 طريق من له ما نروي اه راوأشه سنة وتسعني ستا فأكمل ومثانني أربع سنة أول أو ثالث سنة ولد

 عنه كالمها احلليب مقبل بن وحممد حجر ابن احلافظ
 صاحل ابن ٣٧٥
 شيوخه أمساء يف برنامج له القسمطيين صاحل ابن اهللا عبد أبو احملدث اخلطيب الفقيه الشيخ هو
 العبدرية الرحلة انظر دخلها ملا قسمطينة ببلده لقيه عنه احليحي العبدري طريق من أرويه

-------------------------------------- 
  ٧١٦ صفحة - ٢ جزء   

 اليمين الصيف أيب ابن ٣٧٦
 الزبري ابن عنه نقل برنامج له اجلليل احلافظ مكة نزيل الزبيدي إمساعيل بن حممد اهللا عبد أبو هو

 ومجع لهوأه اليمن فضائل يف الواردة األحاديث فيه مجع امليمون مساه كتاب أيضا وله تكملته يف
 تنتهي اليمن أهل أسانيد وأكثر االسناد عايل وكان بلدة أربعني من شيخا أربعني عن حديثا أربعني

 ابن األكرب الشيخ طريق من به نتصل اخلواص طبقات يف الشرجي ترمجه ٦٠٩ سنة مبكة مات إليه
 عنه احلامتي العريب

 اءالر حرف انظر الرداين سليمان البن السلف مبوصول اخللف صلة
 األسانيد اختصار يف السعيد الصفح ٤٥٢
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 ٤٣٣

 عليه أقف ومل اهلامل بزاوية تآليفه برنامج يف امسه رأيت عزوز ابن ملكي حممد سيدي للشيخ
  مكاتبة مؤلفه عن فيه ما أروي ولكين ال أم أكلمه هل ألدري

  الضاد حرف 
 

 املقدسي الدين ضياء ٣٧٧
 قالئد مشسة إىل بأسانيدنا املرويات من له ما أروي املقدسي الواحد عبد بن حممد احلافظ هو
 عنه البحري الرمحن عبد بنت زينب أم عن الصاحلية املقدسية حممد بنت عائشة اهللا عبد أم االسناد

-------------------------------------- 
  ٧١٧ صفحة - ٢ جزء   

 الضحاك ابن ٣٧٨
 التكملة يف الزبري ابن عنه نقل برنامج له

 الصحاح األسانيد يف املصباح ضوء ٤٥٣
 يسم ومل مباشرة عنه النقل سودة ابن الطالب بن أمحد الشهاب مكناس قاضي شيخنا خبط رأيت

 ابن مسعود بن اهللا عبد بن حيىي حممد أيب الربكة للمعمر هو فإذا املذكور الفهرس على وقفت مث مؤلفه
 الستة حنو يف جامع فهرس وهو السوسي اجلراري البكري مبارك بن شعيب مدين أيب الصاحل العامل

 وأجل علي تعاىل اهللا منن من وان خطبته يف ذكر احلامدين محد هللا احلمد أوله عندي كراريس
 اإلسالم كتب من املدار عليه مبا منهم وظفرين األعالم من مجاعة مالقاة يل يسر أن لدي مواهبه
 بأبني األسانيد تلك أخلص أن رده يسعين ال نم سألين وقد الغوايل اليواقيت من أنفس عوايل بأسانيد
 سأل ما إىل فأجبته جواب

 عبد وأبو ٢ اهللا عبد والده ١ وهم عامة إجازة أجازوه الذين عشر اخلمسة شيوخه بذكر صدرها
 العباسي حممد بن أمحد والشهاب ٣ احلامدي السماليل الزريفي الشيب حيىي بن فتحا حممد اهللا

 الدغوغي علي بن إبراهيم الربهان واملعمر ٥ الصوايب حممد بن أمحد هابالش واملسند ٤ السماليل
 ٨ الرباطي الغريب اهللا عبد بن أمحد والشهاب ٧ الشرادي اهللا عبد بن بلعباس وسيدي ٦ الولتييت

 مسعود ابن حممد بن أمحد والشهاب ٩ الدرعي الورزازي اهللا عبد بن حممد بن حممد والشمس
 التمناريت الرمحن عبد بن وحممد ١١ التمناريت حيىي بن الرمحن عبد وجيهوال ١٠ التديسي السوسي
 والده بفهرسة وأجازه الروداين

-------------------------------------- 
  ٧١٨ صفحة - ٢ جزء   

 سيدي والشيخ ١٣ كذلك وأجازه قبله الذي شقيق الرمحن عبد بن وأمحد ١٢ اجلمة الفوائد
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 ٤٣٤

 قال الناصري يوسف يعقوب وأبو ١٥ الكنيت املختار سيدي والشيخ ١٤ السجلماسي احلبيب أمحد
 عن له راويا والتجويد ورواياته القرآن بأسانيد افتتحها السند يف هلم مساو هو ممن غريهم وتركت
 ١٠٧٨ عام املتويف اجلراري شعيب بن مسعود سنة وثالثني ومخسا مائة املعمر جده عن اهللا عبد والده
 التملي عثمان بن احلسن عن التمناريت إبراهيم بن حممد عن السوسي األقاوي املبارك نب اهللا عبد عن
 منها ا أحلق وما الصحاح كتب بأسانيد مث التفسري كتب بأسانيد مث بأسانيده غازي ابن عن

 مروان وأيب املرغيت سعيد ابن عن الولتييت الدغوغي علي بن إبراهيم الربهان املعمر عن رواه الصحيح
 الفقه وأصول التوحيد كتب مث واملغازي السري كتب بأسانيد مث بأسانيدمها التجموعيت امللك عبد

 والطب والتعديل والتوقيت واحلساب والفرائض والعروض واألدب والبيان واملنطق واللغة والنحو
 وخواصها اءاألمس وعلم والفقه الستة الشعراء وديوان والتفسري واألوقاف واهلندسة واألنساب والتاريخ
 عام املتويف اهللا عبد والده عن رواه اخلريات دالئل منها القوم وطرق التصوف وكتب واحلروف
 بن حممد بن بل املعمر عن ١٥٢ عن ١١٠٨ سنة املتويف شعيب بن البهلول أمحد عمه عن ١١٣٤
 اهللا عبد والده وأخذه ح اجلزويل عن التباع الشيخ عن ١٠٢ عن ١٠٤٤ سنة املتويف اجلراري شبيب
 التباع عن السماليل موسى بن أمحد العباس أيب عن ١٠٤١ عام املتويف شعيب ابن مسعود جده عن
 عامة إجازة له مما وغريه الدالئي بكر أيب بن حممد اهللا عبد أيب العارف عن مسعود جده وأخذ ح

-------------------------------------- 
  ٧١٩ صفحة - ٢ جزء   

 املتويف الوازاين الطيب موالي بن أمحد العباس أيب عن الوازانية الطريقة ملذكورا املفهرس وروى
 عن الغالوي بونعامة أمحد سيدي عن الكنيت املختار سيدي الشيخ عن القادرية والطريقة ١١٩٤ عام

 الشيخ عن أبادي اإلله الشيخ عن اهللا روح املعمر عن الشكور عبد املعمر عن الكنيت ايد عبد سيدي
 واملشابكة واملصافحة كاألولية املسلسالت ببعض ختمها مث القادر عبد

 والتواريخ والكنانيش الفهارس من عليه وقفت فيما ذكرا املذكور اجلراري ليحىي أجد ومل
 عن أرويه قائال اخلريات دالئل أسند صاحبها فإن الكوهن فهرسة إال ذكر الذين آلبائه وال واألسانيد

 جده عن والده عن السوسي البكري شعيب بن مسعود بن اهللا عبد بن حيىي حممد أيب الربكة املعمر
 املذكور حيىي أن الكاف حرف من الكوهن ترمجة يف سبق وقد اخل موسى بن أمحد سيدي القطب عن
 بيدي وقع الذي األصل أول على ورأيت هذه فهرسته على أقف أن قبل وذلك ذكرا له وجدت ما

 مؤلف حيىي سيدي شيخنا أجازين الفاسي رمحون بن التهامي حممد اهللا بدع أيب املسند خبط منها
 نعم اه أوالدي مجيع أجاز وكذا مروياته وجبميع عامة إجازة عليه اشتملت ما جبميع حوله الفهرسة

 يف ذكرهم ورود عدم مع األعالم ألولئك ولقائهم التعمري يف جدا عجيب وآبائه املذكور حيىي شأن
 يدل فال وتكاثر وتناسل وفرخ وباض ولد األقصى املغرب ففي مغريب اإلمهال لكنو تاريخ أو ثبت
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 ٤٣٥

 يف كافية املترجم عن والكوهن رمحون ابن مثل رواية أن شك وال وجوده عدم على لشيء إمهاهلم
 أيضا ألوالده منه استجازته بأمره رمحون ابن املسند اهتبال من ويكفي ألمره القلوب واطمئنان تعديله
 الذي الكوهن من كثريا أتعجب نعم أعلم واهللا كثرم على لقي ممن ألفراد إال منه وقع أره املم وهو
 كتب سائر رواية يف العلو من املرتلة ذه كونه مع اخلريات دالئل غري املذكور اجلراري عن يرو مل

 الغريبو السجلماسي احلبيب أمحد سيدي مثل عن يروي أنه وناهيك والفرعية األصلية اإلسالم
 الرباطي

-------------------------------------- 
  ٧٢٠ صفحة - ٢ جزء   

 اليوسي شاركا رجلني عن اجلراري يروي بل وسائط بعدة الكوهن شيوخ عنهما يروي اللذين
 عجب خلقه يف وهللا اجلمة الفوائد صاحب التمناريت زياد أبو وهو شيخهم يف املرغيت وشيخ وشيخه

 أعلم واهللا
 عنه الكوهن طريق من اخلريات دالئل يف باملذكور نتصل
 العلية األسانيد يف اجللية الضوابط ٤٥٤

 سربياء إىل نسبة السرببائي الفرغلي فتح اهللا عبد أيب الدين مشس القاضي اود امليقايت لألديب
 بن علي احلسن أيب عن سنده يف ١١٧٦ سنة ألفه ١٢١٠ سنة ا املتويف مصر ببالد طندتا قرب قرية
 السني حرف انظر السقاط إىل بأسانيدنا فيه ما نروي مصر دفني الفاسي السقاط العريب

 اإلسالم شيخ البلقيين بعوايل األنام ضياء ٤٥٥
  إليه بالسند أرويه حجر ابن للحافظ

  العني حرف 
 

 السندي عابد ٣٧٩
 وزخارفها الدنيا يف الزاهد املتبحر الفقيه احلافظ احملدث اجلامع العامل ومسنده احلجاز حمدث هو

 حممد اإلسالم شيخ بن أمحد الشيخ بن عابد حممد علومها وهجرت رسومها عفت حني السنن حميي
 أيب ذرية من طريقة النقشبندي مذهبا احلنفي مولدا السندي اخلزرجي األنصاري يعقوب بن مراد
 على بلد سيون ببلدة ولد األنصاري أيوب

-------------------------------------- 
  ٧٢١ صفحة - ٢ جزء   

 قضاءها وويل بزبيد وأقام أهله مع العرب بالد إىل هاجر مث السند حيدراباد حوايل النهر شاطئ
 علمائها من واستفاد أهلها من فهرسته يف الساباطي جعله حىت املدنية التحفة يف كما مديدة مدة
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 ٤٣٦

 الشوكاين القاضي على ا وقرأ إلماها يتطبب برهة ا ومكث صنعاء ودخل األهدل الوجيه خصوصا
 إىل ورجع وفادته فأكرم باشا علي حممد األمري مدة مصر إىل صنعاء إمام من السفارة بطريق وذهب
 ذكرا له جير مل وإن صبيا دفني إدريس ابن أمحد العباس أيب الكبري العارف على وأخذ اليمن

 بتلك العلماء رياسة املصري باشا علي حممد وواله للحجاز رجع مث الشارد حصر ثبته يف كالشوكاين
 واجلمع والتصنيف الزمن أبناء جفاء على والصرب السنن بث يف جمتهدا يزل ومل الديار

 زكرياء بن موسى رواية على فيه اقتصر حنيفة أيب مسند عن اللطيفة املواهب مؤلفاته فمن
 من وبني ألحاديثه والشواهد املتابعات من فيه وأكثر الفقه أبواب على أحاديثه ورتب احلصكفي
 بقدر اخلالف مسائل يف وتكلم مرسلها ورفع منقطعها ووصل مشكلها إليضاح ذيله ومشر أخرجها

 رتبه الشافعي مسند على الكالم لدى القاوقجي تلميذه أوائل ويف اجلين اليانع يف قاله احلال وسعه ما
 تيسري شرح ومنها اه ومعىن لفظا مكررا كان ام منه وحذف الفقهية األبواب على السندي شيخنا
 املرام بلوغ شرح ومنها الئقا بسطا فيه القول بسط احلاء حرف إىل فيه وصل الديبع البن الوصول
 جملد يف عابد حممد أسانيد من الشارد حصر أشهرها وهو ومنها أيضا يكمله ومل حجر ابن للحافظ
 اخلوارق وصدور والتوسل االستغاثة جواز يف سالةور االستنجا شروط يف الرجا منال ومنها ضخم

 األقتصار من الباب هذا يف الغري يفعله كما ال باآلثار االستشهاد إىل فيها عمد املقبورين األولياء من
 يف كتب ما أحسن من كراسني يف وهي وزنا اخلصم هلم يقيم ال الذين املتأخرين أقوال حطب على
 التصديق وهل الوقوع جائزة هي هل األولياء كرامات يف أخرى ورسالة وأمجع وأفيد الباب هذا

-------------------------------------- 
  ٧٢٢ صفحة - ٢ جزء   

 الصحابة أن األحاديث يف ورد وهل غريه أو احلياة حال يف وقعت سواء جائز أم واجب ا
 يف وهي ال أم الشريفتني قدميه أو رأسه أو الكرمية وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول يد يقبلون كانوا
 علي وحواش جمموعات عدة وله مبكان الغرابة من ومها اخلط سندية جمموعة يف عندي كالمها كراسة
 كتبه بني عليها وقفت ونثرا نظما وأسانيدهم له مشاخيه إجازات يف جمموعة وله احلنفي الفقه كتب
 كثريا ذلك لىع آسف وإين تلخيصها يل يتيسر ومل املنورة باملدينة

 ستة يف الستة الكتب خيتم كان إنه حىت السنة كتب إقراء على مثابرا باملدينة مقامة مدة وكان
 العالمة املعمر شيخه حدثه أنه الفاسي الكبري عبد بن جيدة أبو السيد اخلطيب املسند حدثين بل أشهر
 ستة يف دراية عنه وأخذها هرش يف الستة الكتب عابد شيخ على مسع أنه املدين احللواين حسن الشيخ
 يقول كان عابد الشيخ أن املذكور احللواين عن أيضا وحدثين املتأخرين عن عجيب الصرب وهذا أشهر
 اشتملت املنورة املدينة يف أوقفها نفيسة مكتبة وخلف اه تسعة البخاري وبني بيين ألن فليسع ملثلي
 اشتمل واحد سفر وأنفسها وأغرا أمهها ومن احلفاظ أعالم مساعات عليها عتيقة وأصول نفائس على
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 ٤٣٧

 نظري ال سفر وهو واضح خبط مهمشة مقروءة الصالح البن احلديث وعلوم الستة والكتب املوطأ على
 يوم اهللا رمحه مات الدنيا أطراف يف كثرا على العلمية اآلثار ونوادر عجائب من رأيت فيما له

 الكالم لدى إليه أسانيدنا انظر عثمان قرب باب قبالة بقيعبال ودفن ١٢٥٧ سنة األول ربيع ١٨ االثنني
 احلاء حرف من الشارد حصر كتابه على

 التركي باي أمحد اهللا عارف ٣٨٠
 أمحد الدين شهاب الشيخ هو

-------------------------------------- 
  ٧٢٣ صفحة - ٢ جزء   

 زاده باشا إبراهيم بن إمساعيل الوليد أيب ابن اهللا عصمة إبراهيم ابن اهللا بعصمة ويدعى عارف
 املنورة باملدينة العظمى املكتبة وواقف العثمانية باململكة اإلسالم شيخ االسالمبويل احلسيين احلنفي
 اإلسالم شيخ األمية وفخر األمة عامل ب تارخيه مقدمة يف الضياف أيب ابن الوزير تونس مؤرخ حاله
 انظره العلم يف القدم ورسوخ احلافظة جودة على يدل مما منه ىرأ ما عنه ونقل ذكر مث الصيت الطائر
 جزء يف املعاين روح تفسري صاحب اآللوسي حممود الشهاب ومفتيه بغداد عامل بالتأليف ترمجته وأفرد
 سنة ومات ١٢٦٢ سنة باآلستانة اإلسالم شياخة وويل ١٢٠١ سنة ولد مبكتبته عليه وقفت نفيس

 األثبات عمدة يف ما على ١٢٧٥ سنة يف أو املسكي النفح يف ما على باصطنبول ١٢٧٢
 واتصال كبري ارتباط العرب بعلماء له وكان املنصرم القرن يف اآلستانة علماء أعلم هو الرجل هذا
 أنه منه يعلم مما باملكاتبة ولو الدولية املراتب يف دونه من واستجاز باهظ اعتناء بالرواية له وكان عظيم
 فسهن عن بقوله جدير

  املعارف مشس بأفقه جتول === فكري مساء بأن تعلم أمل 
  بعارف مساين ولدت فيوم === املعايل يف والدي تفرس 

 وعمر السندي عابد والشيخ املدين الليل مجل العابدين زين والسيد الكبري األمري عن عامة يروي
 بن وحسن حفظه من ريللبص الكتب أوائل عليه وأملى القويسين وحسن العطار الرسول عبد بن

 صاحل حممد بن وحممد البناين ومصطفى برشيد الشافعية مفيت الصرييف علي والشيخ العطار حممد
 التميمي حممد والشمس املكي سراج الرمحن عبد بن اهللا وعبد الشنكيطي املالكي وأمحد الشعاب
 العالف سليمان بن وحممد يل الزيله أمني وحممد الدمشقي عابدين وابن التونسي الكايف ونصر

 القاضي اهللا وهبة الطحطاوي وأمحد احملامدي وإمساعيل الروي وأمحد السادايت وعلي االسكندري
 ويوسف الدمشقي الغزي عمر وحممد الشامي

-------------------------------------- 
  ٧٢٤ صفحة - ٢ جزء   
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 ٤٣٨

 والربهان احلنفي االصطنبويل ديالكر حممد بن أمحد والشهاب الزبيدي األهدل البطاح حممد ابن
 الدمشقي البيطار وحسن باآلستانة له كتبها نظما له إجازته على وقفت التونسي الرياحي إبراهيم
 ذكر من جل أمساء استفدت وغريهم األخريين مع وتدبج بغداد مفيت االلوسي اهللا عبد بن وحممود
 ترمجة ومن املنورة باملدينة وقفها يتال مبكتبته تفتيشي أثناء له جلهم إجازات عني على ووقفت
 له اآللوسي

 الدمشقي البيطار حسن ابن الرزاق عبد الشيخ وعن ح عنه اآللوسي طريق من له ما كل أروي
 الدين بدر يوسف والشيخ البيطار حسن بن حممد الشمس وأخيه حسن علي أيب الشيخ أبيه عن

 حسن بن حممد الشمس عن عابدين بن اخلري أيب الشيخ وعن ح له ما املترجم عن ثالثتهم املغريب
 زوجة عن اخلريات ودالئل والربدة القرآن وأروي عنه كالمها الدين بدر يوسف والشيخ البيطار
 ذكر مبا فأجازتين املنورة باملدينة لقيتها املدنية اجلركسية جهان مشس فاطمة الفريدة الناسكة املعمرة

 خبتمها زاإجا عندي كما أيضا هلا وأجزت زوجها عن
 احلنبلي الباقي عبد
 الراء حرف يف اجلنة أهل رياض انظر فهرسته يف تقدم
 املهال ابن احلفيظ عبد ٣٨١
 املصطلح قسم يف مبصر التيمورية باخلزانة موجود ثبت له ١٠٧٧ سنة املتويف اهللا عبد ابن هو
 ١٢٣ عدد حتت

 وتصانيفه الصقلي احلق عبد ٣٨٢
 عنه الفهمي هارون ابن املطرف أيب عن عياض القاضي إىل بالسند أرويها

-------------------------------------- 
  ٧٢٥ صفحة - ٢ جزء   

 احلرف هذا آخر األندلسي عطية ابن انظر عطية بن احلق عبد
 الدهلوي الدين سيف بن احلق عبد ٣٨٣
 باللمعات ملسمىا املشكاة على كشرحه العدة املؤلفات صاحب املسند العالمة اهلند حمدث هو
 حسن صديق األمري قال وغريه القاموس صاحب الفريوزبادي للمجد املستقيم الصراط كتاب وشرح

 له تصدى مث تدريج أحسن يف سكانه على وأفاضه اهلند إلقليم باحلديث جاء من أول هو احلطة يف
 سالم الشيخ ملترجما ولولد القلة على تالمذته بعض وكذلك ١٠٧٣ سنة املتويف احلق نور الشيخ ولده
 على وشرح احلطة صاحب له ذكره القاري تيسري مساه بالفارسية البخاري على شرح احلنفي اهللا

 املوطأ على حواشيه يف اللكنوي احلي عبد له ذكره الشمائل
 العالمة عن الراوي وغريه احلسيي القادري املتقي الوهاب عبد الدين نور عن عامة املترجم يروي
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 ٤٣٩

 تقريبا ٩٧٧ سنة املتويف اهلندي بابن املعروف املتقي الدين حسام بن علي احلسن أيب الصاحل احملدث
 املتقي عن يروي املترجم أن له السند ألفية يف مرتضى احلافظ ذكر بل والكبري الصغري اجلامعني مبوب
 الثالثة ؤالء وناهيك القاري علي وعن اهليثمي حجر ابن عن وكذا مباشرة

 أرويه مبىن اخلري أبو أمحد الشيخ عليه أوقفي عنهم وأسانيده مشاخيه يف فلحا ثبت وللمترجم
 اخلايف حسني حممد عن العجيمي طريق من له ما وكل

-------------------------------------- 
  ٧٢٦ صفحة - ٢ جزء   

 قشبنديةالن الطريقة بيان يف احملمدية الطريقة كتاب صاحب هو هذا واخلايف عامة عنه النقشبندي
 واخلادمي النابلسي شرحها اليت احملمدية الطريقة صاحب هو وليس التصوف كتب من وغريها
 املكرمة مكة من إيل كتابه يف العطار الشهاب صاحبنا غريه لكونه نبهين حىت هو أظنه وكنت وغريمها

 إجازة لىع وقفت وقد عامة عنه والراوي الدهلوي احلق عبد الشيخ تلميذ هو هذا واخلايف قائال
 عنه العجيمي طريق ومن عنه وأخذ العجيمي حسن الشيخ وأدركه الشريف خبطه له احلق عبد الشيخ
 عامة الدهلوي عن وروايته اخلايف الشيخ هذا ولوال ومروياته احلق عبد الشيخ ومؤلفات مؤلفاته نروي

 إن حىت يعلمها من قل يسةنف فائدة وهذه وغريه العمال كرت لرواية املتقي علي بالشيخ اتصلنا كنا ملا
 بالغزو أمتها أنا وها ا مسعكم قرع ما اإلطالق على العصر أهل أحفظ أنكم اعتقادي مع سيادتكم
 بعضه على وقفت كنت الدهان احلنفي التاج تلميذه له ألفه الذي العجيمي ثبت من استفدا فأقول
 اهللا رمحه خطه من اه فبان كان من بعض خزانة يف بالطائف موجودة والنسخة باهلند

 بقية العالمة عن مكاتبة أروي باهلنديني مسلسل غريب اتصال احلق عبد بالشيخ ولنا قلت
 األمحدأبادي املشهدي مصطفى بن حممد ابن مصطفى بن مرتضى بن الدين شرف الشيخ املسندين

 حممد جده عن خريا اهللا جزاه منه اخلري أيب أمحد الشيخ باستدعاء ١٣٢٥ سنة اهلند أمحدأباد من كتابة
 سيف السيد عن االهلابادي اجلعفري اإلمساعيلي عامل مري السيد عن املشهدي املوساوي مصطفى ابن
 أمحد أيب عن أبيه عن األمحدأبادي سليمان ابن أمحد املنال عن األمحدأبادي الكردي العسكري اهللا

 الشيخ شيخنا قال بأسانيده احلق عبد الشيخ عن األمحدأبادي الكردي قاسم حممد بن سليمان املنال
 الشيخ يكن ومل املكي أمحد الشيخ قال اه مثله يوجد أن قل باهلنديني مسلسل سند وهذا الدين شرف
 أمحد أيب إىل إال سنده حيفظ الدين شرف

-------------------------------------- 
  ٧٢٧ صفحة - ٢ جزء   

 إمنا وأنا ذلك يعلم ايز يكن ومل الدهلوي احلق دعب الشيخ شيوخه مجلة من أن فأخربته املنال
 أبا أن والعجيب عنه طريقه من للدهلوي املشكاة شرح الكوراين إسحاق أبو روى ملا استفدته
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 من ا إيل بعث رسالة من خطه من اه وذيله األمم يف وال اإلحتاف يف عنه أخذه يذكر مل إسحاق
 اهلند من الدكن أباد حيدر

 باملتقي اتصلنا ما املترجم عن وروايته اخلايف الشيخ لوال سبق فيما اخلري أيب أمحد شيخال قول تنبيه
 بن الرمحن عبد الوجيه عن روايته من الزبيدي للحافظ السند ألفية يف عما منه غفلة هو الكرت صاحب
 السيد عن ثالثتهم واحلسن حممد وأخويه احملضار عمر بن املصطفى السيد عن العيدروس مصطفى
 جعفر السيد عن أمحد السيد أخيه عن املقبلي اهللا عبد بن علي القطب عن مصطفى بن الصادق جعفر

 قال الدهلوي احلق عبد الشيخ له املترجم عن الصادق
  املتقي نعم اجلامع مبوب === واملتقي اهليثمي الشهاب عن 

  إنكار بال رووا وكلهم === القاري اهلروي علي وعن 
 منها العيدروس هالوجي ترمجة انظر
 ينبغي بأنه املتقي الوهاب عبد سيدي أوصاين املترجم الدهلوي احلق عبد الشيخ قال فائدة
 إىل به ليتصل حيفظه واحدا سندا مشاخيه من له حصلت اليت األسانيد من لنفسه خيتار أن للمحدث

 طريق من سندا شيخي لوصية فاختصرت واآلخرة الدنيا يف حامله على بركته وتعود املرسلني سيد
 الويل شيخنا حدثنا الضعيف العبد قال فقلت الربكة ففيهما ما واكتفيت ملسلم وآخر البخاري
 احلسن أبو حدثنا قال املتقي الدين حسام بن علي شيخنا حدثنا قال احلنفي الوهاب عبد املقتدي
 قال املتقي الوهاب عبد الشيخ وحدثنا ح حجر ابن عن األنصاري زكرياء الزين حدثنا قال البكري

 بن علي املسند ثنا
-------------------------------------- 

  ٧٢٨ صفحة - ٢ جزء   
 حجر ابن الشهاب حدثنا السيوطي اجلالل اإلسالم شيخ حدثنا الشافعي األزهري اجلنايت أمحد
 اهلندي احلق عبد ٣٨٤
 املعمر الناسك املفسر احملدث ويفالص املكي االهلابادي حممد يار الشيخ بن حممد شاه الشيخ ابن
 ومنه وقدمائهم الدهلوي الغين عبد الشيخ أصحاب كبار من وهو النسفي تفسري على احلاشية صاحب

 العالمة عن األولية حديث املترجم وروى امللتزم يف الدعاء حديث أوال الفاسي جيدة أبو الشيخ مسع
 الدين قطب حممد املولوي عن واملشابكة حةاملصاف حديث وروى بشرطه اهلندي علي بن جعفر السيد

 إسحاق حممد الشيخ اهلند حمدث أصحاب من كالمها اهلندي الرمحن عبد بن حممد والعالمة الدهلوي
 سعيد أيب بن الغين عبد الشيخ وعن املكي الدهلوي الدين قطب حممد املفسر احملدث عن عامة وروى

 عنه ومروي مؤلف من له ما وكل أرويه ذكر عمن وياتهمر يف ثبت له وغريمها املدين اهلندي الدهلوي
 أيضا وأجزته مبكة مشافهة
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 ٤٤١

 بونه بن احلق عبد ٣٨٥
 برنامج له حممد أبو

 اهلندي األنصاري اللكنوي احلليم عبد بن احلي عبد ٣٨٦
 وإنصافا واطالعا حتريرا وأمتهم تأليفا وأكثرهم اهلند علماء خامتة احلسنات أبو

-------------------------------------- 
  ٧٢٩ صفحة - ٢ جزء   

 من وغريه والده على بالعلم اشتغل مث عشر ابن وهو القرآن وحفظ ١٢٦٤ سنة ولد وتوسطا
 النباهة مع الكلل ميس مل واملطالعة واجلمع بالتقييد واعتناء امللل تعرف ال مهة صاحب وكان أصحابه
 اإلدراك وسالمة

 والشيخ العزب وحممد مجال والشيخ دحالن الشهاب هو أجازه كما له ما عامة والده أجازه
 عامة الدهلوي العزيز عبد عن األخري املليحابادي احملدث أمحد حسني والشيخ الدهلوي الغين عبد

 عن باألخذ وزاد أبيه شيوخ من وغريمها الغين عبد والشيخ دحالن هو فأجازه املترجم حج مث وغريهم
 املكي الشرقي محيد بن اهللا عبد نب حممد مبكة احلنابلة مفيت

 على حاشيته أمهها من والفقه والتاريخ احلديث علم يف خصوصا النافعة العديدة التآليف وألف
 حسرة مساها برسالة والده وترجم املوضوعة األخبار يف املرفوعة األنوار وكتاب احلسن بن حممد موطأ
 البهية الفوائد على السنية والتعليقات احلنفية علماء راجمت يف البهية والفوائد العامل مرجع وفاة يف العامل
 االنظار خنبة املسمى وتعليقه األبرار سيد سنة إحياء يف االخيار وحتفة البشر خري باذان اخلرب وخري
 يف الوسواس ودافع الكاملة العشرة األسئلة عن الفاصلة واألجوبة عباس ابن أثر إنكار عن الناس وزجر

 بتراجم األماثل وطرب اهلند فضالء تراجم يف ورسالة املشتهرة األحاديث يف وتأليف عباس ابن أثر
 ومشاخيه أسانيده وتفصيل والفقه واملنطق والطب احلكمة يف التصانيف من ذلك وغري األفاضل
 هندستان علماء بأنباء اخلالن إنباء رسالته يف مشاخيه ومشايخ
 رزقت أين تعاىل منحه من الصغري اجلامع يطالع ملن بريالك النافع كتابه يف نفسه عن املترجم قال
 كان وما آية أو حديث من أصلها يوجد مل ما مسألة على أعتمد وال وفقهه احلديث فن إىل التوجه
 ممن لست ولكين مأجورا بل معذورا فيه اتهد وأظن أتركه الصريح الصحيح احلديث خالف

-------------------------------------- 
  ٧٣٠ صفحة - ٢ جزء   

 أين تعاىل منحه ومن عقوهلم مقدار على الناس أكلم بل كاألنعام هم الذين العوام على يشوش
 ال والسرور اللذة من وفقهه احلديث تدريس يف أجد وما املعقول من أكثر باملنقول االشتغال رزقت
 بني اآلراء معركة مسألة تأيت ال يطوالتفر اإلفراط بني سالكا جعلين أن تعاىل منحه ومن غريه يف أجده
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 ٤٤٢

 الفقهاء قول يترك ال حبيث البحت التقليد طريق خيتار ممن ولست فيها الوسط الطريق أهلمت إال يدي
 جواهر كله الذي كالمه اخل بالكلية الفقه ويهجر عليهم يطعن ممن وال الشرعية األدلة خالفته وإن

 ودرر
 القول نقض يف املربم الكالم منها مصنفات عدة له الرحال وشد النبوي القرب زيارة مسألة يف وله
 اهللا رمحه قال املأثور املذهب رد يف املشكور والسعي املنصور القول رد يف املربور والكالم احملكم
 العصور يف املعهودة قربه زيارة وحرم وسلم عليه اهللا صلى النيب قرب يزر ومل حج من لرسائل ردا ألفتها

 الصارم على كالرد هي الثالثة هذه وكتبه العي شفاء يف الواقع الغي أبرز كتابه نم اه اإلسالمية
 على منقلبا فوجدته راجعته آخر حمل يف أيضا املترجم عنه قال الذي احلنبلي اهلادي عبد البن املنكي

 أحسن على رده فقد الغفلة عن صادر معارضته على املخالفني من أحد يقدر مل انه ودعوى شيخه حنر
 اه املشكور السعي يف مواضعه من كثريا ورددت عالن ابن وجه

 الشيخ املترجم خالة وابن املكي اخلري أيب أمحد الشيخ عن له ما أروي ١٣٠٤ سنة اهللا رمحه مات
 أكون أن اهللا وأرجو املترجم من العامة إجازته على األول أوقفين وقد عنه كالمها اللكنوي الباقي عبد
 ومبادئه ميوله غالب يف معه واتفاقي بلده أحرف ومعظم االسم يف معه كيالشترا خلف خري له

 وأفكاره
-------------------------------------- 

  ٧٣١ صفحة - ٢ جزء   
 احلنفي الزبيدي املزجاجي بكر أيب بن اخلالق عبد ٣٨٧
 منه أمسع مل ويالط زمانا صحبته الكوكباين القادر عبد الشيخ عنه قال األمة ومقتدي السنة إمام

 ابن على ومسع والده بعناية العجيمي حسن مكة من وأجازه ١١٠٠ سنة بزبيد ولد اه مباحة كلمة
 نرويه ثبت له فيه عمدته وهو احلديث املدين الكوراين طاهر وحممد السندي حياة حممد والشيخ عقيلة
 ١١٨١ سنة مبكة ومات عنه الزبيدي مرتضى السيد طريق من

 اليمين املزجاجي علي بن لقاخلا عبد ٣٨٨
 بن القادر وعبد األهدل سليمان بن وحيىي املزجاجي الدين عالء بن وحممد قبله الذي عن أخذ
 ما وكل نرويه عنه واآلخذين ملشاخيه فيه ترجم املستطابة الرتهة مساه كبري ثبت له وغريهم املدين خليل

 عنه األهدل الوجيه طريق من له
 ينالبلقي الرمحن عبد ٣٨٩
 املصري البلقيين رسالن بن عمر بن الرمحن عبد الفضل أبو الدين جالل اإلسالم شيخ هو
 به ارحتل احلفاظ طبقات يف فهد ابن احلافظ قال بالقاهرة ٨٢٤ سنة ومات ٧٦٣ سنة ولد الشافعي

 يف ألبيه تكن ومل العايل االسناد ألدرك حينئذ به يعتين من وجد فلو الشام إىل ٦٩ سنة يف أبوه
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 بغري الستة الكتب غالب أبيه من ومسع برتول للبيهقي السنن من شيئا اتفاقا مسع وإمنا عناية تسميعه
 السماع بصحة املخل املفرط البحث يف اللغط كثرة من كالمه غضون يف يقع كان ملا السماع شرط
 أيب بن حوالصال كثري وابن أميلة كابن مجاعة من حجي بن العباس أبو احلافظ له استجاز قد لكن
 بالكتب فهرسا حجر ابن احلافظ عنهم له أخرج عمر

-------------------------------------- 
  ٧٣٢ صفحة - ٢ جزء   

 وتأسف مفرطة حمبة احلديث فنون حيب كان حجر ابن احلافظ قال ا حيدث فكان املشهورة
 صحيح على له البديعة رحش يف ناصر ابن احلافظ وقال اه فيها يشغل أن وحيب منها ضيع ما على

 الدين تقي احلافظ طريق من له ما نروي اإلام من البخاري يف ملا االفهام له قلت تعليقات البخاري
 عنه فهد ابن

 الثعاليب الرمحن عبد ٣٩٠
 اجلزائري الثعاليب خملوف بن الرمحن عبد زيد أبو اهللا ويل ومسندها عاملها اجلزائر بركة اإلمام هو
 من رحل أنه فذكر اجلامع كتابه يف نفسه الشيخ ترجم التسعني حنو عن ٨٧٥ سنة توىفامل املالكي
 إىل رحل مث عرفة ابن أصحاب عن فأخذ ٨٠٥ عام تونس ودخل ٨٠٢ سنة العلم طلب يف اجلزائر
 مجة علوما عليه فحضرت قال احملدثني شيخ العراقي الدين ويل احلافظ على احلضور فأكثر مصر

 رجعت مث قال وأجازين خبطه يل وكتب عظيما فتحا فيه يل سبحانه اهللا وفتح ديثاحل علم ومعظمها
 يومئذ يكن ومل اليسري إال مساعه من يفتين ومل البخاري رواية الربزيل عن فأخذت قال تونس إىل

 أرويه ما وتلقوا أنصتوا فيه تكلمت وإذا وفضال اهللا من منه احلديث يف يفوقين أعلمه من بتونس
 املغاربة فضالء بعض وكان به واعترافا للحق وإذعانا وإنصافا منهم تواضعا مث اهللا من فضال بالقبول
 أمسع ال ذلك ومع احلديث علم يف للسائلني آية رأيناك املشرق من علينا قدمت ملا يل يقول هناك

 اه حضرته إال احلديث يف يروى مبجلس
 سيدي ب هل إجازته يف احلفيد مرزوق ابن احلافظ شيخه حاله قلت

-------------------------------------- 
  ٧٣٣ صفحة - ٢ جزء   

 الرمحن عبد زيد أيب األكمل الدين اخلري املشارك العامل احلاج املصنف الفقيه اإلمام الشيخ وبركيت
 الصاحل الفقيه الشيخ سيدي ب أخرى يف وحاله ٨١٠ بتاريخ وهي الثعاليب خملوف بن حممد بن

 املشارك األنبل الفقيه األجل الشيخ سيدي ب أخرى ويف األكمل الراوية احملدث جاحلا املبارك
 زرعة أبو احلافظ وحاله اخل األكمل املبارك الصاحل احلاج األفضل الرحلة الراوية احملدث األحفل
 بن الرمحن عبد زيد أيب الرحال احملصل احملرر الكامل الفاضل الصاحل الشيخ ب إجازته يف العراقي
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 ٤٤٤

 اخل الثعاليب لوفخم
 وهو كراسني حنو يف املاجد الطالب وبغية الواجد غنيمة مساه فهرس املذكور الثعاليب زيد أليب

 روايته ومدار مؤلفاته وأمساء أسانيدها وبعض به اتصلت اليت احلديث مصنفات فيه ذكر لطيف ثبت
 إمساعيل بن الواحد عبد مدحم أيب واملعمر ٨١٧ سنة مبصر لقيه العراقي الدين ويل احلافظ على فيه

 القرشي علي بن مسعود بن اهللا عبد حممد وأيب أيضا هو عنه وأخذ احلفيد مرزوق وابن الغرياين
 والبجائيني التونسيني من وغريهم بأسانيده اجلد مرزوق ابن عن عاليا يرويان القرشية بابن الشهري
 الشيخ إىل وبأسانيدنا ح عنه ادسيالب حيىي ابن حممد عن غازي ابن طريق من له ما وكل أرويها
 الشهاب إىل باجلزائريني املسلسل باسنادنا له ما كل وأروي عنه كالمها التلمساين والسنوسي زروق
 الفكون الكرمي عبد حممد أيب عن الثعاليب عيسى مهدي أيب عن أبيه عن البوين قاسم بن أمحد

 بن طاهر القدس أيب عن القسمطيين وراسياأل سليمان بن حيىي زكرياء أيب العالمة عن القسمطيين
 األوراسي عن الفكون ويروي عنه زروق أمحد العباس أيب اإلمام عن القسمطيين الزواوي زيان

 عيسى مهدي أيب عن الصحراوي غامن بن العزيز عبد حممد أيب عن زيان ابن القدس أيب عن املذكور
 موسى بن الرمحن عبد زيد أيب عن أيضا يالصحراو قال ح الثعاليب عن املليكش يوسف بن أمحد بن
 الكبري زروق اإلمام قبله عما عاليا وأخربين زيان ابن قال الرشيدي سليمان بن

-------------------------------------- 
  ٧٣٤ صفحة - ٢ جزء   

 يدز أبو جامعها ألفه ما ومجيع عمله ما وجبميع ا أخربنا والربشوي واملليكش والبادسي هو قال
 الثعاليب

 عتاب بن الرمحن عبد ٣٩١
 كتب إجازة عنه خري ابن طريق من فهرسته أروي عتاب ابن حممد بن الرمحن عبد حممد أبو هو

 إليه ا
 فهد بن الرمحن عبد ٣٩٢
 الدين جنم احلافظ بن العزيز عبد احلافظ بن القادر عبد ابن الرمحن عبد زيد أبو املسند العالمة هو

 يف احملدثني أجلة من كان اجلين اليانع يف قال املكي اهلامشي فهد بن حممد الدين قيت احلافظ بن عمر
 مبكة مات وغريمها اهليثمي حجر ابن والشهاب فهد بن اهللا جار حممد احلافظ عمه عن يروي اه زمانه
 يف املترجم بعد من ذكرهم انقطع فإنه املكرمة مبكة فهد بين ومسندي فقهاء آخر ولعله ٩٩٥ سنة

 عليها وقفت اليت واألثبات الفهارس
 طريق ومن ح ٩٨٧ سنة مبكة لقيه عنه القاضي ابن أمحد العباس أيب طريق من له ما نروي

 احملدث عن النخلي طريق ومن ح عنه الشناوي علي بن أمحد الشهاب شيخه عن القشاشي الصفي
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 الربهان طريق ومن ح عنه احلمريي حممد بن علي الدين نور عن املكي الصديقي عالن بن علي حممد
 املترجم عن احلكمي حممد بن علي عن الكوراين شريف حممد الشيخ عن الكوراين

-------------------------------------- 
  ٧٣٥ صفحة - ٢ جزء   

 الفاسي الرمحن عبد ٣٩٣
 بن قادرال عبد بن الرمحن عبد زيد أبو مصرة يف عصره نادرة املطلع اجلماع املشارك العالمة هو

 العريب حامد أيب أبيه وعم أبيه عن عامة يروي ١٠٩٦ سنة بفاس املتوىف ولقبا بلدا الفاسي علي
 الذي العياشي سامل أيب شيوخ عن مكاتبة باإلجازة ويروي املغاربة من وغريمها املرآة صاحب
 أهل حتديث يف نةالسكي استرتال له وغريهم وألخيه وله منهم باستدعائه األثر اقتفاء رسالته تضمنتهم

 املغاربة بأسانيد مألها وغريمها طاهر أيب وولده الكوراين إبراهيم املنال باسم ألفها إجازة املدينة
 والده ثبت جامع وهو املنح يف ولده فيها ما جل ادخل كراريس األربع حنو يف مرويام ولطائف
 كلهم اهلشتوكي العباس وأيب املنح صاحب املترجم وولد الكوراين إىل بسندنا نرويها بتونس املطبوع

 لذلك بالتدريس ال بالتأليف كان اعتناءه ألن ذكر ملن إال نعرفه ال فانا عزيز باملذكور واالتصال عنه
 الكتابة كثري وكان أعوام اخلمسة حنو إال والده بعد يعش مل ولكونه عنه اآلخذون قل

 كبري النقل واسع كتاب وهو لدينجم حنو يف عياض شفاء به جارى الشفاء مفتاح الفن يف له
 أيضا الفن يف وله وطامام احلقائق أهل بكالم تصديقه وكبري مؤلفه حوصلة سعة على يدل اإلفادة
 مبصطلح التحديث استطابة مساها االصطالح يف ومنظومة عجيبة ألفية وهي السري علم يف الوطر غاية

 ابتهاج وله الفنون أكثر يف ذلك وغري فاسب مطبوعة وهي الصحيح على والده تقارير ومجع احلديث
 اذوب وشيخه جده مناقب يف القلوب

-------------------------------------- 
  ٧٣٦ صفحة - ٢ جزء   

 املتمكن العالمة أخوه أزال حىت ذلك بسبب فتنة عليه وقامت األنساب على بالكالم ختمه
 من ترمجته انظر التأليف من وأسقطها ذلك فيها اليت ةالكراس حممد سيدي اهللا عبد أبو الصويف الرزين
 اجلميع اهللا رحم موته بعد ثانيا فيه أحلقت ولكن النشر

 ال مبا مسائله بعض يف إتيانه لوال وأتقنها الكتب أفيد من املذكور االبتهاج عن املثاين نشر يف قال
 النفيس والدر الروضة روانظ اه منه كثرية مواضع يف به وعيب وضعا يستحسن وال شرعا يسوغ

 الشيخ والده شيخ مناقب يف وتأليف الرمحن عبد زيد أيب جده مناقب يف البستان أزاهر أيضا وله
 اللؤلؤ مساه املنح صاحب ولده بالتأليف املترجم أفرد وقد الفاسي معن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب

 تأليفا وسبعني ومخسة مائة على يزيد ما آليفالت من فيه له عدد الرمحن عبد الشيخ مناقب يف واملرجان

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٤٤٦

 رمحهم الرمحن عبد بن حممد بن اهللا عبد حممد أبو حفيده خماطباته بعض ومجع احملسنني تذكرة يف كما
 اهللا

 الد الرمحن عبد ٣٩٤
 تقريبا ولد املعمر العامل العامل اإلمام الدمشقي بالد املعروف احلنفي السليمي الدين حميي هو

 سليمان ابن منهم والفقهاء احملدثني من مجاعة وأجازه الغزي النجم دروس وحضر وألف الثالثني بعد
 الناس به وانتفع وغريهم العناين وحممد الشاوي وحيىي الرداين

-------------------------------------- 
  ٧٣٧ صفحة - ٢ جزء   

 األهدل سليمان إىل بأسانيدنا ثبته أروي وألف ومائة أربعني سنة بدمشق ومات طبقة بعد طبقة
 عنه السفاريين عن كلهم والبخاري مرتضى واحلافظ
 امليم حرف يف املنجرة انظر املنجرة الرمحن عبد

 احلنبلي الرمحن عبد ٣٩٥
 العامل الشيخ حلب نزيل الفرج أبو الدمشقي البعلي احلنبلي حممد بن أمحد بن اهللا عبد ابن هو
 دروس فالزم عشرين عام العلم طلب يف وأخذ وألف ومائة عشر سنة لدو املسند املقري الصاحل
 تسع حنو املواهيب حممد الشيخ حفيده الزم مث سنة عشرة مخسة من مدة احلنبلي املواهب أيب الشيخ
 حلب على الواردين من واستجاز وأجازوه الكناين عيسى بن وحممد النابلسي الغين عبد والشيخ سنني
 ويروي رجب ابن صاحل ووالده القادري املواهيب صاحل بن وحممد كالشرابايت منيواملقي عقيلة كابن

 عن اخلاين قاسم العارف الشيخ شيخه عن وهو اإلسالم مشايخ باحللبيني مسلسال األخري عن الصحيح
 الشفا شارح عمر اإلسالم شيخ والده عن ١٠٧١ عام املتويف احلليب العرضي الوفاء أيب اإلسالم شيخ
 احلافظ عن األنصاري زكرياء اإلسالم شيخ عن احلليب العرضي الوهاب عبد اإلسالم شيخ دهوال عن

 بأسانيده
 األبرار وروض األخبار نور مساه للسيوطي الصغري اجلامع خمتصر السنة يف املترجم تصانيف ومن

 مساه شرح عليه له ومسلم والبخاري أمحد رواه ما على فيه اقتصر املختار املصطفى النيب حديث يف
 والبحر الرب عجائب من سياحته يف رآه ما فيها ذكر رحلة أيضا وله االستار وكشف الستار فتح

 الكزبري الرمحن عبد الوجيه عن السكري اهللا عبد البدر عن به نتصل
-------------------------------------- 

  ٧٣٨ صفحة - ٢ جزء   
 مشس عن احلليب سعيد الشيخ عن السكري الشيخ وعن ح عنه احلليب العقاد حممد بن اهللا عبد عن
 تدبيجا الدرر سلك صاحب املرادي خليل حممد عن العمري احلليب العقيلي عثمان بن حممد الدين
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 وعن العجيمي عن عقيلة ابن عن له روايته الصحيح يف أسانيده وأعلى وغريهم له ما املترجم عن وهو
 الكوراين عن الكناين
 البخاري وبني الترمجة صاحب بني السندين من كل يف الدرر سلك من رمجتهت يف املرادي قال
 أربعة وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني بينه يكون ثالثياته إىل وبالنسبة عشرهم حادي والبخاري عشرة
 منار مساه ثبت له ١١٩٢ عام حبلب وفاته وكانت منه أعلى يوجد وال جدا عال السند وهذا عشر

 لولديه به آخره يف أجاز وتفنن رواية سعة على يدل جدا ممتع فهرس وهو االسناد يقطر يف االسعاد
 وحممد اهللا عبد

 األجهوري الرمحن عبد ٣٩٦
 عن القراءات أخذ اخليضري القطب سبط املصري املالكي حسن بن اهللا عبد بن الرمحن عبد هو

 عن العلوم وأخذ وغريهم قريالب السماح وأيب السجاعي الدين ومشس السجاعي حممد ابن ربه عبد
 الرباطي الدقاق وحممد االسكندري من احلديث ومسع وغريهم والنفراوي والعماوي الشرباوي
 يف معجما له وخرج مرتضى احلافظ مع وتدبج العجلوين من األولية فسمع الشام ودخل وغريمها

-------------------------------------- 
  ٧٣٩ صفحة - ٢ جزء   

 سنة مبصر وفاته وكانت كثريا به واغتبط نسخ عدة منه وكتب الزبيدي قال بأسانيدهم شيوخه
١١٩٨ 

 أيضا عنه الونائي إىل وبأسانيدنا عنه سبق وقد مرتضى احلافظ إىل بالسند هذا معجمه أروي
 قاسم بن حممد عن كالمها البقري السماح وأيب البليدي عن له إجازة يف القرآن عنه أسند ورأيته
 بن الدين قطب عن الشبلي عن االسكندري أمحد بن حممد عن سليمان خاله عن البابلي عن ريالبق

 عن الوادياشي جابر ابن عن قدامة أيب بن بكر أيب عن الدمشقي الدين ناصر ابن الشمس عن احلنفي
 بأسانيده الغماز ابن

 عطائي الرمحن عبد ٣٩٧
 موجود ثبت له ١١١٦ عام موجودا كان بعطائي الشهري إبراهيم بن حممد بن الرمحن عبد هو
 ١٢٦ عدد حتت املصطلح قسم يف التيمورية باخلزانة

 العيدروس الرمحن عبد ٣٩٨
 العلوي احلسيين العيدروس شيخ بن مصطفى بن الرمحن عبد املراحم أبو املسند العارف اإلمام هو

 والوجيه وجده والده زهوأجا ١١٢٥ سنة وولد ١١٩٤ سنة مبصر املتوىف بلدا املصري الترميي نسبا
 عمر بن اهللا عبد والسيد تفقه وباألخري اسنادا مشاخيه أعلى ومها بلفقيه اهللا عبد بن الرمحن عبد

 وحممد السندي حياة وحممد العيدروس اهللا فضل حممد والسيد الشحر صاحب العيدروس احملضار
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 ٤٤٨

 عقيل بن وعمر الشركي بالطي وابن السوريت ويوسف السندي احلسن وأيب اهلندي العباسي فاخر
 شاء من يكين أن وأجازه املراحم أبا وكناه الوفائية اخلرقة وألبسه مبصر الوفائي اخلالق عبد والسيد
 واجلوهري احلفين الشمس مع وتدبج

-------------------------------------- 
  ٧٤٠ صفحة - ٢ جزء   

 شيوخه لبعض تسميته بعد األهدل لبين إجازته يف قال حىت وغريهم احلفين ويوسف وامللوي
  العدد كثرة من أحصيهم لست بل === لراقمها حتصى ال مشايخ وعن 

  السند جممل يف أذكرهم أكاد === وطاوعين وقيت يل طال إذا إال 
 طبقة الناس عنه وأخذ الروم وبالد وجاوة واهلند واحلجاز والشام اليمن فدخل الدنيا يف وجال

 حممد أبا العالمة األديب إن حىت طنطة اإلسالمي العامل يف وله قرن نصف حنو مبصر وبقي طبقة بعد
 أن وذكر طنانة ترمجة ١١٥٨ عام الواقعة للحجاز رحلته يف ترمجه الفاسي الزبادي علي بن ايد عبد

 عجيب وهذا وغريها سلفه طريقة عنه وأخذ سنة عشرة مثاين ابن كان به لقيه وقت ذاك إذ املترجم
 مرتضى احلافظ وهو حباله الناس أعلم املذكور العيدروس الوجيه والدة أرخ فقد اهللا رمحه باديالز من
 ابن ثبت ويف به الزبادي لقي وقت سنة وثالثني ثالث ابن كان هذا فعلى ١١٢٥ سنة ذكرناه مبا

 وعشرين ثالث ابن به لقيه وقت كان هذا فعلى ١١٣٥ سنة كانت والدته أن الدرر وسلك عابدين
 الروضة من ترمجته يف احلوات الربيع أيب على فيه الغلط مشى وإن الصواب هو أوال ذكرناه وما نةس

 خيلف ومل مرتضى احلافظ قال ١١٩٤ سنة مبصر مات أن إىل ازدياد يف املترجم حال وبقي املقصودة
 اه وحاال وقاال وعمال علما العامل أفراد من كان الدرر سلك ويف اه مثله بعده

 التعريف إبراهيم ملة ملتبع والتفهيم البيان واالسناد احلديث يف وله الستني حنو لتصانيفا من له
 يف األنبه القول والعرب العجم خبرب املتصلة الذهب سلسلة ذيلها الرحلة الشريف صدره شق بتعدد
 عرف من حديث

-------------------------------------- 
  ٧٤١ صفحة - ٢ جزء   

 العيدروس القطب سلسلة بذكر الشموس مرآة الفقهاء مرقعة الصوفية مرقعة ربه عرف نفسه
 له ما فيه له مجع عظيما فهرسا له وأفرد ذلك وغري نظم القدسية األحاديث بعض يف األنسية النفحة

 مائة إسناد على اشتمل العيدروسية البضعة بواسطة القدوسية النفحة مساه الزبيدي احلافظ األسانيد من
 كراريس عشرة حنو يف وهو الصوفية طرق من طريقة وسبعني

 والصبان واألمري واحلفين مرتضى احلافظ طريق من ونثر نظم ومؤلف مروي من له ما نروي
 صاحب الرمحن عبد السيد وولده األهدل سليمان والسيد سودة ابن التاودي والشيخ العقاد وشاكر
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 ٤٤٩

 األشراف بالباعلويني مسلسل بسند به ونتصل هموغري وفاة منه اازين آخر ولعله اليماين النفس
 احلبشي عمر بن عيدروس السيد عن العطاس حسن بن أمحد باهللا العارف عن وذلك اليمن سادات
 السيد عن أبيه عن العيدروس مصطفى بن حسني السيد عن بلفقيه احلسني بن اهللا عبد عن الباعلوي

 احلسيين العيدروس أمحد بن حسني بن عيدروس ةالربك املعمر السيد وعن ح املذكور الرمحن عبد
 عن العيدروس حسني ابن أمحد ابين العابدين وزين حسني األخوين عن خاصة عامة إجازة اهلند نزيل
 جليل إسناد وهو املذكور الرمحن عبد الوجيه عن أمحد أبيهما

 لباعلويا احلبشي حسني بن حممد بن حسني علي أبا وبركتها مكة مسند شيخنا مسعت مهمة
 إلمامة يصلح من ينتخبون وهم األزهر يف العلماء على مصر يف دخل أنه املترجم عن حيدث احلسين
 يستحضرها سنة مخسمائة واحدة لصالة يعد من إال هلا أؤهل ال فقال فاستشاروه صاحبها مات

 وأنا اهذ شيخنا من املذكورة احلكاية مسعت ومنذ قلت هلم فعدها عدها يف وطلبوه لذلك فعجبوا
 أيب للحافظ التقاسيم كتاب عن نقال احلموي ياقوت معجم يف وجدت حىت أمرها وأستعظم أستهوهلا
 ابن حامت

-------------------------------------- 
  ٧٤٢ صفحة - ٢ جزء   

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن سنة ستمائة اإلنسان يصليها ركعات أربع يف قال أنه حبان
 الصالة يف وسلم عليه اهللا صلى أحواله أتتبع صرت مث اه الصالة صفة كتاب يف بفصوهلا أخرجناها
 وأفاد واستفاد أصاب العجلة ترك ومن أزيد أو املذكور العدد جيتمع فكاد وحركاته
 السوسي التغرغريت الرمحن عبد ٣٩٩
 سنده ساق انه عنه وذكر احلافظ سوس حمدث العامل ب فهرسته يف الدمنيت علي احلسن أبو حاله

 بعض عنه وسألت اه واملشرق باملغرب منه أعلى يعلم ال قائال واسطة بعشرين البخاري صحيح يف
 له كبريا عالمة كان بسوس سكتانة قرى من قرية تغرغرت إىل منسوب إنه يل فقال سوس علماء
 وشهرة يةذر وله بسوس الرمجانية الدولة آخر يف مات كامل جملدات أربع يف البخاري على شرح
 ذكرت ما دون شيئا عنه أعلم وال اه الصقع بذلك

 القادري علي بن الرمحن عبد ٤٠٠
 الطريقة يروي القرن هذا أهل من ا األشراف ونقيب ببغداد القادرية الطريقة شيخ العالمة هو
 زكرياء بن حممود السيد النقيب عمها عن القادري حممد السيد بنت زينب والدته عن القادرية

 سند بن عثمان عن البندنيجي الدين ضياء عن البغدادي السالم عبد عن عامة ويروي بسنده قادريال
 املولوي عن أيضا املترجم وروى الليل مجل علوي بن العابدين زين عن كالمها الكزبري والوجيه
 ارياألنص الباقي عبد الشيخ عن نرويه ثبت له وغريمها اهلنديني الرسول فضل واملولوي علي حيدر
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 ٤٥٠

 عنه املدين اللكنوي
 اهلندي حملي الفرنكي الرزاق عبد حممد ٤٠١
 تالميذ من اللكنوي أمحد حسني الشيخ احملدث عن يروي اهلند بديار الشهري املعمر املسلك العامل

 الدهلوي العزيز عبد تالميذ من اللكنوي أمحد حسني الشيخ احملدث عن ويروي الدهلوي العزيز عبد
 بدر حممد بن حمسن الشيخ عن أيضا ويروي العلي عبد الشيخ بن علي حسن زامر عن أيضا ويروي
 عن املكي سليمان أبيه عن املدين

-------------------------------------- 
  ٧٤٣ صفحة - ٢ جزء   

 حديثا وأربعني لنيف روايته املذكور غرائب ومن بأسانيده الكوراين طاهر أيب عن املكي داوود
 املصافحة حديث ويروي وسلم عليه اهللا صلى النيب عن نصيبني جن من قال اجلين نيةمه القاضي عن
 حبر موالنا عن أمحد الدين عالء العلماء ملك أبيه عن أمحد الدين مجال موالنا املفسرين عمدة أبيه عن

 واحدال عبد املولوي أبيه عن الوحيد عبد املولوي عن أيضا وأخذها اللكنوي حممد العلي عبد العلوم
 عن عاليا العلوم حبر عن املدراسي حممد املولوي عن املترجم أيضا وأخذها ح أيضا العلوم حبر عن

 قال املعمر اجلين اهللا عبد الشيخ عن أبادي اخلري اهللا صفة احلاج عن فوزي السيد الدين أمني املولوي
 ويروي وسلم عليه هللا صلى النيب عن وسلم عليه اهللا صلى النيب علم صاحب املعمر اهللا عبد عن

 عبد الشيخ طريق من نرويه ثبت للمترجم الغيب بطريق الصديق بكر أيب عن العلوم حبر املصافحة
 عنه األنصاري اللكنوي الباقي

 الكتاين الكبري عبد ٤٠٢
 املعروف اإلدريسي احلسين الكبري عبد بن حممد املفاخر أيب الشيخ شيخه بن الكبري عبد هو
 ومريب والدي وبرسوله باهللا العارف األكرب األستاذ ومقيمها اهلداية إمام وإمامها نةالس شيخ بالكتاين
 اإلمام والده كنف يف وريب ١٢٦٨ سنة بفاس ولد مزاره وعطر أسراره اهللا قدس املكارم أبو روحي
 واكتهل شب حىت برعايته مشموال بعنايته حمفوفا

  الشم الرتب يف تالخي تقى فجاء === العال يرتضع الدين جالل يف نشأ 
 سودة ابن الطالب ابين املهدي عيسى وأيب عمر كاألخوين فاس أعالم عن وحضورا مساعا روى

 ممن غريمها عن أخذ كما سودة ابن التاودي الشيخ عن األزمي السالم عبد حممد أيب عن كالمها
 فهارسه تضمنته

-------------------------------------- 
  ٧٤٤ صفحة - ٢ جزء   

 كنون املدين ابن حممد اهللا عبد وأيب الكتاين إدريس بن جعفر املواهب أيب عمه وابن كصهره
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 ٤٥١

 بن صاحل والوزير السلوي إبراهيم بن حممد اهللا عبد وأيب بناين أمحد بن أمحد العباس أيب وشيخهما
 بن حممد بن ياملهد عيسى وأيب العلوي الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أيب والقاضي التاديل املعطي
 اهللا عبد وأيب سودة ابن التاودي بن أمحد بن الواحد عبد بن حممد اهللا عبد وأيب احلاج بن محدون
 أيب على الرضوية املسلسالت ومسع السريفي العلمي أمحد العباس وأيب الزخمشري املدعو املقري حممد
 وطرابلس تونس ودخل ١٢٨٦ عام وحج وغريهم بفاس االسكندري احلبشي علي بن حممد اهللا عبد
 عبد الشيخ احلجاز حمدث عن وإجازة مساعا هناك وروى ١٢٩٥ عام حج مث األعالم من مجاعة ولقي
 ومسع ا كالمها املدين الوتري ظاهر ابن علي احلسن أيب وتلميذه املدين الدهلوي سعيد أيب ابن الغين
 مرة عليه مجيعها ومسع أيام عشرة يف ةواملدين مكة بني اجلمل على زميله وهو الشفا مجيع الوتري على

 املصري السقا إبراهيم إسحاق أيب عن أيضا وإجازة مساعا وروى أيام ثالثة يف زرهون يف ثانية أخرى
 زيين بن أمحد العباس أيب عن فقط ومساعا مبصر كالمها املختصر شارح عليش حممد اهللا عبد وأيب

 حمسن ابن حسني القاضي شيخنا بواسطيت اهلند من كتابة وأجازه مبكة سريته عليه مسع دحالن
 مبني املال بن حيدر حممد ابن احلسنني نور وشيخنا املشهدي الدين شرف وشيخنا األنصاري السبعي

 أمحد بن مظهر حممد كالشيخ واملغرب باملشرق الطريق رجال من أمما ولقي وغريهم احليدرأبادي
 املنتظرية الصلوات صاحب الطرابزوين منتظر حممد خالشي والعارف املدين النقشبندي الدهلوي سعيد

 الفاسي الدباغ احلفيظ عبد بن حممد اهللا عبد وأيب االسكندري الوهاب عبد بن القادر عبد والشيخ
 عبد حممد وأيب املغريب املصوري السالم عبد ابن أمحد واملعمر فنجريوا قاسم بن حممد اهللا عبد وأيب

 عنهم وأخذ الدويلة مويل سهل ابن علوي بن فضل والسيد انبتطو ريسون بن علي بن السالم
 يعول وعليه ينتسب فإليه املفاخر أبو الشيخ والده وعمدته

-------------------------------------- 
  ٧٤٥ صفحة - ٢ جزء   

 املشارق من وقصدوه ألفوه هلم موطنا وزاويته بينه والصاحلني العلماء أحالس من حلسا وكان
 وال له مذهب ال به جتسدت حىت وسكونا حركة وأعماال أقواال أحواله يف للسنة حمكما اربواملغ

 شديد كان أنه مع اللوح يف القرآن يكتب وهو مات املصحف كتابه والسنة الكتاب دون طريقة
 له وإمساع املشايخ على له قراءته بني ما مرة اخلمسني حنو ختمه الصحيح وديوانه صغره من له احلفظ

 مساع وأمت عظيما استحضارا الباري فتح ويستحضر وخمبآته نوادره يستحضر جيدة معرفة يعرفه كانو
 إحياء منه له الناس يعرف ذلك له مت من باملغرب وال عصره يف بفاس يبق ومل الستة الكتب وإمساع
 وإن يده ابعكأص الستة الكتب أحاديث يستحضر املهرة النقاد قيام عليها والقيام بفاس وكتبها السنة
 عتيق أصل من املكي امليانسي حفص أليب املكية االس كتاب عليه أمسع مرة كنت أين أنس فال أنس
 عليه اهللا صلى النيب وضوء كيفية يف عثمان حديث إىل فيه فوصلنا العراقي العالء أيب احلافظ خبط
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 ٤٥٢

 األذنني مسح الوالد الشيخ لنا فقال األذنني على املسح فيه ذكر مسلم إىل له امليانسي عزو فمع وسلم
 يف ساق على ذلك بعد فقمت غريه وال عثمان حديث من الصحيحني يف يوجد ال الوضوء يف

 أجد فلم األثرية واملصنفات املستخرجات من وغريها املسموعة العتيقة مسلم صحيح نسخ مراجعة
 السنة يف وخوضه استحضاره وقوة الرجل حبفظ فأيقنت فيها ذكرا لذلك
 على وحواشي والوفرة والشيب كاخلضاب مؤلفات عدة النبوية الشؤون يف عنه اهللا رضي هول
 حديث يف وكتاب املائتني حنو إىل أوصلهم الصحابة من باجلنة املبشرين يف جزءو والشمائل الصحيح
 ةالقيم عظيم كتاب السنة عن الذب يف واألسنة الصوارم مربد وله واجلسد الروح بني وآدم نبيئا كنت
 الشمائل وختم الصحيح ختم أيضا وله والطالع البحث واسع

-------------------------------------- 
  ٧٤٦ صفحة - ٢ جزء   

 يف ختريج رسائل وعدة نفيس جملد يف البيت آل يف وتأليف النية حديث وشرح املواهب وختم
 والفقه والتصوف احلديث يف أكثرها جملدات عدة

 يف بالسنة والتمسك والعمل العلم على واملثابرة اخلري خلصال عنه وأخذنا رأيناه من أمجع وهو
 أقسى يف وتؤثر رؤيته اهللا تذكر الرجال أعالم قيام عليها والقيام معرفتها وتطلب األحوال مجيع

 ببابه ووقفت الرقاب له وخضعت اآلفاق وأثرها خربها عم اليت األخالق سعة مع موعظته القلوب
 شيء إثبات عن الكلي والبعد الدعوى عن التام اإلنسالخ مع وهذا املاضي القرن أهل من الصدور
 يف ويفيد وإدراكها فهمها حسب على طائفة كل خياطب والتعليم التذكري يف للعباد الترتل مع لنفسه
 تاستول وقد اهللا بعظمة جليسه وقيام عينه يف الدنيا حقارة مع املستزيد صفة يف يزيد مث املستفيد صفة
 عليه

 هو األولياء كرامات جامع كتابه يف النبهاين يوسف احملاسن أبو الشيخ العصر نادرة عنه قال
 وقد احلديث علم سيما وال النافعة الكثرية التآليف صاحب باهللا العارف احملقق احملدث العالمة اإلمام

 صلى اهللا رسول شيب يف نافعا مؤلفا معه وأهداين بإجازته فسررت كتابة فاس من فأجازين استجزته
 واملسلمني ونفعين خريا اهللا جزاه الفوائد فرائد على مشتمل بابه يف فريد وهو وخضابه وسلم عليه اهللا

 يف الكبري كتابه من ترمجته يف الكتاين جعفر بن حممد اهللا عبد أبو العصر شامة عنه وقال اه بربكاته
 على جيتمعون كانوا كما عليه جيتمعون زاويتهم يف مكانه أصحابه اختذه والده تويف ملا الكتاين البيت
 القوم كتب مطالعة على عاكفا منها متربئا الدعوى عن خاليا والزيادة الترقي يف ذلك مع وهو والده

 البيت آلل التامة احملبة مع هلم زوارا منهم مستفيدا هلم مذكرا العاملني والعلماء الصاحلني وجمالسة
 وأما هلم والتعظيم

-------------------------------------- 
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  ٧٤٧ صفحة - ٢ جزء   
 وكثريا وأوانه رأينا فيما عصره أهل مجيع فيها فاق عنها تسأل فال العظيم النبوي اجلانب يف حمبته

 وتوجها وذكرا ومذاكرة علما ا الزمان يفخر أيام هناك بنا فتمر زرهون إىل معه أذهب كنت ما
 واية البشاشة بغاية إال أحدا يلقي ال عنها نسأل فال واملبغض واحملب العدوو الصديق مع أخالقه وأما

 أحد جملسه يف يذكر يكاد وال بغيبة قط أحدا يذكر وال العام املفرط واللني التام اإلكرام مع اللطف
 ذلك عن خترج تكاد ال ونصح ووعظ وتعليم وعلم وتذكري ذكر جمالس كلها جمالسه بل أيضا بذلك
 يف املدينة إىل فاس من هجريت عند استجزته وقد ودهره انه أو وفريد عصره وحيد فهو لةوباجلم
 كثري باختصار اه فأجازين الكتانية طريقتهم
 اجلزاء خري اهللا جزاه الزلفى واملرتبة العظمى املنة الباب هذا يف علينا فله تربينا وبه أخذنا وعنه

 يف املوارد أعذب انظر حروفها يف ذكرت اتإجاز عدة عنه وكتبت فهارس عدة له خرجت وقد
 ومنية الكبري عبد الشيخ والدي أسانيد يف القدير وفتح الوالد الشيخ عليها بالتسليك أجيز اليت الطرق
 هداين عنده ما وبكل وحباين وخلفين مرة غري أجازين واملسلسالت الوالد الشيخ أسانيد يف القاصد
 من الكتانية والده بزاوية ودفن ١٣٣٣ عام األول ربيع ٢٦ اخلميس يوم ضحى ربه جوار إىل انتقل
 عنه ورضي اهللا رمحه فاس

 األستاذ أخينا فعن ١ عشرة على ولنقتصر وغربا شرقا العصر أعالم بواسطة أيضا عنه ونروي
 ٣ الشبيهي اإلذريسي الواحد عبد بن حممد اهللا عبد أيب زرهون وعامل ٢ حممد اهللا عبد أيب الشهري
 بن حسني علي أيب ومسندها مكة زاهد وشيخنا ٤ البناين حممد بن أمحد العباس أيب لرباطا وقاضي
 واحملدث ٦ اهلندي املكي اخلري أيب أمحد الشيخ الشرق ومسند ٥ الشافعي الباعلوي احلبشي حممد
 عزوز بن املكي حممد الشيخ افريقية ومنسد ٧ اهلندي احليدرأبادي عثمان بن خضر الشيخ املسند

 بن يوسف احملاسن أيب العصر وبوصريي ٨ اآلستانة نزيل ونسيالت
-------------------------------------- 

  ٧٤٨ صفحة - ٢ جزء   
 ١٠ اجلليلي علي ابن شعيب مدين أيب تلمسان قاضي اجلزائري القطر وفقيه ٩ النبهاين إمساعيل

 عنه كلهم األعالم من وغريهم دمشق نزيل الكتاين جعفر بن حممد اهللا عبد أيب العصر ونادرة
 ناظما الكتاين جعفر ابن الرمحن عبد زيد أيب اخلطيب األديب املفيت العالمة خالنا وابن ولصديقنا

 الوالد شيخنا عن املعمرين طريق من الصحيح يف سنده
  الكبري عبد سيدي اهلمام عن === الشهري البخاري جامع رويت 

  املاجد الشهري صاحل نع === عابد عن الغين عبد شيخه عن 
  واعلمن فافهم الدين قطب شيخه === عن العجل عن سنة ابن عن 
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  حممد عن اهلروي يوسف عن === أمحد الفتوح أيب شيخه عن 
  القدر عظيم البخاري عن === الفربري عن حيىي شيخه عن 

 النسبة يف لساميةا املظاهر كتايب يف عليه الناس وثناء أحواله وذكرت طنانة بترمجة ترمجته وقد
 وأفردت األرض يف ويفسدون يوصل أن به اهللا أمر ما يقطعون الذين يف الفرض احلق أداء ويف الكتانية
 آمني إكماله علي اهللا يسر ضخم جملد يف خترج ولعلها بالتأليف ترمجته

 الشريف اهللا عبد ٤٠٣
 الشيخ باملغرب الشاذلية قيةالزرو الوزانية الطريقة وإمام وزان دفني املصمودي العلمي اليملحي

 طرق مجيع فيه مجع ثبت له ١٠٨٩ سنة املتوىف األتباع الكثري الصيت الطائر العارف السين الزاهد
 فيها املروية احلديثية األسانيد من الفهارس يف ما أكثر أيضا فيه ومجع منتهاها إىل الصوفية من أشياخه
 الشيخ املترجم جنل وأن فقدت مث بفاس بزاويته تكان أا وذكر القادرية التحفة صاحب له نسبها
 الشيخ أسانيد ساق وقد الفاسي القادري عالل بن حممد اهللا عبد أيب جلده ا أجاز حممد سيدي
 عندي مها ممتعني جملدين يف علم كل يف املذكور

-------------------------------------- 
  ٧٤٩ صفحة - ٢ جزء   

 عبد حممد أيب الوجيه الناسك املعمر سليله عن وأذكارهم القوم طريق يف املذكور بالشيخ نتصل
 أبيه عن اجلبار عبد أبيه عن حممد أبيه عن ١٣٢٥ عام بفاس الوزاين اجلبار عبد بن حممد بن اجلبار
 أخيه عن الطيب موالي حممد أيب الشيخ أبيه عن أمحد العباس أيب أبيه عن علي احلسن أيب الشيخ
 اهللا عبد موالي حممد أيب أبيه عن حممد سيدي اهللا عبد أيب وأبيهما التهامي موالي دحمم أيب الشيخ

 بن اهللا عبد بن العريب حامد أيب العديدة التقاييد صاحب الوجيه الربكة املعمر وعن ح بسنده املذكور
 الرباطي ينالوزا الشريف اهللا عبد بن حممد ابن التهامي حممد أيب الشيخ ابن احلسين بن التهامي حممد
 أيب والدمها عن كالمها علي بن اهللا عبد حممد وأيب علي بن أمحد العباس أيب اجلليلني املسنني عن وهو

 الطيب بن السالم عبد حممد أيب الربكة الذاكر املعمر وعن ح أعلى وهو بسنده أمحد بن علي احلسن
 ابن عن اللجائي الوزاين تهاميال موالي الشيخ بن الشاهد أمحد بن الشاهد حممد بن احلاج حممد بن

 من آخر ولعله الوزاين أمحد بن علي احلسن أيب الشيخ ابن العريب حامد أيب الشهري املعمر الربكة عمه
 بسنده املذكور أمحد بن علي احلسن أيب أبيه عن وهو الدنيا يف تالميذه من بقي

 عن املصري النهطيهي اجلمل دأمح الشهاب املعمر عن روايتنا املترجم الشيخ إىل أسانيدنا وأعلى
 املترجم عن الكنكسي اهللا عبد عن امللوي أمحد الشهاب عن الطندتائي البهي حممد الشمس املعمر
 التاودي الشيخ رأى وهو بفاس جلون بن املفضل املعمر رأيت فإين ثالثة الرؤية يف وبينه وبيننا عاليا
 وهو التونسي العجمي اهللا فتح الشيخ عن أخذ وهو جنازته وحضر سودة ابن
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-------------------------------------- 
  ٧٥٠ صفحة - ٢ جزء   

 األقوال مجيع السنة على احلاج البن االشراف يف كما مبنية املترجم وطريقة عاليا له املترجم عن
 لىع والصالة والذكر االستغفار وكثرة الدعوى من والتربي الطعام وإطعام البدع وجمانبة واألفعال

 منها التصانيف من بكثري ذريته أفراد وترمجة ترمجته أفردت ممن وهو اه وسلم عليه اهللا صلى النيب
 حممد أيب الشريف ولعصرينا بفاس مطبوع وهو جزء يف الطاهرية والتحفة جملدين يف القادرية التحفة
 مساه كتاب له ملترجما بن حممد بن الطيب موالي الشيخ ابن اهللا عبد بن أمحد بن الطيب بن اهللا عبد

 منه األول الد على وقفت الشريف اهللا عبد موالنا بأوالد التعريف يف املنيف الروض
 البصري سامل بن اهللا عبد

 واألوائل اإلمداد يف عليه الكالم انظر وحافظه احلجاز حمدث
 امليورقي اهللا عبد ٤٠٤
 أهل من احملدث الفقيه ورقةمي صاحب حكم ابن سعيد عثمان أيب الرئيس موىل حممد أبو هو
 ذا فرأيته شيوخه فهرسة على وقفت قائال رحلته يف العبدري ذكره بالرواية واالعتناء بالعلم التهمم

 به أجتمع أن يل يقض ومل ذكرهم الذين شيوخه بعض يف شاركته وقد مهة
 السوسي حممد بن اهللا عبد ٤٠٥
 بن اهللا عبد عن عامة يروي املالكي ومدفنا امةإق التونسي ومنشأ دارا املسكايت نسبا السكتاين هو
 احلق عبد بن علي بن أمحد بن علي وتلميذه اجلمين اهللا عبد بن إبراهيم والربهان البصري سامل

-------------------------------------- 
  ٧٥١ صفحة - ٢ جزء   

 وقفت وقد العجمي العز أيب وحممد الضرير املنويف ومنصور الفيومي إبراهيم والربهان التميمي
 الطريقة املذكور ويروي ١١٣٠ بتاريخ واألخري األول عدا بالقريوان له إجازام نصوص على

 دالئل ويروي طريقه من سندها يف نظم وله ناصر بن حممد ابن أمحد العباس أيب إمامها عن الناصرية
 النخلي عن مبكة اخليزران دار مدرس املكي الوليدي حممد الشيخ عن اخلريات
 الشهاب عن الزبيدي مرتضى السيد طريق من له وما نرويه التونسي القطر يف به ظفرت ثبت له
 وهو مؤلفه األول والد عن كالمها القسمطيين الراشدي القادر عبد والسيد السوسي اهللا عبد بن أمحد

 الراشدي القادر عبد عن التازي املعطاوي املختار حممد عن التاودي الشيخ طريق ومن ح هنا املترجم
 عاليا عنه القابسي تامر ابن بكر أيب املعمر عن الناصري السالم عبد ابن طريق ومن ح عنه املذكور

 الوليد بن اهللا عبد ٤٠٦
 إىل بالسند فهرسته أروي املالكي بكر بن سعد بن الوليد بن اهللا عبد حممد أبو الفقيه الشيخ هو
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 الطالع بن فرج بن حممد اهللا عبد أيب والشيخ بقي بن مدحم بن أمحد القاسم أيب الشيخ عن خري ابن
 عنه

 الباجي اهللا عبد ٤٠٧
 مسحون بن اهللا عبد عنه محله برنامج له الراوية الشيخ الباجي حممد بن اهللا عبد حممد أبو هو
 األبار ابن اإلجازة قرأ ٤٤٧ سنة له وأجاز الطنجي

 احلليب اهللا عبد ٤٠٨
 عزوز بن ملكيا حممد الشيخ عن ثبته أروي

-------------------------------------- 
  ٧٥٢ صفحة - ٢ جزء   

 الزيلعي أفندي أعراب الشيخ عن الرافعي الغين عبد الشيخ عن الصويف الالذقي صاحل حممد عن
 كان وإن املذكور الرافعي الغين عبد الشيخ عن املكي اخلضراوي أمحد الشهاب عن منه وأعلى ح عنه
 عن وذلك الشبييت بواسطة عاليا عنه فنروي الشهري احلليب سعيد الشيخ ابن هو املذكور حلليبا اهللا عبد

 أعلم واهللا عنه الدمشقي البيطار أمني حممد الشمس
 الدمياطي اهللا عبد ٤٠٩
 إىل رحلة له وصالح علم بيت من الدمياطي الشبييت حممد ابن حممد بن إبراهيم ابن حممد أبو هو

 إبراهيم الصاحل الشيخ ولده عن مرتضى احلافظ طريق من نرويه ثبت وله البديري هأجاز الروم بالد
 معجمه من ترمجته يف ذكره

 سراج اهللا عبد ٤١٠
 الشيخ وصفه الصديقي املكي احلنفي سراج الرمحن عبد بن اهللا عبد العالمة املكرمة مكة مفيت هو
 وصف مث والفتوى واحلديث التفسري يف طويلال الباع له من العالمة القدوة بالشيخ رحلته يف الكوهن
 حيصون ال مشايخ عن روى فانظرها علوم عدة من آية كل على الكالم من جيلبه وما للتفسري درسه

 البصري خضر بن وعثمان املكي امللطيلي أمحد احلاج األول الدور خامتة إسنادا أعالهم املائة يقاربون
 صاحل حممد بن صديق والشيخ الفالين صاحل الشيخ تلميذ ينالفال هاشم بن وحممد القلعي امللك وعبد

 وغريهم الداغستاين مرزجيان واحلاج الشنكيطي وأمحد النهاوندي
 طريق من له ما وكل نرويه ومروياته مشاخيه فيه عدد الدمنيت العريب حامد أيب باسم كتبه ثبت له
 وحممد املكي مرداد اخلري أيب أمحد خوالشي اهلندي الرمحن حبيب الشيخ وعن ح عنه املذكور الدمنيت

 خان علي رضا أمحد الشيخ وعن ح عنه مبكة املفيت عمر بن مجال الشيخ عن كلهم املرغين حممد بن
 اهللا عبد الشيخ بن الرمحن عبد الشيخ عن كالمها املكي القازاين مراد حممد والشيخ اهلندي الربيلوي
 عنه املذكور اجلمال الشيخ عن سراج
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  ٧٥٣ صفحة - ٢ جزء   

 حممد الشيخ وعن ح عنه الزموري الربقي الرحيم عبد احللم أيب عن الظاهري فاحل الشيخ وعن ح
 وعن ح عنه كالمها كمال صديق والشيخ الدهلوي الرشيد عبد الشيخ أبيه عن اددي معصوم
 بكلكته اهلندي البهاري الشكور عبد بن الدين مجال ملعمرا عن املكي اخلري أيب أمحد الشيخ صاحبنا

 اهللا عبد عن احلنفي الدمشقي عابدين بن اخلري أيب حممد الشيخ وعن ح املذكور سراج اهللا عبد عن
 بأسانيده سراج اهللا عبد عن املكي اجلمال الشيخ عن الطرابلسي الصويف

 الربيع أيب ابن اهللا عبيد ٤١١
 مبكتبة موجود برنامج له ٦٨٨ عام املتوىف الربيع أيب بن أمحد بن هللا عبيد احلسني أبو هو

 أبو شيخنا كان فلما وبعد دايته علينا أنعم الذي هللا احلمد أوله أصحابه بعض له مجعه االسكوريال
 لقيناه من أعلم العثماين األموي القرشي الربيع أيب ابن حممد بن اهللا عبيد بن أمحد بن اهللا عبيد احلسن
 الراء حرف وانظر ٨٩٨ عام كتبه مث اخل شيوخه ذكر يف برنامج تأليف إىل تقدم يكن ومل

 البريويت اللطيف عبد ٤١٢
 احملدث الفهامة العالمة احلنفي البريويت اهللا فتح الدين نور علي الشيخ املفيت بن اللطيف عبد هو
 به وانتفع دمشق إىل رحل مث ١٢٢١ سنة إىل عليه واستمر ١٢٠٩ سنة ببريوت االفتاء توىل املتفنن
 وألف ومائتني ومخسني نيف سنة بدمشق وتويف الناس

 والطرابلسيني والبريوتيني والقدسيني واحللبيني واملصريني واحلجازيني الدمشقيني أعالم عن يروي
 حمدث شيوخه أعالم ومن وغريهم والصيداويني

-------------------------------------- 
  ٧٥٤ ةصفح - ٢ جزء   

 والشهاب الكاملي السالم عبد بن وخليل الكزبري والشمس العطار الشهاب ومسنده الشام
 وعبد الزبيدي مرتضى واحلافظ الضرير وثعيلب والشنواين والشرقاوي العروسي والشهاب الرببري
 وإمساعيل بدير بن حممد والشمس الرمحيت ومصطفى املدين الليل مجل أمحد والشهاب القلعي امللك

 الرافعي القادر عبد والشيخ الطرابلسي نصر أيب حسن بن حممد الدين مشس والشيخ املواهيب
 وغريهم الطرابلسي

 وهو عنه بدمشق شفاها السكري شيخنا عن عاليا وأرويه عنه اآللوسي طريق من نرويه ثبت له
 عصره ألهل عامة أجاز ممن واملذكور الدنيا يف أصحابه آخر

 احلاء حرف انظر احلضرمي املهيمن عبد
 العقاد شاكر عن احلليب سعيد الشيخ عن السكري الوجيه عن ثبته أروي اخلليلي النيب عبد ٤١٣
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 ٤٥٨

 يروي احلنفي اخلليلي األزهري القادر عبد بن النيب عبد وهو عنه احلصكفي العالء عن التركماين عن
 وغريه الغزي التمرتاشي اهللا عبد ابن حممد الشيخ عن

 فهد نب العزيز عبد ٤١٤
 وأيب القاسم أيب الدين جنم احلافظ ابن العزيز عبد فارس وأبو اخلري أبو الدين عز احلافظ هو
 املكي فهد بابن كسلفة الشهري العلوي الشريف حممد الفضل أيب الدين تقي احلافظ ابن عمر حفص

 والده له واستجاز الدين تقي وجده والده على ومسع مبكة ٨٥٠ سنة ولد الشافعي
-------------------------------------- 

  ٧٥٥ صفحة - ٢ جزء   
 رحل مث وغريهم الزمزمي والربهان األسيوطي والزين املراغي على وأمسعه حجر ابن منهم مجاعة

 ومحاة وبعلبك وصاحليتها ودمشق ونابلس وغزة وبالقدس ما ومسع املصرية والديار املدينة إىل بنفسه
 احلق عبد والشرف زكرياء القاضي على بنفسه وقرأ ومتيز واجتهد وجد حيصى ال مما وغريها

 الفاسي التقي كتاريخ منها كثري بيدي كتب عدة خبطه وانتسخ وغريه السخاوي والزم السنباطي
 عن اليمن يف وأخذ الفاكهي والنور ظهرية ابن والربهان السمهودي السيد عن احلجاز يف وأخذ وغريه
 الشهاب عن املترجم قال وغريه الباسم الزهر صاحب الوزير هيمإبرا ابن أعظمهم من مجاعة

 واعترف عظمين الثانية الرحلة ويف ومؤلفاته مبروياته وأجازين رحليت أول يف به اجتمعت القسطالين
 فيه ومتيز احلديث يف وبرع الذهب شذرات من ترمجته يف العماد ابن قال اه معي وتأدب فين مبعرفة يل

 باألولية املسلسل يف جزءو مروياته وفهرسة حرفه يف ذكر ألف حنو وهم شيوخه يف معجم له باحلجاز
 ذوي ونزهة السنني عن وتاريخ للذهيب القراء طبقات وترتيب جملد يف ورحلته املسلسالت يف وكتاب
 غريها النظم من يل وليس قال وله احلرام اهللا بلد وقضاة واألمية اخلطباء بأخبار األحالم

  الرسل سيد عن كذا السماء يف من === يرمحهم األرض يف نمل الرامحون 
  زلل عن والعفو الرضي تنال به === وارعهم اهللا خلق بقلبك فارحم 

 وجد وجده أبوه الزبيدي احلافظ عنه وقال له جزء يف املصري العجمي أمحد الشهاب له أنشدمها
 العز ذروة مساه له كتاب يف أوردهم نفس ثالمثائة من حنو والسماع باإلجازة ومشاخيه حفاظ أبيه

 والده مشايخ الكثري يف ساوي فهد ابن ملشايخ واد
 عنه كالمها الغيطي والنجم طولون ابن احلافظ طريق من له ما أروي

-------------------------------------- 
  ٧٥٦ صفحة - ٢ جزء   

 حبرف املسلسل مث باحملمدين املسلسل مث باألولية املسلسل منه ومسع مرارا أجازه أنه األول وذكر
 بن اهللا جار حممد الرحلة عمه عن فهد بن الرمحن عبد أخيه ابن طريق ومن ح ٩٢٠ سنة وذلك العني
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 ٤٥٩

 احلليب البيلوين حممد بن حممود عن الغزي النجم طريق ومن ح أبيه عن العزيز عبد الدين عز احلافظ
 عن السكري عن أيضا له ما وأروي ح عنه لطويلا بابن املشهور الشماع إبراهيم بن أمحد عن

 حيىي عن العجل ابن عن العجيمي عن عيديد وحسن عقيل بن عمر عن الزبيدي احلافظ عن الكزبري
 هذه يف مات فيمن ترمجه كما ٩٢١ سنة وفاته وكانت جيد عال سند وهذا عنه الطربي مكرم بن

 نقل اللكنوي احلي عبد احلسنات أبا دتوج حىت اعتمدته وكنت الذهب شذرات يف العمادي السنة
 ٩٢٢ سنة مات أنه الضوء هوامش يف اهللا جار املترجم ابن خط عن الراشد تذكرة يف

 وأمحد حممد غازي ابن اإلمام لولدي فهد بن العزيز عبد املترجم خبط إجازة على وقفت قد فائدة
 ومن وخدمهما وأقربائهما إخواماو ألوالدمها أجزت وكذا فيها قال والدمها فهرسة على هلما كتبها
 هكذا فيها وإمضاؤه ذلك يرى من مذهب على املسلمني وجلميع بل بلدمها أهل وجلميع ما يلوذ
 من اه املكي باحلرم احلديث خادم الشافعي املكي اهلامشي فهد بن حممد بن عمر بن العزيز عبد حممد
 اهللا رمحه خطه

 العجالة انظر اهلند حمدث الدهلوي العزيز عبد
 النابلسي الغين عبد ٤١٥
 وعارفها الشام بركة العارف األستاذ هو

-------------------------------------- 
  ٧٥٧ صفحة - ٢ جزء   

 احلسن وأيب الغزي النجم عن عاليا يروي التسعني حنو عن ١١٤٣ سنة بدمشق املتويف وعاملها
 أيضا ويروي هلم ما عامة احلنبلي املواهب وأيب ابلسيالن إمساعيل الفداء أيب ووالده الشرباملسي علي
 احملاسين وحممد الصفوري القادر وعبد النقيب محزة بن الدين وكمال احلنبلي الباقي عبد الشيخ عن

 العجيمي علي بن حسن احلجاز مسند مع وتدبج وغريهم العيثاوي حممد والشمس الفتال وإبراهيم
 وناهيك سنة الثالثني حنو العجيمي مات بعدما النابلسي وعاش نظما له النابلسي إجازة على وقفت
 ذا

 الرحلة يف اإلبريز والذهب طرابلس ورحلة املصطفى حلية عن اخلفا وإزالة وإجازات فهارس له
 يف األنسبة واحلضرة واحلجاز ومصر الشام بالد إىل الرحلة يف وااز واحلقيقة العزيز وبقاع بعلبك إىل

 أعين السبعة للكتب أطراف وهو األحاديث مواضع على الداللة يف املواريث وذخائر القدسية الرحلة
 بيان يف األنام وروض الرجال يف الدمشقي للمحيب الرحيانة نفحة ذيل واملوطأ الستة احلديث كتب

 يف ورسالة الرسول حلية يف السول واية املرسلني سيد أحاديث يف املبني احلق كرت املنام يف اإلجازة
 فهو مؤمن أنا قال من الوافر واالنس عشرا عليه اهللا صلى واحدة علي صلى من السالم عليه قوله
 علما ترمجته من أعظم وهو الدرر سلك يف املرادي املترجم عن قال ذلك وغري عندي وهذه كافر
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 ٤٦٠

 اه ودراية وشهرة وزهدا ووالية
 والعجيمي والعجلوين الكبري بريالكز الرمحن وعبد واملنيين السفاريين طريق من له ما نروي

 وبينه بيننا ما وأعلى عنه وغريهم الرمحيت ومصطفى البكري ومصطفى الغزي الرمحن عبد بن وحممد
 البغدادي السويدي سعيد حممد عن الغزي عمر حممد عن اخلطيب النصر أيب الشيخ عن وذلك ثالثة
 النابلسي عن

-------------------------------------- 
  ٧٥٨ صفحة - ٢ جزء   

 مصطفى عن الكزبري عن كالمها واحلبال السكري وعن منه له والده باستدعاء مكاتبة عاليا
 عمر املعمر عن الغزي عمر عن اخلطيب النصر أيب وعن ح عنه كالمها احلنبلي الدين وتقي الرمحيت
 األستاذ الثاين جد عن كالمها النابلسي الغين عبد األستاذ ابن إمساعيل ابن القادر عبد والسيد الشيباين
 سعيد حممد املعمر عن وأروي عنه التلي اهللا عبد عن اخلطيب النصر أيب عن عاليا عنه وأروي املترجم
 الدين حميي الشمس عن كالمها املسويت سليم والشيخ بدمشق مشافهة مث مكاتبة الدمشقي احلبال
 عن أمحد أبيه عن حممد أبيه عن حممد هأبي عن الدمشقي العاين أمحد بن حممد بن حممد بن حممد

 الغين عبد عن امليداين الغين عبد عن واملسويت ظاهر ابن احلسن أيب عن وأروي النابلسي العارف
 الرزاق عبد املعمر عن أيضا عاليا وأروي عنه كالمها السليمي وعلي املنيين الشهاب عن السقطي
 عاليا النابلسي األستاذ عن يميالسل علي الشيخ عن البيطار حسن أبيه عن البيطار

 الشيخ شيخنا مآثر بعض يف اجلين الطري الفتح منها مصنفات بعدة ترمجته أفردت ممن واملترجم
 الدين كمال حممد الشيخ العالمة سبطه ابن تأليف ومنها البكري مصطفى الشيخ لتلميذه الغين عبد

 أوقفين أبواب على رتبه القدسي والوارد سياألن الورد مساه جملد يف وهو فيه الدمشقي العامري الغزي
 اجلليل عبد بن الغين عبد بن صاحل الشيخ الفاضل ساللته سره قدس مدفنه حيث دمشق بصاحلية عليه
 اخللف يف وبارك السلف اهللا رحم الغين عبد الشيخ بن إمساعيل بن مصطفى بن

 الدهلوي الغين عبد ٤١٦
 الشيخ الكبري العارف ابن الغين عبد الشيخ العارف العامل العامل املسندين وزينة احملدثني جة هو

 العارف فرع القدر عزيز الشيخ الكبري العارف شبل القدر صفي الشيخ الكبري العارف جنل سعيد أيب
 أمحد الشهاب ادد اإلمام جنل معصوم حممد اإلمام الكبري العارف نتيجة عيسى حممد الشيخ الكبري

 السهرندي العمري األحد عبد بن
-------------------------------------- 

  ٧٥٩ صفحة - ٢ جزء   
 ابن احلسن أبو شيخنا حاله الطريقة النقشبندي املذهب األثري احلنفي املهاجر املدين الدهلوي
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 ٤٦١

 ١٢٣٥ سنة شبعان يف بدهلي ولد اه البشر سيد بلدة يف واألثر الرواية أهل لواء حامل ب ظاهر
 عنه قال حىت البتيها بني احملدث صار أن بعد ١٢٩٦ عام مات وا ١٢٧٢ سنة ةاملدين إىل هاجر
 بني واحملدث املرجب عذيقها اليوم هو الغين عبد الشيخ أسانيد يف اجلين اليانع يف الترهيت تلميذه
 اه قليال إال أبيه عن سامل عن الزهري حدثنا فيها غريه عند أذناك تسمع تكاد ال البتيها

 مأل يف انه شيوخنا بعض حدثين الستة الكتب إمساع على دؤوبا والتحديث للرواية امنقطع وكان
 اتفقت السند يف راو إلسقاط الشيخ فتنبه نسخة سامع كل وبيد داوود أيب سنن عليه يسمعون كانوا
 أمية كالم من الواسطة إثبات ضرورة على املترجم فأوقفهم فحاصوا إسقاطه على احلاضرة النسخ

 اجلين اليانع ويف نسخهم وأصلحوا الدقيق واطالعه الشيخ نباهة من فعجبوا الطبقات ورجال الصناعة
 جدواها اليت الرسوم ومبتدعات العلوم مبحدثات اإلشغال عن صرفه أن عليه اهللا نعم أجل من كان
 شديد كانو قلت اه الدين يف النافعة العلوم من األبرار وبغية املتقني حللية ووفقه كبري وعدواها قليل

 مقتضى على الصالة تنقالت يف يرفع كان حىت متقشفا زاهدا وملبسه وقوله عمله يف بالسنة التمسك
 العمري علي سخاوة بن علي رضا الشيخ صنف باألثر متسكه ولشدة حنفي أنه مع عمر ابن حديث

 األرض يف ومنتقده السماء يف ولكنه عليه الرد يف باهلند احلنفية علماء متعصيب من البنارسي
 مسع أن بعد السندي عابد حممد احلجاز وحافظ أشياخه عن وصله ما بكل والده للمترجم اجاز

 بن إمساعيل زاهد وأبو سنة عشرة مخس ابن ذاك إذ واملترجم ١٢٥٠ سنة وذلك ثبته مسلسالت عليه
 لروايةا يف عمدته ومها املذكور التاريخ يف أيضا ا عنه أخذ املدين مث االسالمبويل إدريس

-------------------------------------- 
  ٧٦٠ صفحة - ٢ جزء   

 يف اجلين الياانع يف ردراجها عدم من والعجب له إجازما صورة وعندي حافلة إجازة له وكتبا
 الغين عبد الشيخ أسانيد

 اهللا خمصوص والشيخ الدهلوي إسحاق حممد الشيخ اهلند حمدث عن أيضا وإجازة مساعا ويروي
 الشيخ العارف العامل خاله عن سعيد أيب الشيخ والده عن ويروي العمري الدهلوي الدين رفيع بن

 خازن أبيه عن فرخشاه حممد املولوي أبيه عن أرشد حممد أبيه عن مرشد حممد أبيه عن أمحد سراج
 السهرندي األحد عبد بن أمحد الثاين األلف جمدد أبيه عن املصابيح مشكاة حمشي سعيد حممد الرمحة
 عبد القطب عن والده عن أيضا ويروي اهليثمي حجر ابن الشهاب عن الكشمريي يعقوب موالنا عن
 اهللا عبد بن سامل عن السيلكويت أفضل حممد عن جانانان مظهر شيخه عن الدهلوي علي غالم اهللا

 إمهال جبوالع ادد جده عن أبيه عن األخري سعيد حممد الرمحة خازن ابن األحد وعبد البصري
 يف ا ظفرت وقد وأمهيتها نفاستها مع باألقارب املسلسلة األسانيد هذه ملثل اجلين اليانع صاحب
 عبد السيد عن أيضا الغين عبد الشيخ ويروي للكنوي احلي عبد حممد لسمييت الغين عبد الشيخ إجازة
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 ٤٦٢

 عن يروي وهو عنه يل تهإجاز يف الرضوي خضر الشيخ ذلك ذكر كما مبكة احلنفية مفيت املرغين اهللا
 بسنده القلعي املنعم عبد بن امللك عبد

 عن كالمها إسحاق حممد الشيخ اهلندية الديار وحمدث أبيه عن الغين عبد الشيخ أسانيد وأشهر
 املنال أبيه عن الكوراين طاهر أيب عن اهللا ويل أبيه عن الدهلوي العزيز عبد الشيخ ألمه األخري جد

 أتقن ال حجر ابن احلافظ أصحاب عن البدر أبيه عن الغزي النجم عن ومسندها ةاملدين عامل إبراهيم
 واألمصار االعصار بأمية مسلسلة علوم مع ألا السلسلة هذه من املتأخرين سالسل يف أوثق وال

 أقول كأين ا الغين عبد الشيخ عن الوالد عن رويت إذا ولذلك والعمل العلم ورجال السنة وأقطاب
 احلالوة من السياق هلذا فأجد عمر ابن عن نافع عن مالك حدثين األخرية والقرون لزماننا بالنسبة
 والقبول

-------------------------------------- 
  ٧٦١ صفحة - ٢ جزء   

 زمرم يف اهللا حشرين الشقشقة علوم صولة عنده وتقف الشباب جربوتية له تنهد ما والعظمة
 واهلند باحلجاز الناس الغين عبد الشيخ عن أخذ األولني السابقني من ألولا الرعيل مع م وأحلقين
 طبقة بعد طبقة واملغرب
 املكي اهللا حسب الشيخ وشيخنا الربزجني إمساعيل بن أمحد الشهاب شيخنا احلجاز أهل فمن
 الشيخ ناوشيخ رضوان أمني السيد وجميزنا برادة اجلليل عبد الشيخ وشيخنا خبطه له إجازته عن أوقفين
 الياس الدين تاج املفيت وجميزنا املدين الداغستاين عثمان الشيخ وجميزنا املهنوي الظاهري حممد ابن فاحل
 احلنفي الوتري ظاهر بن علي احلسن أبو وجميزنا املدين الطرابلس احلفار القادر عبد والشيخ املدين
 خبطه له إجازته على وقفت

 حسني حممد العارف والشيخ احلنفي املدين الردولوي الرمحن حبيب الشيخ جميزنا اهلند أهل ومن
 احلي عبد حممد احلسنات أبو وولده األنصاري احلليم عبد الشيخ اهلند وعالمة االهلابادي العمري
 سعيد أمحد بن الرشيد عبد بن معصوم حممد الشيخ جميزنا أخيه وحفيد الفائقة الذائعة التآليف صاحب

 عبد بن حممد والشمس الرامفوري النقوي شاه بن شاه حسن والسيد دديا سعيد أيب الشيخ بن
 خضر الشيخ وجميزنا البلخي الدين وعليم ١٢٦٩ عام دهلي من كتابة املترجم أجازه اجلعفري العزيز

 عبد الشيخ جميزنا وتلميذه احلنفي هجرة املدين اهلندي أمحد فنظور والشيخ احليدرأبادي عثمان بن
 املدين اددي سعيد أيب بن سعيد أمحد بن مظهر حممد الشيخ العارف أخيه وابن االهلابادي احلق

 صاحب اهلندي الفريين الترهيت حمسن وحممد لطيفة ترمجة فيها له وعقد السعيدية املقامات صاحب
 ميمونة أبو باهلند الدينية العلوم بدار املدرسني وصدر قبله ومات اجلين اليانع

-------------------------------------- 
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 ٤٦٣

  ٧٦٢ صفحة - ٢ جزء   
 حممد بن اهللا صبغة الشيخ بن حممود والشيخ األيويب األنصاري أمحد وخليل اجلشيت احلسن حممود

 وغريهم اهلندي غوث
 العراقي القاسم أيب بن القادر وعبد بناين أمحد بن أمحد بفاس اجلماعة شيخ املغرب أهل ومن
 بن أمحد واملعمر مراكش دفني الدمنيت سليمان بن وعلي خبطه له ازتهإج على وقفت الفاسي احلسيين

 وحممد الفاسي جيدة أيب جميزينا وأوالده الفاسي اذوب بن الكبري وعبد الرداين التملي الرمحن عبد
 اهللا عبد وجميزنا خبطه لألربعة إجازته على وقفت الفاسي احلسين الدباغ عمر بن حممد بن وعلي طاهر
 الكبري عبد بن امللك عبد وجميزنا تالميذه من األحياء يف اآلن بقي الذي وهو السنوسي سإدري بن

 عندي الكتاين حممد بن إبراهيم وعمنا الكتاين الكبري عبد الشيخ ووالدنا وشيخنا الفاسي العلمي
 من اباالحد جبل نزيل اخلليفة بن واملختار التونسي زروق والباشا ثبته ظهر على خبطه هلما إجازته
 الشهري األمني وحممد القفصي علي بن أمحد الشيخ الشرعي قفصة جملس ورئيس اجلزائر أعمال

 العصر أعالم من وغريهم املرغناين البخاري باخوندجان
 خمتصر شرح وهو ماجه ابن سنن عن احلاجة إجناح مساها ماجه ابن سنن على حاشية للمترجم

 عصريه له ذكرها وقد اخل ونستعينه حنمده هللا احلمد لهأو املذكورة السنن هامش على دهلي يف طبع
 أحاديث ختريج أيضا وله التقي الصاحل الشيخ ب للمترجم حمليا احلطة يف حسن صديق األمري

 اجلواهر خالصة مساها الدهلوي احلق عبد موالنا والده شيخ وترمجة الرباين اإلمام جده مكتوبات
 العشرين حنو طريق من الغين عبد للشيخ يصح ما وكل ويهانر ومعرب أيضا مطبوع وكالمها العلوية

 عن نروي وباقيهم عنه وكلهم جميزنا أو بشيخنا امسهم صدرت الذين وهم مباشرة منهم أصحابه من
 فلم واليمن ومصر الشام أهل وأما واملغرب اهلند من الشيخ عن اآلخذين أكثر أن والعجب أصحام

 عنه روى من على أقف
-------------------------------------- 

  ٧٦٣ صفحة - ٢ جزء   
 حرف يف الغين عبد الشيخ أسانيد يف اجلين اليانع على الكالم وانظر عجب خلقه يف وهللا منهم

 الياء
 األكابر إحتاف انظر املكي الصديقي بكر أيب بن القادر عبد هو الصديقي القادر عبد

 الصفوري القادر عبد ٤١٧
 ١٠٨١ سنة املتويف الشافعي الدمشقي األصل الصفوري يوسف بن مصطفى بن القادر عبد هو
 عن يروي النحوي األصويل احملدث الفقيه الصيت البعيد احملقق املسند العالمة اإلمام الشام مفيت

 وغريهم دمياط نزيل البريويت النقيب بن وحممد املقري والشهاب اللقاين وإبراهيم امليداين الشمس
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 ٤٦٤

 عن روايته شيوخه وغرائب عواليه ومن املذكور النقيب ابن عن فيها الرواية أكثر خةمشي لنفسه ومجع
 الدين تقي عنه أخذ السرية صاحب احلليب النور عن عامة ويروي اليمين العجل بن أمحد الشهاب
 عنه الدرعي الربهان عن الشركي الطيب ابن طريق من فهرسته أروي وغريه احلصين

 الفاسي القادر عبد ٤١٨
 بعد ١٠٩١ سنة ا املتويف وبركتها ومسندها وإمامها فاس عامل الفاسي علي بن القادر عبد هو

 رياسة إليه انتهت أن
-------------------------------------- 

  ٧٦٤ صفحة - ٢ جزء   
 سنه لذلك قدمه إليه ينسب وهو إال راو وال مفت وال حمكم وال قاض فال الديار هذه يف العلم

 وأهله عشريته يف العلم وتعميم السفاسف عن والترفع السلطان لدى واحلظوة املوروث وجاهه وعلمه
 الطاهرين البيت آل يف صحيح حب إىل الرحى من والقطب النحل من اليعسوب مرتلة له وإنزاهلم
 أهلها وأحوال وأعماهلا تعاليمها عن وذب ورجاهلا القوم طريق يف كبري واعتقاد خصوصي وانتماء
 العريب حامد أيب عمه عن عامة اهللا رمحه يروي أوالده ومؤلفات وتقاريره فتاويه بذلك تنطق بماحس
 إسنادا شيوخه أعلى وهو الغساين النعيم أيب بن القاسم وأيب الرمحن عبد زيد أيب أبيه وعم يوسف بن
 جميز على له أقف ومل

 قائما وكان وحتصيالت وائدف فيها تقاريره من مجعت الصحيح على حواشي اهللا رمحه له دون
 مقررا مشكليهما بني للجمع مستحضرا ملخابئهما واعيا وإمساعا ومساعا انتساخا الصحيحني على

 قال واملغرب بفاس فيهما األخذ رياسة إليه وانتهت واحلديث والتصوف الفقه بلسان ملضامنهما
 اجلنوي رضوان لسيدي اسف يف انتهت احلديث رياسة أن ذكر أن بعد اإلشراق مطلع يف القادري
 من فهي فيه وقته صاحب فكان قال املترجم لتلميذه مث الفاسي العارف لتلميذه مث القصار لتلميذه
 وقال اه إمام حمدث عن إمام حمدث رواية احلديث علم يف والتربيز الذهب سلسلة إليه رضوان سيدي
 أخبار يف اهلين املورد يف الفاسي القادر عبد بن حممد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو املترجم ولد حفيد
 ذكر فيما القادري أشياخ من املذكورين الشيوخ سائر مرجع احلسين القادري السالم عبد حممد أيب
 اهللا عبد أبو قال اه القرار به يستقر الذي املدار عليه الذي القطب فهو الفاسي القادر عبد الشيخ يل

 سيدي شيخنا استجازه احلريشي علي احلسن أيب ترمجة يف لكبريا تارخيه يف القادري الطيب بن حممد
 عن الرمحن عبد سيدي أبيه عم عن الفاسي القادر عبد سيدي عن السجلماسي مبارك بن أمحد

 صحيح القصار
-------------------------------------- 

  ٧٦٥ صفحة - ٢ جزء   
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 ٤٦٥

 فهرسة يف كما مواضع يف اإلجازة ختللته لب بالسماع يتصل مل ألنه نظر فيه لكن وغريه البخاري
 وإن فمسلم تربكا السند هذا ذكر فإن نصه ما بفاس املطبوعة النشر نسخة ويف اه املذكور القصار
 أن منها مواضع يف االنقطاع ختلله بل بالسماع يتصل مل ألنه نظر ففيه روايته اتصال لقصد كان

 سنده حديث وكل جله مسع وإمنا كله بخاريال صحيح رضوان سيدي من يسمع مل القصار الشيخ
 الطالقهم االتصال بعدم أربابه عند معروف السند ذلك أن على منه املسموع هو ليس أنه حيتمل عنه

 القصار كفهرسة الفهارس مبراجعة هذا فتحقق حملها يبينوا ومل السند على اإلجازة به بالتحديث
 مل إما اهللا رمحه أنه يقتضي تأمله ملن وكالمه النشر المك اه واملنتوري حجر وابن غازي وابن واملنجور
 ترمجته يف ذكر الذي املغاربة رواية يف التجموعيت لطعن يشري وإما بذهنه خيتلج كان ما قلمه يستوعب
 وقبله اآلن فاملقرر وإال باإلجازة الرواية صحة بعدم القول ترجيح إىل يشري أو سعادة ابن وترمجة
 شيوخ من واحد كل أن شك وال الكتاب من يسمع مل لعله ملا جابرة جازةاإل أن وأزمان بدهور
 تلميذه أجاز وزكرياء وسقني واجلنوي والقصار عمه وهم حجر ابن إىل املعروفة املترجم سلسلة
 االصطالح يف العراقي ألفية ويف اجلابرة باإلجازة يرويه بالسماع عنه يروه مل فما عنه الراوي

  وقع إن لنقص جربا إمساعه === مع يزجي أن للشيخ وينبغي 
  تقترن السماع مع إجازة === عن غناء وال عتاب ابن قال 

 بعد فيمن بد وال يرد النشر صاحب كالم نعم التوقف هلذا معىن وال أال اإلجازة صحت فمهما
 احلضور مبجرد يروون إمنا كلهم نقل مل إن أكثرهم فإن هذا زماننا إىل التاودي والشيخ املبارك ابن
 يتجاسر ذلك ومع عشرة أو الصحيح من درسا حيضر الطالب كان رمبا بل بإجازة املقترن الغري فقط
 على

-------------------------------------- 
  ٧٦٦ صفحة - ٢ جزء   

 املوفق واهللا وتان كذب وهذا فقط منه جمالس لبعض حبضوره مثال الصحيح مجيع رواية
 ابتهاج مساه واآلخر األكابر حتفة أشهرمها الرمحن عبد زيد أبو ولده أليفنيبت املترجم أفرد وقد
 منه خبطه وعندي البخاري صحيح نسخه واكثر الوراقة من يتعيش وكان تالميذه يف ألفه البصائر
 صحيح السنة كتب من يكتب ما أكثر وكان األكابر حتفة يف قال االتقان غاية يف مخاسية نسخة

 ما وال راو وال حركة وال حرف منهما عنه يغرب ال ونسخهما قراءما إدمان مع ومسلم البخاري
 حممد سيدي الشيخ بزاوية البخاري ويبتدئ بزاويته قراءما يدمن وكان وغريها اللغة من ما يتعلق
 عظيم استحضار له وكان القدر ليلة رمضان آخر يف وخيتمه عام كل األوىل مجادي نصف اهللا عبد بن

 ما وهو نقايته شرح يف السيوطي كالم على يوما وقف وقد بالصحيحني يتعلق ما سيما ال للحديث
 الذي اهللا صنع<  ! قوله من أخذه ومن اهللا على الصانع اطالق على كالم يف للحديث احلفظ يف هو
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 ٤٦٦

 وال اعترض من يستحضره مل صحيح حديث يف إطالقه ورد بل السيوطي قال مث!  > شيء كل أتقن
 صانع كل صانع اهللا ان مرفوعا حذيفة حديث من البيهقي وصححه احلاكم رواه ما وهو أجاب من

 شاء ما صانع اهللا أن الذكر كتاب يف مسلم صحيح ويف الترمجة صاحب شيخنا عليه فكتب وصنعته
 بلغ والسيوطي والضبط احلفظ وهذا االستحضار هذا فانظر األكابر حتفة يف ولده قال له مكره ال

 انظرها اخل يشاء من برمحته خيتص واهللا الستة الكتب وشرح احلديث حفظ يف الغاية
 ترمجة انظر والنحاة اللغويني طبقات يف الوعاة بغية يف النقاية يف ما حنو السيوطي بسط قلت

 منها القزويين الضياء
-------------------------------------- 

  ٧٦٧ صفحة - ٢ جزء   
 وهم به الفنت لكثرة املغرب من العلم نقطع ال ثالثة لوال انه املثاين شرن من ترمجته يف ذكر وملا
 امش كتب بفاس له واملترجم درعه يف ناصر بن حممد وسيدي الدالئي بكر أيب بن حممد سيدي
 انه املترجم حق يف الفاسي القادري اخلياط بن السالم عبد حممد أبو األخباري املطلع منها نسخته
 والعلوم الفقه علم بطلب اشتغلوا كانوا فاس أهل فإن والسري واملغازي احلديث لومع بتدريس اعتىن
 نقلت خطه ومن اه أحياها حىت ا املترجم فاعتىن احلديث علوم وتركوا العقلية

 االستدعاءات من عليه يرد كان ما بسبب فهارس عدة بامسه وألفت إجازات عدة للمترجم قلت
 اإلجازة استدعاوه ومنها ١٠٦٣ بتاريخ وذلك لنفسه العياشي سامل أيب استدعاء منها ومغربا مشرقا
 وأوالده الكوراين إبراهيم واملنال الثعاليب عيسى مهدي كأيب وأقرانه مشاخيه من وجلماعة لنفسه ثانيا
 باقشري أمحد العباس وأيب املكي العجيمي علي بن وحسن املكي املنوي اهللا عبد بن أمحد العباس وأيب
 ولولدي وأوالده اخلياري إبراهيم إسحاق وأيب الربزجني الرسول عبد بن حممد والسيد اليمين املكي
 حممد بن العريب وحممد بردلة العريب حامد وأيب احلاج بن العريب بن وأمحد وحممد الرمحن عبد ايز

 ولولد فيداحل وميارة الطاهري إدريس بن الواحد وعبد املغراوي مبارك بن وحممد البوغاين الشريف
 عبد زيد أبو ولده فكتب ١٠٧٦ بتاريخ وذلك علي بن عثمان وصاحبه أخته وابين محزة سامل أيب

 كراسني حنو يف لطيفة فهرسة وهي اتصاالته ومعظم أسانيده مشهور ضمنها هلم إجازة عنه الرمحن
 فاشتهر املذكور بالفهرس جييز املترجم زال وال بضمنها ذكر ملن اإلجازة والده إثرها وكتب

 احلريشي أمحد ابن علي احلسن أيب وللمسند جسوس حممد أيب للشهيد به إجازته على فوقفت
 الغرناطي سليمان بن العريب بن أمحد العباس أيب احملدث وللعالمة ١٠٨١ بتاريخ عامة وهي الفاسي
 وقفت عامة وهي الفاسي

-------------------------------------- 
  ٧٦٨ صفحة - ٢ جزء   
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 ٤٦٧

 بزاوية عليها وقفت عامة وهي السقاط العريب حامد أيب وللعالمة القادر عبد الشيخ خبط عليها
 حممد بن أمحد وللعالمة الكنكسي اهللا عبد حممد أيب وللعالمة اهلشتوكي أمحد وللعالمة باجلزائر اهلامل

 وأليب ثبتهما يف لويامل والشهاب الدمنهوري أمحد الشهاب ا هلم إجازته وذكر التلمساين محدان بن
 ا إجازته على وقفت كما حممد بن حممد اهللا عبد أيب وأخيه املراكشي السوسي العكاري احلسن
 معه صقعهم أهل من ومجاعة الدرعي ناصر بن حممد اهللا عبد أيب بن الشيخ علي احلسن أليب أيضا

 ناصر بن حممد اهللا عبد أيب الشيخ ألوالد به السعود أيب من أخرى إجازة على وقفت كما وغريهم
 أيضا املذكور بالثبت السعود أيب للشيخ أخرى إجازة على وقفت كما الكبري وحممد اهللا عبد وهم
 ١١٠٣ سنة املتويف التطواين قريش بن قاسم بن حممد تطوان لعامل

 قرأ فيمن البصائر ابتهاج يف الرمحن عبد زيد أبو ولده بتأليف أفردهم كثريون املترجم وتالميذ
 العشرات حسب على ورتبهم القادر عبد الشيخ على

 وأشهرهم املترجم عن به جييزون به أجيز ممن ذكر من فكان املغرب يف املذكور الثبت اشتهر مث
 من جلماعة ا أجاز به له إجازة على وقفت فقد احلصن شارح القادر عبد بن حممد اهللا عبد أبو ولده
 وابن اهلشتوكي إليها أدخله مصر يف واشتهر عندي وهي منه ورقة أول على خبطه سجلماسة أهل

 به ذهب بتونس واشتهر الطبقة وتلك واجلوهري وامللوي االدمنهوري عنهم فأخذه والكنكسي محدان
 من للتونسيني تسلسل مث به جييز فكان احلريشي عن له الراوي الفاسي املكودي أمحد الشهاب إليها
 وكان فطبعه التونسية بالديار اجلماعة شيخ املالكي الشيخ بن عمر شيخنا إىل حىت املكودي طريق
 ووفيام أسانيده رجال تراجم مع بفرنسا وطبع الفرنسية للغة نقل املذكور الثبت ولروجان به جييز
 املذكور أهدانيه جملد يف اجلزائري اللمداين شنب أيب بن حممد اهللا عبد أيب البحاثة املؤرخ صاحبنا بقلم

 عام زرا امل باجلزائر
-------------------------------------- 

  ٧٦٩ صفحة - ٢ جزء   
 املترجم لوالده القادر عبد بن الرمحن عبد زيد أبو قدمه مهم استدعاء على وقفت كما ١٣٣٩

 واتصال الفهارس أسانيد خبصوص عنه يروي أن قبل من إجازته مشلته وملن لنفسه منه يستجيز املذكور
 مرارا عليه مساعها بعد طرقها من الصحيحني اسناد ختصيص مع واخلاصة العامة باإلجازة يهاإل أسانيده
 عليه مسع من وسائر أخيه وأوالد ألوالده باإلجازة يتفضل أن وسأله الفريدة العتيقة النسخ يف عديدة

 القصار فهارس عليه اشتملت وما ذكر ما وخصوصا عموما عنه اجلميع يروي أن أصحابه من
 إسناد وساق فهرسة اخلمسني حنو عدد مث حجر وابن وزكرياء القرايف والبدر غازي وابن ملنجوروا

 الطرق يف العجيمي رسالة يف مذكورة أغلبها الثالثني حنو منها وعدد القوم وطرق الصحيحني
 أيب خبط منه أخرى بنسخة ظفرت مث املنح صاحب خبط عليه وقفت ١٠٨٣ بسنة مؤرخ واالستدعاء
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 ٤٦٨

 عندي وهي الفاسي الغرناطي سليمان بن العريب بن أمحد العباس
 املذكورة باألسانيد املذكورة اجلماعة أجزت عقبه كتب هذا ولده باستدعاء املترجم طولع وملا

 اإلجازة وهذه أعاله التاريخ يف الفاسي يوسف بن علي بن القادر عبد وكتب قبله سطر ما مجيع يف
 علمته من وآخر مهمة فائدة وهي وأحفاده هو وأوالده شيئا يهعل مسع من كل مشلت السعود أيب من
 سنة املتويف احلريشي احلسن أبو خاصة عامة إجازة املترجم من وأجيز ومسع روى ممن املشرق يف بقي

 الدنيا يف بقي من وآخر نادر وهذا سنة ٦٣ إجازته بعد وعاش سنة ٤٣ املترجم بعد فعاش ١١٤٣
 مل الذي الشهري املعمر املسند بناين السالم عبد ابن خاصة إجازة منه جيزوأ عليه ومسع رآه ممن مطلقا
 أوال املغرب يف نادر وهذا سنة ٧٣ املترجم بعد عاش فإنه االسنادية قيمنه له يعرفون زمانه أهل يكن

 يف مغريب ولكنه الفخر غاية عنه بالرواية هلم لكان للصغار الكبار منه يستجيز أن وفق ولو وأخريا
 ذاك إذا منهم أحد بال على ذلك خيطر يكن فلم غربامل

-------------------------------------- 
  ٧٧٠ صفحة - ٢ جزء   

 طاهر أيب وولده والكوراين العياشي سامل أيب طريق من الفاسي السعود أيب له باملترجم نتصل
 واحلريشي وبردلة احلاج وابن والكنكسي محدان وابن اهلشتوكي العباس وأيب والثعاليب والعجيمي

 وأمحد زيد وأيب اهللا عبد أيب وولديه واملكيلدي والتجموعيت واليوسي والسقاط بناين السالم عبد وابن
 بيننا ما أعلى ومن وغريهم والعكاري التطواين بركة علي احلسن وأيب املراكشي العطار إبراهيم بن

 السباعي إبراهيم بن حممد اهللا عبد يبأ عن وذلك الصحيح خصوص يف املتصل بالسماع مخسة وبينه
 وإجازة له مساعا الفاسي املرنيسي حممد بن أمحد العباس أيب عن لكله وإجازة لبعضه مساعا املراكشي

 اهللا عبد بن أمحد العباس أيب احلافظ عن لكله مساعا سودة ابن التاودي بن أمحد العباس أيب عن لكله
 السعود أيب عن كذلك وهو وإجازة مساعا العكاري علي احلسن أيب عن وإجازة مساعا الرباطي الغريب
 باإلجازة فيه السماع القتران منه أثبت وال أنقى املغاربة أسانيد يف يوجد ال نقي إسناد وهو الفاسي
 يسمع مل لعله ما اجلابرة

 الظاهري فاحل الشيخ عن وذلك عنه وسائط خبمسة له يصح ما كل يف أيضا السعود بأيب ونتصل
 إىل وبأسانيدنا ح امليسوري إدريس بن أمحد العباس أيب العارف عن السنوسي اهللا عبد أيب عن دينامل

 ابن عن سودة ابن التاودي الشيخ عن أربعتهم األمني بن القادر عبد بن وعلي مرتضى واحلافظ األمري
 عن جسوس سمقا ابن حممد عن الناصري السالم عبد ابن عن السنوسي ويروي عنه بناين السالم عبد
 أعلى وهذا أيضا عنه كلهم وغريهم املنح صاحب أخيه وابن القادر عبد بن حممد اهللا عبد وأيب البناين

 جلون ابن العريب بن املفضل املعمر رأيت أين وذلك ثالثة الرؤية يف السعود أيب وبني وبيننا ميكن ما
 االتصال عن يتساءل ورمبا رآه وهو بناين السالم عبد ابن رأى وهو التاودي الشيخ رأى وهو الفاسي
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 ٤٦٩

 وقفت فقد به نظفر مل أنا فاجلواب إلينا م متصال مسلسال عقبه طريق من املذكور السعود بأيب العام
 السعود أيب إجازة على

-------------------------------------- 
  ٧٧١ صفحة - ٢ جزء   

 فقد مطلقة كانت وإن ذاك إذ باملوجودين مقيدة ولعلها ١٠٨٣ بتاريخ وأحفاده ألوالده املذكور
 بعد عاش وقد أيضا ١١٦٤ سنة بفاس املتويف القادر عبد بن حممد بن أمحد العباس أبا حفيده مشلت
 القادر عبد بن حممد اهللا عبد أيب من إجازة على وقفت كما للهاليل وأجاز سنة بناين السالم عبد ابن

 أمحد بن القاسم أبو كتبه استدعاء على وقفت كما ذكورامل أمحد العباس أبا منهم خصوصا ألوالده
 اليت بالفهرسة له حممد والده بإجازة فيه وصرح تلوه فأجازه املذكور أمحد لوالده املذكور حممد بن

 بالذكر أوىل لكانت له جده إجازة مشول يعرف كان ولو ١١٥٨ بتاريخ وهي الطيب أخوه له مجعها
 اخلطيب إجازة على وقفت نعم وحممد مدين أيب لولديه املذكور محدأ بإجازة أظفر مل كما والتصدير

 منهما مث جيدة أيب وأخيه احلفيظ عبد لولديه عامة وهي القادر عبد بن حممد بن أمحد بن مدين أيب
 عبد ابن اذوب حممد أيب املعمر للخطيب أحدمها أو منهما إجازة على نقف مل فانا الوصلة انقطعت
 املذكور بإجازة وال اذوب بن الكبري عبد حممد أيب املسند اخلطيب لولده املذكور ةإجاز وال احلفيظ
 أبو كان وإذا اهللا رمحهما الطاهر حممد اهللا عبد وأيب جيدة أيب املسندين اخلطيبني الفاضلني لولديه
 من األمر وهللا بعده مبن فكيف احلريشي بواسطة إال عامة سلفه عن يروي ال أعالمهم خامتة حفص
 بعد ومن قبل

 التغليب القادر عبد ٤١٩
 عمر بن القادر عبد وهو النسبة يف يسكروا وقد الالم بفتح وتغليب الالم وكسر التاء بفتح تغلب

 ولد الكبري العالمة التقي أبو الدمشقي الصويف احلنبلي الشيباين تغلب أيب بن عمر بن القادر عبد بن
 واجتمع مبروياته وأجازه البلباين حممد والشيخ وولده حلنبليا الباقي عبد الشيخ والزم ١٠٥٢ سنة

 عبد بن حممد الشمس له مجعه عنهم أخذ وما مشاخيه بتعداد واف ثبت له وغريهم الكوراين بالربهان
 وهو الغزي الرمحن

-------------------------------------- 
  ٧٧٢ صفحة - ٢ جزء   

 مصطلح يف جمموعة ضمن املذكور الغريب ابن خمرجه خبط صرمب التيمورية املكتبة يف خبطه موجود
 عن العقاد شاكر عن احلليب سعيد عن السكري اهللا عبد شيخنا عن أرويه ٤٩ عدد حتت احلديث
 ودفن ١١٣٥ سنة املترجم مات عنه السفاريين الشمس إىل وبأسانيدنا ح عنه البعلي أمحد الشهاب
 بدمشق
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 ٤٧٠

 خليل بن القادر عبد ٤٢٠
 املسجد خطيب الدار املدين األصل الرومي زاده كدك اهللا عبد بن خليل بن القادر عبد هو
 غاية مهتما كان معجمه يف مرتضى احلافظ عنه قال وطلب نشأ وا ١١٤٠ سنة باملدينة ولد النبوي

 عمل يف وشرع كثريا شيئا ذلك من فجمع االسناد يف والتمهر رجاله ومجع احلديث بتلقي االهتمام
 الوجيه عنه وقال اه إخراجه على املعني أنا فكنت البالد إىل رحلته ويف بلده يف لشيوخه املعجم
 االسناد علوم فيها ناشرا زبيد مدينة على وفد الرحلة املسند احلافظ احملدث حقه يف نفسه يف األهدل

 اه رياكب عاملا املسندين املشايخ من ولقي وغربا شرقا البالد يف جال أن بعد العباد خري إىل
 استجاز الذي وهو واآلستانة والروم وآيدين والشام والقدس والرملة وغزة مصر دخل قلت

 وكان وغريهم وشبام وكوكبان الشام وطرابلس حلب أهل من كثريين من الزبيدي مرتضى للسيد
 وتاريخ مرتضى احلافظ معجم يف كما التميمي موسى الشيخ قاضيها بدار ١١٨٧ سنة بنابلس موته
 غلط بالبقيع ودفن باملدينة مات انه من الدرر سلك يف ترمجته يف وما يتاجلرب

-------------------------------------- 
  ٧٧٣ صفحة - ٢ جزء   

 املدين الرباطي الدقاق حممد والشمس الكوراين وحسن احلفين الشمس عن عامة اهللا رمحه يروي
 وحممد الشرقي الطيب وابن والبليدي واجلوهري ويواملل التهامي وعلي اخلربتاوي سليمان بن وداوود
 حىت كلية مالزمة الطيب البن مالزمته مع بقراءته عليهما احلديث كتب أكثر ومسع السندي حياة
 بن ودرويش احلليب النقيب الطرابلسي حممد بن وإبراهيم القادري املواهب وأيب لدروسه معيدا صار

 والشيخ الكوكباين أمحد بن القادر عبد والسيد طرابلسيال الشكعاوي القادر وعبد امللقي مصطفى
 وسليمان احلنبلي السفاريين أمحد بن حممد والشمس الصنعاين قاطن وأمحد اللحياين رزيق بن عيسى

 املعرب املطرب املسمى معجمه حواه ممن وغريهم الزبيدي مرتضى واحلافظ الزبيدي األهدل حيىي بن
 ملا بنابلس معه كان املختص املعجم يف الزبيدي احلافظ قال ضاع كنهول واملغرب املشرق ألهل اجلامع
 حصل اليت واألمايل واألجزاء الشيوخ يف مجع الذي واملعجم شعره من سفره يف مجعه وما كتبه مات
 أراد ما خلقه يف وهللا باملراد أظفر ومل إيل يرسلها بأن نابلس قاضي فكاتبت غريي عند ومن عندي من
 عن الرملي الشمس عن أبيه عن املكي حممد بن خالد ابن بكر أيب عن رواياته لىأع ومن قلت اه

 يف اجلواهر صاحب الدمياطي البديري الشمس إجازة حتت ودخل حجر ابن عن زكرياء القاضي
 سليمان بن الرمحن عبد السيد طريق من ومعجمه نرويه اليمن إىل الرحلة يف املؤمتن السر وله العموم
 بن اهللا وعبد الرمحيت حممد الشمس وولده الرمحيت ومصطفى سليمان السيد ووالدهم وإخوته األهدل
 الشيخ عن بدمشق السكري اهللا عبد البدر به وأخربنا عنه كلهم وغريهم األمري إمساعيل بن حممد
 له ما عامة املترجم عن احلليب املواهيب إمساعيل الشيخ عن الدمشقي احلليب سعيد
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 ٤٧١

 السنوسي علي بن حممد الشيخ عن وغريه الظاهري فاحل الشيخ عن امةع أيضا له ما نروي ح
 العجيمي درويش بن احلفيظ عبد مكة قاضي عن املكي

-------------------------------------- 
  ٧٧٤ صفحة - ٢ جزء   

 احليدرأبادي األنصاري حيدر حممد بن ااحلسنني نور حممد املعمر عن عاليا وأروي ح عنه املكي
 زاده خليل بن القادر عبد الشيخ عن وأوالده ألبيه إجازته حبق العجيمي القاضي عن منها بةكتا

 األقران وكافة الشيوخ على فيه علونا الذي باملكان العلو من وهذا املدين الرومي
 احلبال القادر عبد ٤٢١
 نسبا برييالز احلبال صاحل بن عمر بن القادر عبد حممد أبو ومسندها الشهباء حلب عالمة هو
 عبد الوجيه دمشق من وأجازه احلجار أمحد الشهاب عن أخذه وأكثر ١٢٣٧ سنة ولد مذهبا احلنفي
 يف وألف اهلاليل إبراهيم الربهان عن القادرية الطريقة وأخذ السقا الربهان مصر ومن الكزبري الرمحن
 عمدة يف له نسبه بتث له وألف ثالمثائة عام شعبان ٢٧ يف حبلب مات والفرائض واألوراد الفقه

 حممد الشيخ عن اآلستانة من كتابة عزوز ابن مصطفى بن املكي حممد األستاذ عن نرويه االثبات
 عنه الالذقي الصويف صاحل

 القادري الطيب بن السالم عبد ٤٢٢
 اهللا عبد أيب ترمجة يف املثاين نشر يف حفيده عنها نقل فهرسة له فاس نسابة العالمة الفاسي احلسين

 من خطية عندي نسخة يف كذا فهرسته يف ااجلد سيدي قال بلفظ الفاسي العافية الصغري املدعو مدحم
 أخرى نسخة يف وكذا املطبوعة النشر نسخة ويف املعروفني القادريني األشراف بعض خبط النشر
 القادر دعب حممد أيب الشيخ ترمجة يف وقع وملا أشياخه يف تقييده يف اجلد سيدنا قال خطية أيضا عندي
 اليوسي الشيخ أن من األشياخ بعض ذكره وما قائال عنه اليوسي علي أيب أخذ أيضا النشر من الفاسي

 اخلياط بن السالم عبد حممد أبو املطلع النقاد املؤرخ كتب القراءة وجه على يعين عنه يأخذ مل
 امش القادري

-------------------------------------- 
  ٧٧٥ صفحة - ٢ جزء   

 من أر ومل اه فهرسته يف السالم عبد جده األشياخ ببعض النشر صاحب مراد إن خبطه نسخته
 املذكورة إليه بأسانيدنا له ما نروي بالتأليف أفرده أو ترمجه من كثرة على الفهرسة للمذكور نسب
 األلف حرف انظر اللهفان إغاثة يف

 السجلماسي الواحد عبد ٤٢٣
 أبو الدار املراكشي النجار السجلماسي احلسين الشريف احلسن أيب أمحد بن الواحد عبد هو
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 ٤٧٢

 سقني زيد أيب وشيخه اجلنوي رضوان النعيم أيب عن يروي مراكش مفيت األديب الرحلة احملدث مالك
 حممد اهللا عبد وأبو النشايب موسى عمران وأبو فهد ابن املشرق يف له وأجاز والده مع أجازه العاصمي

 مساها فهرسة له وغريهم املالكي الفيشي أمحد بن وحممد العلقمي حممد والشمس دسياملق إبراهيم بن
 أجازها قال عنه القاضي ابن العباس أيب إىل بالسند نرويها اإلسالم علماء من لقيته ما ببعض اإلعالم

 وكانت قلت ٩٣٣ سنة ومولده ٩٩٨ عام شوال يف بذلك خطه وكتب عليه اشتملت ما ومجيع يل
 ١٠٠٣ سنة رجب ٢٥ راكشمب وفاته

 القاضي الوهاب عبد ٤٢٤
 عنه مشاخ ابن عن عتاب ابن عن عياض القاضي طريق من وفهرسه ورواياته تصانيفه أروي

-------------------------------------- 
  ٧٧٦ صفحة - ٢ جزء   

 أصبغ بن عباس ٤٢٥
 أيب عن خري ابن إىل لسندبا فهرسته أروي احلجاري أصبغ بن عباس بكر أبو الفقيه الشيخ هو
 الوليد أيب عن احلافظ النمري الرب عبد بن عمر أيب عن اجلذامي موهب بن اهللا عبد بن علي احلسن
 اهللا رمحه أصبغ بن عباس عن الفرضي

 الداين عثمان ٤٢٦
 عن خري ابن إىل بالسند فهرسته أروي الداين املقري سعيد بن عثمان عمرو أبو احلافظ الشيخ هو
 عنه املقري فرج بن حممد اهللا عبد أيب عن لب بن حممد ابن علي احلسن أيب اإلمام

 املكي األزهري الشافعي الدمياطي حسن بن عثمان ٤٢٧
 احملققني العلماء خامتة ب دحالن العباس أيب تلميذه خبط عليها وقفت إجازة يف حتليته وقعت
 كما ٩٧ سنة أو املسكي النفح يف ما على ١١٩٦ سنة بدمياط ولد اه الواصلني اهللا أهل وخالصة
 على فحضر مصر إىل فارحتل ١٢ عام إىل دمياط مشايخ على وحضر دحالن تلميذه خبط وجدته

 حديث وروى والقلعاوي والطحطاوي والبخايت والشرقاوي واألمري والدمهوجي واملهدي الدسوقي
 السحيمي أمحد شهابال عن الشافعي القلعاوي الصفوي مصطفى الشيخ وهو األخري عن األولية

 وبقي احلجاز إىل ارحتل مث ١٢٤٨ سنة إىل مبصر وبقي بسنده الشرباوي اهللا عبد الوجيه عن الشافعي
 سنة مات أن إىل به

-------------------------------------- 
  ٧٧٧ صفحة - ٢ جزء   

 خدجية السيدة من قريبا باملعالة ودفن الدمياطي أمحد الشهاب أخيه ابن إماما عليه وصلى ١٢٦٥
 املالكي البقلي وحسن والدسوقي والشنواين والشرقاوي األمري عن عامة فيه يروي ثبت له
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 ٤٧٣

 عبد الشيخ دمشق زاهد وأخربين له ما نروي طريقه ومن دحالن تلميذه بالتأليف ترمجته أفرد وغريهم
 حبديث وحدثين عنه يالدمشق اخلاين اهللا عبد بن حممد بن حممد الشمس عن وغريه األفغاين احلكيم
 عنه املكي اهللا حبسب املعروف سليمان بن حممد اهللا عبد أبو الشيخ شيخنا الصحيح من املرأة احتالم
 مساعا

 فودي بابن املعروف عثمان بن حممد بن عثمان ٤٢٨
 املسلسل احلديث فيه روى أسانيده يف احلجم صغري تأليف له السوداين عمرو أبو الفقيه الشيخ

 احلافظ عن ومها عمر التوفيق أيب وولده عمر بن جربيل األمانة أيب شيخه عن اجلن طريق من بالفاحتة
 الرابع بريم حممد الشيخ عن التونسي النيفر الطيب الشيخ شيخنا عن نرويه بأسانيده الزبيدي مرتضى

 ابن دأمح السيد اجلوال االبر احلاج الناسك الفقيه عن الرباطي عمرو ابن التهامي ابن الشمس عن
 وفهرسه هذا فودي ابن عثمان خرب استفدت املذكور التهامي ابن كناش ومن السوداين الفغوردو
 عيسى بن عتيق ٤٢٩
 خري ابن إىل بسندنا فهرسته نروي القرطيب مؤمن ابن أمحد بن عيسى بن عتيق بكر أبو الشيخ هو

 عنه
-------------------------------------- 

  ٧٧٨ صفحة - ٢ جزء   
 العبدري سعيد بن علي بن عيسى ٤٣٠

 برنامج له
 األجهوري عطية ٤٣١
 عن أخذ الشهري العالمة باألجهوري الشهري الشافعي القاهري الربهاين عطية ابن اهللا عطية هو
 على الزرقاين شرح على حاشية منها العديدة التآليف وله العشماوي والشمس امللوي الشهاب
 يف اجلاللني وحاشية واملنسوخ والناسخ الرتول أسباب وكتاب مطبوعة وهي ااالصطالح يف البيقونية

 تاغيا زاوية خزانة يف رأيتها أسفار عدة
 أو شارح قلب على خطر وال مسعت أذن ال ما منه مسعت قائال ثبته يف البعلي اهللا هبة ترمجه

 ١١٩٤ سنة هوفات وكان ثبتهما يف والشرقاوي واألمري الدرر سلك صاحب ترمجه وكذا اه حمشي
 العقاد وشاكر والشرقاوي األمري إىل بأسانيدنا نروي العقاد لشاكر إجازته يف عليه أحال ثبت له مبصر

 عنه وغريهم
 الشرقاوي العريب ٤٣٢
 أيب الشيخ بن القادر عبد بن اخلالق عبد بن ااملعطي بن صاحل بن املعطي اهللا ويل بن العريب هو

 أواخر اجلعد بأيب املتويف السالك اذوب الناسك احملدث الصاحل العامل البجعدي الشرقي حممد عبيد
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 ٤٧٤

 ب رمحون البن بالبلح املعروف بناين أمحد الشهاب إجازة يف حتليته وقعت ١٢٣٤ سنة الثانية مجادي
 بن أمحد العباس أيب مكانس قاضي خبط ووقفت اه الربكة القدوة الصاحل العامل احلافظ الفقيه الشيخ
 السيد املترجم يف فيه وقع الذي املوضع يف للزياين الظريف البستان هامش على لويالع امللك عبد

 وإحياء الصيام وسرد والتفسري احلديث واستحضار احلفظ يف آية هذا العريب
-------------------------------------- 

  ٧٧٩ صفحة - ٢ جزء   
 وخبصوص احلديث بعلم االعتناء ثريك املترجم وكان اه الطعام وإطعام القيام يف دائم الليل
 الصحيح

 تالميذ من كالمها الرباطي القاسم أيب بن وحممد سودة ابن التاودي املغاربة مشاخيه عن يروي
 مرتضى احلافظ ١١٩٠ سنة باملشرق وأجازه ١١٨٣ بسنة مؤرخة عندي له األخري وإجازة والده

 ساللة وموالنا سيدنا ب له إجازاته ىإحد يف وحاله الفيض وأيب الذخائر بأيب وكناه الزبيدي
 حممد سيدي اهللا ويل اجلماعة شيخ بن العريب حممد الدين شرف العاملني العلماء وخالصة الصاحلني
 له وكتب اهلاليل فهرس على له كتب اليت اإلجازة يف وذلك التاديل الشرقي العمري الصاحل بن املعطي
 جاد وأمحد األزهري احلريري بن حممد والشمس له وقع ما أعلى فيها ذكرت اليت الكتب غالب بإزاء
 الفيومي العقاد وحممد لقي من أعلى ولعله املذاهيب الدمنهوري أمحد والشهاب األزهري اخلناين اهللا

 بن وحممد حممد احلفين الشمس وسبط النابلسي البخاري أمحد بن حممد الشمس املسند واحملدث
 الباسط وعبد املكي وأمحد الكفراوي علي بن وحسن اوياجلد علي بن وحسن املصيلحي إبراهيم

 وغريهم األزهري السنديوين
 بن العريب حامد أبو الناسك الربكة الفقيه حفيده له هؤالء مشاخيه إجازات نصوص ساق وقد
 اختصرته وقد جملد يف وهو العريب سيدي الشيخ مناقب يف الوهيب الفتح كتابه يف العريب بن بنداوود

 كراسة يف عداجل أيب يف
 حاشية ثلث الفاسي بناين احملشي شيخه أوالد من استعار كان أن ملشاخيه تعظيمه من وبلغ
 دارا مقابلته يف له واشترى عليه رده من فأىب له معريه فلحقه به فسافر خبطه الزرقاين على والدهم
 بفاس منهم أدركت من أكرب بذلك حدثين

-------------------------------------- 
  ٧٨٠ صفحة - ٢ جزء   

 سودة ابن التاودي ابن أمحد بن العريب احامد وأيب سليمان الربيع أيب للسلطان عامة املترجم أجاز
 شيخه بن حممد اهللا عبد وأيب الفاسي البلح البناين حممد بن السالم عبد بن حممد بن أمحد العباس وأيب
 لألخري إجازته على وقفت حسبما الفاسي الرزاق بدع بن وحممد البناين احلسن بن حممد اهللا عبد أيب
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 ٤٧٥

 وقفت دارا املكناسي نسبا األموي عرف به الشيخ ابن الواحد عبد بن وحممد صورا وعندي خبطه
 صاحل ابن املعطي بن العريب حممد اهللا رسول آل خدمي كتبه هكذا فيها وإمضاؤه له إجازته على

 العباس أيب عن الوتري ظاهر بن علي احلسن أيب عن به لنااتصا ولكن وغريهم التاديل العمري الشرقي
 ما ونروي له ما عامة عنه الزرهوين اهلامشي بن العريب حامد أيب القاضي عن املراكشي الطاهر بن أمحد
 بإجازته أبيه عن العزوزي اهلامشي بن العريب بن املهدي حممد املعمر عن وأوراد طرق من به اتصل

 اليت هي إسنادية جمموعة للمترجم املترجم عن وهو خبطه ذلك على وقفت اكم موته قبيل ألوالده
 الوهيب الفتح يف حفيده أدرج

 الصاحل ابن املعطي حممد الذخائر أبو املغرب فخر الكبري العارف اإلمام هو املترجم ووالد قلت
 ا فاق اليت الكتب أعظم من وهي النبوية السرية يف الذخرية كتاب صاحب جبعد دفني الشرقي
 بإنشاء فهرسته يف تو للشيخ كما الكبري القالب من جملدا وسبعني نيف يف ألا غريهم على املغاربة
 يف الدات هذه من أكثر أو جملد وكل صالة صيغة قالب يف النبوية السرية يفرغ فائقة وبالغة بديع

 سبعة جملدات وأماكنهما ارةوالزي احلج ويف جملدات سبع املعراج يف فله السرية مواضيع من موضوع
 النبوية النعال يف وسفر النبوية الوفاة يف وسفر املولد يف وسفر أيضا أسفار سبعة النبوية الشمائل ويف

 ختلو أن فقل وانتشر الكتاب هذا اشتهر وقد وهكذا النبوية األعضاء يف وسفر النبوية األمساء يف وسفر
 أدخله اجلديد بفاس املخزنية املكتبة يف كامال ويوجد اءأجز أو منه جزء من واملغرب باملشرق خزانة

 السلطان هلا
-------------------------------------- 

  ٧٨١ صفحة - ٢ جزء   
 ومصر باحلجاز مؤلفه عصر أعالم ومدحه قرضه وقد اهللا رمحه احلسن موالي علي أبو املقدس

 الطربي القادر عبد مكة ومفيت اجلوهري والشهاب احلفين كالشمس افريقية بالد من وغريها وتونس
 املدين الربزجني جعفر والسيد املصري التلمساين العريب وحممد القسمطيين الراشدي القادر وعبد

 خطيب الفاسي مدين وأيب التونسي السوسي اهللا وعبد التونسي الغرياين علي بن حممد والشمس
 وسوس مراكش علماء من وغريهم رييالعم القاسم أيب والقاضي الفاسي حفص وأيب القرويني
 املترجم آل عند يعرف جملد يف جمموعة التقاريض وهذه البالد من وغريهم وتازا وتطوان وشنكيط

 أن علم تأمله من عظيم كتاب هذا الذخرية فكتاب وباجلملة التقاريض سفر وهو اإلجازات بسفر
 بلحمه وسلم عليه اهللا صلى النيب حمبة امتزجت تقريضه يف اجلوهري الشهاب فيه قال كما مؤلفه

 طبقاته يف احلضيكي قال مؤلفه عن احلضيكي طريق من نرويه اه ودمه وعروقه وشعره وعظمه
 تقريضه يف أنشد حيث البجريمي أمحد احملدث الشهاب در وهللا اه خبطه اإلجازة فيه يل وكتب أجازنيه

 الذخرية على
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 ٤٧٦

  أدله عليه ويل === نفيس شيء الغرب 
  األهله تبدو ومنه === منه تغرب الشمس 

 الزرهوين العريب ٤٣٣
 وستني نيف عن ١٢٦٠ عام الصويرة دفني الفاسي الزرهوين العزوزي اهلامشي بن العريب هو
 السالم عبد وابن القسمطيين العريب حممد عن أخذ وغريه املرشد شارح ومفتيها فاس قاضي العالمة

 املعداين عامر بن وحممد الشرقاوي املعطي بن العريب حامد أيب عن عامة يروي وغريمها الناصري
 عنه الرباطي القاسم أيب ابن حممد اهللا عبد أيب عن كالمها اهلاليل فهرس وخبصوص عامة إجازة الفاسي
 الصغري اهللا حبيب بن حممد وعن اخلريات دالئل الزرهوين قدور بن حممد الشمس عن وأخذ

 املختار سيدي الشيخ أبيه عن حممد سيدي عن املختارية الطريقة الشنكيطي
-------------------------------------- 

  ٧٨٢ صفحة - ٢ جزء   
 الصاحل الفقيه عن الوزانية والطريقة التاودي عن املذكور املعطي ابن عن القادرية الطريقة ويروي

 أمحد بن علي بن يبالعر احلاج سيدي حامد أيب اهللا ويل وعن البقيع دفني التهامي بن الشاهد سيدي
 عبد بن أمحد العباس أيب الشيخ بن الكرمي عبد بن اهلادي عبد بن حممد املعمر عن الصادقية والطريقة
 الصادق عبد ابن الشيخ عن والده عن السكوري صاحل بن العباس شيخه عن الرتيب الصادق

 بن املكي وحملمد له إجازته صورة وعندي رمحون ابن املكي بن التهامي حملمد عامة هو وأجاز
 أمحد وللشهاب والده كناشة يف خبطه له إجازته على وقفت حسبما الناصري السالم عبد ابن احلافظ

 املنورة باملدينة كناشته يف له إجازته على وقفت حسبما ١٢٤٩ سنة املراكشي األزدي الطاهر بن
 موغريه ثقة له تلميذ بذلك أخربين حسبما الصويري الصادق عبد بن ولعلي

 آخر عن وأحزام القوم طريق من روايته له يصح ما ونروي عنه األخريين طريق من به نتصل
 فقد ألوالده إجازته حبكم عنه ١٣٢٨ سنة املهدي حممد عيسى أبو املعمر وهو أوالده من بقي من

 الن ما وسائر اخلريات دالئل قراءة يف األوالد من سيوجد ومن اهللا أصلحه ولدي أجزت خبطه وجدت
 خطه من اه الزرهوين العريب حممد طلب ملن اإلذن يف هلم وأذنت مطلقا عاما تاما إذنا األوراد من

 إحتاف امسها ترمجته يف مجعتها رسالة املترجم يف ويل اجلميع اهللا رحم املذكور الولد ناولنيه الذي
 فيها ليس ما الترمجة هذه تضمنت وقد كراريس يف الصنديد جده بترمجة احلفيد

 األجهوري علي ٤٣٤
 بن العابدين زين امللقب حممد بن علي هو

-------------------------------------- 
  ٧٨٣ صفحة - ٢ جزء   
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 ٤٧٧

 الكثري اإلمام عصره يف رايتهم وحامل املالكية ومفيت الدنيا مسند األجهوري الرمحن عبد الشيخ
 ألنه عقب غري عن ١٠٦٦ سنة املتويف ٩٧٥ سنة املولود املالكي املصري احلسن أبو والتصنيف التلماذ

 وبدر احلنفي اجلاي بن عمر الدين سراج الكبري املسند عن عامة يروي تسرى وإمنا قط يتزوج مل
 البنوفري وحممد البلقيين وصاحل الرملي والشمس التتائي إبراهيم بن وحممد احلنفي الكرخي ابن الدين
 وأمحد الفيشي والشمس العلقمي والربهان القرايف علي لدينا ونور القرايف الدين وبدر الربموين وكرمي

 الكرمي عبد الشيخ قسمطينة عامل مع ١٠٣٥ سنة وتدبج وغريهم الغزي وعثمان العبادي قاسم بن
 عن أول وهو بالبيلوين املعروف احلليب حممد بن حممود الثناء أيب عن األولية حديث وروى الفكون
 الطويل بابن الشهري احلليب الشماع بن إبراهيم بن أمحد املعمر عن ولأ وهو العمادي إبراهيم الربهان
 بن الدين تقي احلافظ جده عن مساعا فهد بن الدين جنم احلافظ بن حممد اخلري أيب املسند عن أول وهو
 الشهاب مصر حمدث تلميذه عنه ساقه هكذا السابقة بأسانيده امليدومي الصدر عن أول وهو فهد
 الغزي النجم أيضا األولية حديث املذكور البيلوين حممود عن روى وقد له جزء يف العجمي أمحد

 قال ٩١٥ عام عنه فهد بن الدين جنم بن العزيز عبد احلافظ عن العماد ابن عن تارخيه يف عنه وساقه
 بأسانيده امليدومي الصدر عن فهد ابن الدين جنم احلافظ والدي به حدثين

 املذاهب سائر من طبقة بعد طبقة به الناس وانتفع املشرق يف مالك مذهب رياسة إليه انتهت
 ألفية على شرح له املائة قارب حىت وعمر باألجداد األحفاد فأحلق اآلفاق سائر من إليه الناس ورحل
 احلسني سيدي زاوية يف عليها وقفت حجر ابن للحافظ النخبة شرح على وحاشية السري يف العراقي
 الشمائل على وكتابة املعراج يف لطيف وجملد مجرة أيب ابن خمتصر وشرح طينةقسم عمالة زواوا جببال
 الشيخ حق يف الطحطاوي الشيخ أنشدين العياشي سامل أليب اهلداية مسالك ويف ذلك وغري خترج مل

 االجهوري
-------------------------------------- 

  ٧٨٤ صفحة - ٢ جزء   
  === ومرام مطلب سليمى أبعد 

 ساسي ابن القاسم اهللا عبد أليب به منه إجازة ختمه وعليه بقسمطينة صغري له ثبت على فتوق
 وفاته قبل ١٠٦٤ بسنة مؤرخة وهي الذكر السابق البوين قاسم بن أمحد الشهاب والد البوين التميمي
 وأشياخ بل األسيوطي احلافظ أجازه كما اجلاي بن عمر احلديث بعلم أجازين فيه قال بسنتني

 أشياخ أشياخ من ألنه نظر األخري ويف قلت اجلزري بن والشمس احلجازي كالشهاب لسيوطيا
 للسيوطي مساويا شيخنا فيكون هذا وعلى قال سنة عشرة الست بنحو والدته قبل ومات السيوطي

 احلديث بعلم أجازين وممن التتائي وعن زكرياء القاضي عن الكرخي البدر احلديث بعلم أجازين وممن
 إبراهيم أجازه وهو األجهوري الرمحن عبد جدي لألخري أجاز كما البنوفري وحممد الرملي سالشم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٤٧٨

 الشمهروشية الفاحتة يف أسانيده املذكور الثبت يف ذكر كما حجر ابن احلافظ عن القلقشندي
 عن القرايف علي النور عن روايته له حصل ما أعلى ومن القوم وطريق املالكي الفقه وإسناد والصحيح

 بأسانيده اجلزري ابن احلافظ عن العثماين قريش املعمر املسند
 مهدي أليب الرواية كرت من ترمجته استغرقت وقد عريضة وروايته واسعة هذا األجهوري وترمجة

 وأيب والثعاليب والبابلي الشرباملسي طريق من له ما كل نروي عجبا تر انظرها كراريس سبعة الثعاليب
 والزرقاين والفكون قدورة وسعيد البوين ساسي بن وقاسم الرداين مانسلي وابن العياشي سامل

 يف كما عامة عصره ألهل األجهوري أجاز بل عنه وغريهم الفيومي وإبراهيم والشربخييت واخلرشي
 البوين الشهاب ثبت

 اجلزائري األمني بن علي ٤٣٥
 عبد بن القادر عبد بن علي هو

-------------------------------------- 
  ٧٨٥ صفحة - ٢ جزء   

 اجلزائري األصل األندلسي النسب العلوي عرف وبه ااألمني بن علي بن علي بن علي بن الرمحن
 ا العلم رونق وجمدد ومسندها ا املالكية مفيت باجلزائر ١٢٣٦ سنة املتويف الشاذيل املالكي الدار
 والشمس الكبري واألمري الدردير لشهابوا الصعيدي احلسن أيب عن عامة ويروي مصر يف العلم طلب
 ابن والتاودي السقاط العريب بن وعلي العيدروس الرمحن عبد والوجيه الصغري اجلوهري أمحد بن حممد
 وهي مصر يف عليها وقفت املعسكري الراشدي السنوسي للسيد إجازته يف هو عدهم هكذا سودة
 والشرباوي وامللوي احلفين الشمس له أجاز ممن أن االثبات عمدة ويف ١١٨٩ بسنة مؤرخة

 واستجازه عليه قرأ أنه هو به صرح والذي الكبري اجلوهري عن روايته اشتهرت وقد قلت واجلوهري
 ولده فأجازه املنية واخترمته بالكتابة فوعده

 الكبابطي مصطفى الشيخ عن سودة ابن الطالب بن أمحد العباس أيب عن له ما كل أروي
 الشيخ عن منها مراسلة اجلزائري موسى ابن أمحد بن علي احلسن أيب وعن ح عنه عاليا اجلزائري
 ح عنه كالمها املالكي املاجناليت بن وعلي احلنفي الكاهية بن أمحد الشيخني عن احلرار بن مصطفى
 الربهان عن وغريه الوالد الشيخ وعن ح عصره ألهل عامة أجاز ممن وهو عنه احلرار ابن عاليا ويروي
 الرمحن عبد بن احلسن علي أيب املعمر عن إليه طرقنا ومن عنه اجلزائري حممود بن حممد عن السقا

 ابن القادر عبد عن مكناس دفني املعسكري سقط الشيخ األوسط املغرب مسند عن الفاسي الشدادي
 عندي هو كراسة حنو صغري ثبت له عنه والده عن الراشدي السنوسي
 الصادق عبد بن أمحد بن علي ٤٣٦

 وقاضيها عاملها قرارا الصويري أصال الرجراجي علي بن الصادق عبد بن أمحد بن علي وه
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 ٤٧٩

 عبد حممد وأيب الزرهوين العريب حامد وأيب التسويل احلسن أيب عن بفاس أخذ وبركتها ومسندها
 التلمساين الداودي واحلاج ااوي اهللا عبد وابن الكوهن القادر

-------------------------------------- 
  ٧٨٦ صفحة - ٢ جزء   

 أمحد بن حممد ومها باملغرب التاودي الشيخ تالميذ آخر عن واإلجازة بالسماع وروى وغريهم
 وأيب احلجريت الرمحن عبد بن حممد اجلماعة شيخ وعن احلمومي الشاذيل بن الدين وبدر السنوسي

 اخلمسة وإجازات منهم ستدعائها عقب وذلك قصارة حممد والشمس العراقي العريب بن الوليد حممد
 القرن وسط قدميا وحج عامة وهي ١٢٥٦ سنة بتاريخ له خبطوطهم عندي بعده فمن السنوسي وهم

 نتصل مل لكن اجلهات تلك يف أهلها عن الرواية يغفل ال ولعله مدة واحلجاز مبصر وأقام املنصرم
 النابلسي أمحد بن الرمحن عبد زيد أيب عن بالصويرة أخريا أخذ كما هناك عليه حصل ما بتفاصيل
 خليل بن الغين عبد الشيخ من اإلجازة له كما له ما عامة أجازه ١٢٨١ عام الصويرة دخل ملا املدين
 أمحد العباس أيب املعمر وتارودانت سوس عامل عن أيضا عامة املترجم ويروي الدمشقي امليداين باشا
 وغريه والده عن وهو ١٢٨٢ سنة بتاريخ وذلك اينالرد اجلشتمي التملي اهللا عبد بن الرمحن عبد بن

 وهو املترجم تالميذ أخص وأخربين وغريهم املدين العزب والشيخ الدهلوي الغين عبد الشيخ وعن
 الزرهوين حامد أيب من أيضا جماز أنه ١٣٣١ سنة بآسفي التناين علي بن أمحد العباس أبو الفقيه

 على االيب شرح على التعاليق صاحب جلون بن علي سناحل وأيب االمداد صاحب والكوهن والتسويل
 مسلم

 مدرسته من مكاتبة السباعي أمحد ابن املعطي عبد الصاحل العالمة عن للمترجم ما كل أروي
 علي احلسن أيب عن كذلك وهو عامة إجازة ١٣٣٢ عام والصويرة مراكش بني السباع ابن بأوالد

 أخص أيضا عنه وأجازين ح ١٢٨٩ عام الصويرة غربث له كتبها عامة له إجازة الصادق عبد بن
 له ما عامة املترجم عن بآسفي الوعزوين التناين إبراهيم بن أمحد بن علي بن أمحد العباس أبو تالميذه

 سنة عشرة اثنيت من حنوا له مالزمته بعد
 وال لهقب الصويرة تر ومل اهللا رمحه التسعني حنو عن ١٣٠٨ عام بالصويرة املذكور املترجم مات

 واالعتناء البيت وآل وأهله العلم حب يف مثله بعده
-------------------------------------- 

  ٧٨٧ صفحة - ٢ جزء   
 وفاته تأخرت الرداين اجلشتمي العباس أبا األخري شيخه أن العجيب ومن الرحلة وسعة بالرواية

 إجازة اهللا رمحه الناصري الدمنيت ليع بن حممد اهللا عبد أيب بواسطة هو عنه ونروي ١٣٢٧ عام إىل
 وبعد عبدا اشترى كان أنه املترجم نوادر ومن ١٣٢٠ بسنة مؤرخة وهي عليها أوقفين عامة له كتبها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٤٨٠

 حممدا ميلك ال مثلي فإن شئت حيث اذهب له فقال حممد فقال أمسه عن سأله معه ذهابه
 تنبيه

 اليت االستدعاءات يف املترجم خبط أيتهر والذي الصويرة إىل نسبة بالصاد السويري كتب اشتهر
 عندي وهي خبطوطهم له إجازم يف مشاخيه رمسه وهكذا بالسني السويري نفسه عن ملشاخيه كتب

 الضريح إمام السنوسي أمحد بن حممد اهللا عبد وأيب العراقي العريب بن الوليد حممد أيب كالشيخ
 أبو شيخه أيضا بالسني رمسه وكذلك اجلشتمي التملي الرمحن عبد بن أمحد العباس وأيب اإلدريسي

 أعلم واهللا عندي وهو للمترجم خبطه عليه وقفت مكتوب يف احلمومي الشاذيل بن الدين بدر حممد
 السني حرف يف السقاط انظر املصري مث الفاسي السقاط العريب بن علي هو السقاط علي
 املوصلي الدين عالء علي ٤٣٧
 ١٢٤٣ سنة املتويف احلنفي املوصلي رمضان بن يوسف الدين صالح بن الدين عالء علي هو
 القناوي علي عن الشافعي القادري افندي حسني جده عن األول احلليب وعيسى والده عن يروي

 والثاين بأسانيدهم املزجاجي بكر أيب بن اخلالق وعبد املزجاجي الدين عالء بن وحممد احلنفي املصري
 وعن املدين الليل مجل ابن العابدين زين السيد عن أيضا املترجم رويوي بأسانيده الكبري الكزبري عن

 افندي جنيب
-------------------------------------- 

  ٧٨٨ صفحة - ٢ جزء   
 اجليالين الدين شرف بن عمر بن حممد عن الفقه وروى الرمحيت مصطفى تلميذ مكاتبة الشامي

 إبراهيم الربهان عن له ما نروي عندي وهو وحنوها تةالس الكتب يف أسانيده تضمن ثبت له وغريهم
 تالميذه أخص وهو عنه البغدادي اآللوسي حممود عن املكي احلنبلي محيد بن حممد عن املكي اخلنكي

 ابن الدين مفتاح عن املشريف سقط القادر عبد عن الشدادي الرمحن عبد بن احلسن علي أيب وعن ح
 عال وهو بأسانيده املوصلي يوسف الدين صالح كوراملذ والد عن البخاري الدين حسام

 اجلزائري موسى احلاج بن علي ٤٣٨
 أمحد بن العزيز عبد ابن شهر املذكور وجبده موسى احلاج ابن أمحد بن علي احلسن أبو هو
 العزيز عبد بن الذراع بشائب املعروف الكبري حممد اهللا عبد أيب العارف الشيخ بن احلسني ابن زروق

 جبل قرب زكزوك بين جبل إىل نسبة املعقودة بالقاف البوزكزاوي مقبل بن الرمحن عبد بن حممد بن
 العمود هذا املترجم خبط وجدت كذا زكزوك بين جببل هناك زاويتهم حيث اجلزائر بلد خارج عمال

 وذويه نفسه عن والنسبة
 ١٢٤٤ سنة ولد احلسن أبو املعمر وعاملها ومسندها اجلزائر بركة احملدث املشارك العالمة وهو
 صاحل حممد الشيخ وأجازه وطبقتهم احلرار ابن مصطفى والشيخ والده عن ا العلم وأخذ باجلزائر
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 ٤٨١

 معروف بن هين بن وحممد احلرار بن ومصطفي ١٢٦١ عام اجلزائر على ورد ملا البخاري الرضوي
 ١٢٩٤ سنة فاس دفني ياملعسكر املشريف علي بن العريب حامد وأبو ١٢٦٥ سنة تونس دفني ااجي

 بن حممد اهللا عبد أبو خالنا وابن ١٢٩٧ سنة اجلزائر دخل ملا املدين الوتري ظاهر بن علي احلسن وأبو
 سودة ابن الطالب ابن املهدي بن التاودي حممد وأبو ١٣٠١ عام بالصحيح فاس من مكاتبة جعفر
 وابن التونسي عزوز ابن ملكيا والشيخ بالفاحتة املسلسل احلديث أيضا هو منه ومسع ١٣٠٣ سنة

 معه تدبج كالمها ١٣٠٦ سنة مكناس دفني املدين خليفة
-------------------------------------- 

  ٧٨٩ صفحة - ٢ جزء   
 الطرق من وغريمها والقادرية الشاذلية الطريقة وأخذ جلها يل صار إجازات عدة لبعضهما وكتبا

 والشاميني واحلجازيني اجلزائريني من مجاعة عن
 به أخربين حسبما بامسي فهرس تدوين ابتدأ وكان إيل صارت قد ذكر عمن إجازته يف جمموعة له

 من مراسلة عنه له ما وكل أرويه باجلزائر وأوراقه كتبه بني عنوانه ووجدت ١٣٢٢ عام إيل كتابه يف
 القطر يف دهبع خيلف ومل ١٣٣٠ سنة اهللا رمحه ومات املوضوع يف وكاتبين ١٣٢٢ سنة اجلزائر

 واملعروف والبذل ونسخها الكتب مجع يف بعيدة ومهة أخالق وسعة بإميان صدر ثلوج مثله اجلزائري
 صفوة يف بريم الشيخ ذكره وقد واسعة رمحة اهللا رمحه الرواية يف العالية واهلمة منازهلم الناس وإنزال
 فيه كان ما ببعض وحلوه الرحالني من غريه وكذا االعتبار

 اجلفري سقاف بن يعلو ٤٣٩
 اهللا عبد بن عيدروس بن حممد بن سقاف الرمحن عبد بن علوي الصويف احملقق اجلهبذ العالمة هو

 الرمحن عبد جعفر أيب والده عن عامة يروي ١٢٧٣ سنة املتويف اليمين الباعلوي اجلفري شيخان بن
 والسيد الدين شهاب بن علي ابن اهللا عبد والسيد مسيط ابن زين بن عمر بن أمحد والسيد السقاف

 حسني بن اهللا عبد والسيد طاهر بن حسني بن اهللا عبد والسيد احلبشي حسني بن حممد بن القادر عبد
 هود بن هارون والسيد باسودان أمحد بن اهللا وعبد العلوي حيىي بن عمر ابن اهللا عبد والسيد بلفقيه

 بن أمحد املعمر عن الرواية عنده ما ىوأعل باعلوي آل من وغريهم البحر صاحل بن واحلسن العطاس
 ويروي األهدل سليمان السيد عن عاليا اإلجازة له كما مروياته عامة أجازه اليمين باحنشل سعيد
 البييت علي والسيد البطاح يوسف والسيد مسري بن اهللا عبد الفقيه عن عامة املذكور علوي السيد
 السري سامل بن حممد السيد عن نرويه راريسك يف ثبت له وغريهم اجلفري حسن بن عقيل والسيد
 العقد رجال من عشر اخلامس الشيخ وهو عامة عنه احلبشي عمر بن عيدروس السيد عن باهارون

-------------------------------------- 
  ٧٩٠ صفحة - ٢ جزء   
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 ٤٨٢

 العالئي ٤٤٠
 الشافعي العالئي اهللا عبد بن كيكلدي األمري بن خليل الدين صالح سعيد أبو احلافظ هو
 مسع اجلليل األنس صاحب قال العلماء عمدة احلفاظ حجة العالمة اإلمام املقدس بيت نزيل الدمشقي

 املعجم يف الذهيب وقال اه الدنيا مشايخ عن وأخذ سبعمائة بالسماع شيوخه عدة وبلغ ورحل الكثري
 فقال بعدك ختلف من لسبكيا وسئل اه الشأن هذا يف تقدم والعلل للرجال مستحضر حافظ املختص
 الدين صالح واملغرب املشرق حافظ مات فيه وقال العراقي احلافظ عنه أخذ ٦٩٤ سنة ولد العالئي

 ترمجه نظارا ذكيا وغريه الفقه يف إماما زمانه حافظ كان االسنوي قال ٧٦١ عام حمرم ثالث يف
 احلفاظ طبقات يف ستهممخ والسيوطي حجر وابن ناصر وابن واحلسيين الذهيب اخلمسة احلفاظ
 كتاب مساها والكربى والصغرى والوسطى الكربى حديثا األربعون منها مفيدة مصنفات له
 املعني عن فنوا بفنون املغنية األربعني كتاب مساها والوسطى اجزء ٤٦ يف املتقني أعمال يف األربعني

 امللتمس بغية مساها أجزاء ستة يف السباعيات مالك وعوايل اإلالهية األربعون وله اجزء عشر اثين يف
 أجزاء ثالثة واملسلسالت أجزاء عشرة املبتكرة واالس الباء حرف انظر أنس بن مالك عوايل يف

 الفوائد إىل اإلشارة يف اموعة الفوائد وإنارة الصحبة شرف له ثبت ملن الرتبة منصب وحتقيق
 واألربعون املزي احلجاج أيب باحلافظ لتعزيا وسلوان منهم ومسموعاته شيوخه فيها بني املسموعة

 على مشتملة وهي واالسناد املنت متباين ذلك كل اإلنشادات من وأربعني حكاية أربعني مع حديثا
 جامع كتاب وله والفروع األصول علم على اشتمل نفيس كتاب وهو القواعد كتاب وله أربعينيات
 عندي وهو املرشدي الغين عبد الشيخ خلصه املراسيل ألحكام التحصيل

-------------------------------------- 
  ٧٩١ صفحة - ٢ جزء   

 عقيلة وله جملد يف وسلم عليه اهللا صلى النيب عن جده عن أبيه عن روى فيمن املعلم والوشي
 النيب قرب زيارة يف الواردة األحاديث ومجع لطيف جملد يف واملناقب الصفات أشرف ذكر يف الطالب
 منها علق كربى أحكام يف وشرع جملد يف اليدين ذي حديث على الكالم وله وسلم عليه هللا صلى
 ذلك وغري لطيفة قطعة

 واحلافظ الذهيب ابن هريرة وأيب أمحد املعمر ولده عن حجر ابن احلافظ طريق من ماله نروي
 عنه كلهم العراقي

 مسعت وقال الربكة الصاحلة ندةباملس اجلليل األنس يف وصفها أمساء امسها بنت للمترجم وكان
 القرقشندي شيخنا حلفيدها بالفتوى وأجازت مسموعاا من بالكثري وحدثت وغريه والدها على
 حجر ابن احلافظ جميزي أعلى ولعله ٨٠٣ سنة ومات ٧٢٣ سنة ولد أمحد وولده اه ٧٩٥ سنة ماتت
 واالستجازة السماع إىل به بكر والده ألن الشامية بالبالد حيان أيب عن حدث من آخر وهو إسنادا
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 ٤٨٣

 منه
 األزدي خطاب بن عمر ٤٤١
 أروي وغريه أبيه عن روى األزدي يوسف بن هالل ابن خطاب بن عمر حفص أبو الشيخ هو
 عنه اليحصيب أيوب بن عياد بن عمر عن خري ابن طريق من فهرسته

 القاري عمر ٤٤٢
 الدين عالء عن التركماين علي عن العقاد شاكر عن احلليب سعيد عن السكري عن فهرسته أروي
 عنه احلصكفي

-------------------------------------- 
  ٧٩٢ صفحة - ٢ جزء   

 الدين جنم يف تقدم فهد بن عمر
 احلليب العرضي عمر ٤٤٣
 والفقه احلديث فنون يف وقته أوحد العرضي الوهاب عبد بن عمر اإلسالم شيخ حلب حمدث هو
 احلصيين التونسي املسلم بن وحممد خترج وبه احلنبلي الدين ورضي البيلوين حممود عن أخذ واألدب
 زكرياء عن الوهاب عبد والده عن روايته أسانيده أفخر ومن دمشق من مكاتبة الغزي البدر وأجازه

 به اهللا أكرم مبا الغفار فتح مساه ضخام أسفار أربعة يف الشفاء شرح مؤلفاته أعظم ومن حجر ابن عن
 وله املصطفى اسم الفوائد من تضمنه فيما الوفا مناهج وله سنة عشرة اثنيت حنو به اشتغل ختارامل نبيه

 عن عقيل بن عمر طريق من له ما نروي االصطالح يف السيوطي ألفية على وشرح كبري معجم
 اهللا رمحهم عمر أبيه عن العرضي الوفاء أيب عن املوصلي اهللا عبد بن حممود عن احلموي مصطفى

 ١٠٢٤ عام شعبان ١٦ حبلب وفاته نتوكا
 عقيل بن عمر ٤٤٤
 عقيل آل الرمحن عبد السيد بن بكر أيب بن حممد بن بكر أيب بن عقيل بن عمر حفص أبو هو
 من الرمحن عبد السيد األعلى جده لقب والسقاف بالسقاف الشهري الشافعي املكي العلوي احلسيين

 احلديث شيخ املسند احملدث اإلمام ب السند ألفية شرح يف الزبيدي احلافظ تلميذه حاله باعلوي آل
 املنت يف وقال ١١٠٢ سنة مبكة ولد الدين جنم احلجاز يف

  بااز فهت ما حقيقة === باحلجاز لقيت من أسند 
 وتاج والنخلي والعجيمي البصري سامل بن اهللا عبد ألمه جده عن وروى

-------------------------------------- 
  ٧٩٣ صفحة - ٢ زءج   

 الوهاب وعبد اليماين أمحد بن وإدريس عقيلة وابن الصديقي القادر وعبد القلعي الدين
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 ٤٨٤

 من عاليا األولية ومسع وأعالهم شيوخه أغرب ولعله احلموي اهللا فتح بن ومصطفى الطنطاوي
 أعظمهم ومن ةالطلب به وانتفع الشيوخ كبار منه مسع ١١١٠ سنة ألمه جده بعناية البنا أمحد الشهاب
 نروي ١١٧٤ سنة ومات ١١٦٢ سنة عنه أخذه وأول مرتضى احلافظ له مالزمة وأكثرهم به انتفاعا

 وكتب واملشيخات األجزاء من والكثري الستة الكتب منه مسعت قال املذكور الزبيدي طريق من له ما
 ومن اه بشروطها تاملسلسال منه ومسعت ا أجازين اليت الكتب أمساء فيها ذكر مطولة إجازة يل

 الرمحيت ومصطفى اهلندي الدهلوي اهللا وويل العيدروس الرمحن عبد والوجيه اجلربيت حسن طريق
 اخلطيب القادر عبد ابن اهللا نصر الشيخ عن وأروي ح عنه كلهم وغريهم سنبل سعيد وحممد

 وهو املترجم عن البغدادي السويدي سعيد حممد عن الدمشقي الغزي عمر حممد املعمر عن الدمشقي
 جدا عال

 عنه روى كلما وهو مرتضى احلافظ شيوخ أعظم من علمت كما الرجل هذا عظيم وهم كشف
 اهللا عبد أخت ابن أوال معجمه من ترمجته يف قال حىت البصري سامل بن اهللا عبد خاله عن قال

 خاله كتب يل أباح قال مث خاله بعناية األولية مسع قال مث املذكور خاله عن روى قال مث البصري
 عن يروي البصري اهللا عبد أخت ابن هو هذا عمر والسيد األثبات عمدة يف عزوز ابن األستاذ وقال
 علماء بعض ألن ألمه جده أو خاله أنه يف مرة ترددنا وقد املذكور خاله عنه ويروي املذكور خاله

 ذلك وجدت ابنته ابن ال البصري أخت ابن أنه حقق مبا ظفرت مث جازما ألمه جده أنه ذكر العصر
 أعرف ألنه االشكال فارتفع ١١٩٤ عام مؤرخا الراشدية ألهل كتبه الذي مرتضى السيد فهرس يف

 رمحه جيديه ال وذلك اه فيه للتوقف وجه فال نفسه عمر السيد عن ذلك نقل وقد سيما ال به الناس
 بن عمر من مسع أنه قط يصرح مل مرتضى احلافظ فإن شيئا اهللا

-------------------------------------- 
  ٧٩٤ صفحة - ٢ جزء   

 فيما قاطع نص وأكرب غريه يف وال املذكور الراشدية ألهل ثبته يف ال البصري أخت ابن أنه عقيل
 أوال فيها قال املصري اجلربيت حسن للشيخ نفسه املذكور عقيل بن عمر السيد إجازة يف ما هو ذكر
 السقاف عقيل بن أمحد بن عمر كتبه أخريا فيها وقال ألمي جديو سيدي أجلهم مشاخيه عدة لدى

 ا ااز ولد ذكر ما ومنها برمتها نقلها وقد اه البصري سامل بن اهللا عبد الشيخ موالنا حفيد باعلوي
 من وجده نفسه عن الرجل اعتراف بعد وما تارخيه يف اجلربيت حسن بن الرمحن عبد الشهري املؤرخ
 توهم أو ادعاء
 سبطا ينسبونه إمنا املذكور عقيل بن عمر السيد أصحاب من كتاباته على وقفنا من أن لىع

 كالمه لدى اإلرشاد يف قال فإنه الدهلوي اهللا ويل أمحد الشاه اهلند حمدث منهم أخته ابن ال للبصري
 وقال اه عنه جده عن سامل بن اهللا عبد الشيخ بنت ابن عمر السيد جبميعه وأجازين الرداين صلة على
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 ٤٨٥

 عبد الشيخ جده عن عمر السيد عنه روايته تصح ما وجبميع به أجازين البصري ثبت على كالمه لدى
 إجازته يف قال الدمشقي األيويب الرمحيت مصطفى الشام فقيه املسند العالمة ومنهم منه اه املذكور اهللا

 بن عمر السيد مروياته ميعجب وأجازين الستة الكتب وأوائل األولية حديث أمسعين مكة ويف للفالين
 ومنهم نقلت خطه ومن الكبري الفالين ثبت من اه البصري سامل بن اهللا عبد ألمه جده عن أمحد

 جده عن قال املترجم عن روى كلما ثبته يف فإنه عمار بن أمحد العباس أبو ومسندها اجلزائر حمدث
 حممد بن إمساعيل باالستانة إلسالما شيخ ومنهم خطه عليه عندي هذا وثبته سامل بن اهللا عبد ألمه

 والشيخ أشياخه عده لدى العقاد شاكر للشيخ إجازته يف قال زاده بكاتب الشهري احلنفي القسطنطيين
 على جرى وممن البصري سامل بن اهللا عبد الشيخ بنت ابن السقاف باعلوي أمحد بن عمر

-------------------------------------- 
  ٧٩٥ صفحة - ٢ جزء   

 السويدي اهللا عبد ترمجة يف فإنه الدرر سلك يف املرادي خليل حممد املؤرخني من أيضا والصواب
 املنيين علي والده ترمجة يف وكذا البصري سامل ابن اهللا عبد سبط عقيل بن عمر عن مبكة أخذ قال
 املدين ريواينالش علي ترمجة يف وكذا املكي سامل بن اهللا عبد سبط باعلوي عمر السيد عن أخذ قال
 اه سامل ابن اهللا عبد سبط العلوي املكي عمر والسيد قال شيوخه عد لدى

 خاله عن فيه قال املترجم لشيخه وصل ملا له السند ألفية منت يف مرتضى احلافظ أن العجيب ومن
 البصري سامل بن اهللا عبد احلجاز حمدث سبط فيه قال فإنه الصواب على جرى شرحها ويف البصري

 على يدل وهذا له السند ألفية شرح من اه جده كتب يل وأباح قال عنه أخذه لذكر وصل ملاو اه
 فريضة احلق إىل والرجوع عمره آخر الصواب إىل رجوعه
 أو اجلهات بعض عرف أو اصطالح لألم اجلد على اخلال إطالق أن يفيد لعله ما وجدت مث
 على ومسع العروس تاج من الديبع ابن افظاحل ترمجة يف قال الزبيدي احلافظ أن وذلك الناس بعض
 يف أيضا مرتضى احلافظ به اعترف كما ألمه جده املذكور أن مع اه مبارز بن إمساعيل بن حممد خاله
 اه الشيباين الديبع بن علي بن الرمحن عبد الوجيه سبطه وعنه أيضا قال فإنه املذكور مبارز ابن ترمجة
 يف مرتضى احلافظ من يقع مبا نظر أن بعد األمم على حاشيته يف العطار الشهاب صاحبنا قال وقد

 األم أيب اجلد موضع يف اخلال يستعمل مل أدري ال ألم جد أنه مع له خاال البصري وذكره املترجم
 اه بالفتح علي مين أن اهللا وعسى

-------------------------------------- 
  ٧٩٦ صفحة - ٢ جزء   

 وغري عهدته يف فهو أيضا املترجم عن أخذ البصري أن من األثبات ةعمد صاحب ذكره ما وأما
 فيها خبط فإنه اآلثار عجائب من املذكور عقيل ابن ترمجة يف اجلربيت عبارة غرته به وكأين مقبول
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 ٤٨٦

 احلافظ قلد البصري بنت ابن انه نفسه عقيل ابن عن والده ترمجة يف نقله مع أنه وناهيك عشواء خبط
 أعظم وهذا عاز وال متنبه غري باللفظ معجمه من ترمجته كعادته ساق فإنه املذكور غلطه يف مرتضى
 الناسخ أو الناقل أن على تدل اليت الساقطة األوهام اتباع إىل األعمى التقليد يف اإلغراق املؤرخ عيوب
 األمور عاقبة وهللا قلمه به وجيري يقرأ ما يتأمل ال كان

 الرسول عبد بن عمر ٤٤٥
 مكة مسند الصاحل احملدث العالمة الشافعي املكي العطار الرسول عبد بن الكرمي عبد بن عمر هو
 وأجازه املصري الونائي علي احلسن أبو النور عمدته ١٢٤٩ عام بالطاعون ا املتويف وعاملها املكرمة
 امةع يروي عصره يف األكرب مكة راوية كان فاملذكور وباجلملة مشاخيه من كثريين من له واستجاز

 ومصطفي الفالين وصاحل العجيمي حسن بن حممد ابن الفتح وأيب سنبل وطاهر القلعي امللك عبد عن
 الشنواين والشمس الزبيدي مرتضى واحلافظ الشامي سليمان والشيخ الدمشقي الرمحيت حممد بن

 عبيد بن أمحد الشهاب الكزبري الرمحن عبد بن وحممد اجلوهري أمحد بن حممد والشمس املصري
 اجلزائري عمار بن أمحد والشهاب املراكشي محزة بن العزيز وعبد الشامي الكردي ومصطفى العطار
 األهدل الوجيه األخري شيخه املترجم عن قال وقد وغريهم األهدل سليمان ابن الرمحن عبد والسيد

 عالمةال الشيخ مكة علماء من مات السنة هذه ويف به مات الذي الطاعون على تكلم ملا نفسه يف
 للمسلمني النفع به كان ألنه العظيم األسف والعام اخلاص من عليه ووقع الرسول عبد بن عمر الويل

 اه
 والعريب املشريف سقط اهللا وبنعبد البخاري صاحل حممد طريق من له ما وكل نرويه صغري ثبت له
 خان علي وارتضا اجلغبويب السنوسي علي بن وحممد الدمنيت

-------------------------------------- 
  ٧٩٧ صفحة - ٢ جزء   

 اهللا صبغة والشيخ البصري خضر بن وحممد الدهلوي إسحاق حممد اهلند وحمدث املدراسي
 عاليا له ما وأروي عنه كلهم وغريهم املدين البوصنوي حسن والشيخ املدراسي الدولة ببدر امللقب

 أمحد السيد الصاحل والعالمة أبيه عن اعلويالب احلبشي حسني بن حممد بن حسني علي أيب السيد عن
 الشمس عن املكي القعقاعي األديب سعيد حممد وعن ح عنه كالمها البار عيدروس بن اهللا عبد بن

 الشيخ عن عابدين بن اخلري أيب الشيخ وعن ح املترجم أبيه عن املكي الرسول عبد بن عمر بن حممد
 عنه تلوه حممد

 عياض ٤٤٦
 احلافظ احملدث الفضل أبو القاضي اليحصيب موسى بن عمرو بن عياض نب موسى بن عياض هو
 مشيختها عن وأخذ ولد وا سبتة إىل مث فاس إىل انتقلوا مث بسطة حبمة القدمي يف أسالفه استقر احلافل
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 ٤٨٧

 قد بأيام ذلك قبل الصديف علي وأبو ٥٠٨ سنة قدمها مرسية مث قرطبة فدخل األندلس إىل رحل مث
 ومنهم بعضهم نفقات نفدت قد إليه الرحالني ووجد يعفى أن غري من القضاء خطة لنبذه استخفى

 صفر بقية هو فمكث بعضهم وتربص مواطنهم إىل الرجوع يف أكثرهم فأخذ يتمه مل كتابا ابتدأ من
 ما منها وكتب بأصوله ذلك أثناء وقابل هناك بكونه الظن سوى خرب على له يقع ال األول وربيع
 خروجه بعد شافهه ولقد بأمره إال يكن مل بذلك تصرفه أن يشك وال أهله من خاصة يد على أمكن

 فيجد عليه االختيار يقع لكونه به يوجد ال موضع إىل بالترحال ألشعره تغيبه طال لو أنه معناه مبا
-------------------------------------- 

  ٧٩٨ صفحة - ٢ جزء   
 رحلته وتعطيل رغبته إخفاق من نفسه يف وقع ملا غرضه يبلغ حىت مساعاته من فيه يرغب ما
 ذلك على فشكره

 عطية ابن بكر وأبا تليد أيب ابن عمران أبا بسبتة أعالمهم من لقي املائة يقاربون عياض وشيوخ
 نصر أبو املشرق شيوخ من إليه وكتب اخلوالين اهللا عبد وأبو الغساين علي أبو له وأجاز العريب وابن

 من املازري اهللا عبد وأبو أيضا منه واستجاز السلفي طاهر وأبو الطرطوشي بكر أبوو النهاوندي
 وغريهم املهدية

 سارت اليت التصانيف صنف وقال باحلافظ ووصفه املغرب بعامل احلفاظ تذكرة يف الذهيب حاله
 تآليفه كل وقال بعلومه الناس وأعرف وقته يف احلديث إمام فيه خلكان ابن قول ونقل الركبان ا

 إال أثر أو خرب على قط وقفت ما قال انه عنه الثاقب النجم من ترمجته يف صعد ابن وذكر بديعة
 وال شأوه يدرك ال وكان ترمجه ملا الصديف أصحاب معجم يف األبار ابن احلافظ وقال إسناده وعندي
 يف الكامل والتصرف نالتفن حسن مع العلم وخدمة اآلثار وتقييد احلديث بصناعة العناية يف مداه يبلغ
 العصر مجال فكان وباجلملة بالفقه ومهارته والنثر بالنظم وحتققه باألدب اضطالعه إىل معانيه فهم

 حسب األندلس عن فضال املغرب رجاالت عدت وإذا اإلفادة ومعدن املعرفة وينبوع األفق ومفخر
 وكالم واللغة وبالنحو احلديث بعلوم وقته يف الناس أعرف السخاوي احلافظ عنه وقال اه صدرا فيهم
 اه وأنسام العرب

 داخل ايالن بباب وأقرب ٥٤٤ سنة اآلخرة مجادى ٧ اجلمعة يوم وطنه عن مغربا مبراكش تويف
 كافة وغريهم املغرب مؤرخي لدى املعروف هو مبراكش ودفنه مرة غري ا قربه على وقفت املدينة
 يف خلكان وابن الصديف أصحاب معجم يف راألبا وابن الصلة يف بشكوال البن الذي وهو

-------------------------------------- 
  ٧٩٩ صفحة - ٢ جزء   

 يف الشركي الطيب وابن واليفرين اإلحاطة يف اخلطيب وابن طبقاته يف فرحون وابن تارخيه
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 كرب توىل ملا عياضا أن من خلدون ابن تاريخ يف وقع ما الغريب ومن األعالم من وغريهم فهرسته
 الدولة فسخطته قال ومنصبه وأبوته بدينه يومئذ رئيسها وكان سبتة عن علي بن املؤمن عبد دفاع
 لظهر نص وأقطع اه بالبادية القضاء خطة يف مستعمال بتادال سبتة عن مغربا مات حىت األيام آخر

 عياضا أن والده رمجةلت عقده الذي اجلزء يف حممد اهللا عبد أبو القاضي عياض ولد قول هذا يف اخلصم
 أن إىل حمله بلزومه وأمر املؤمن بعبد فيها فاجتمع ٥٤٣ عام الثانية مجادي ٢٥ سبتة من ملراكش ض
 إىل فرجع الرجوع يف له فأذن مرحلة مسري بعد فمرض صحبته فخرج دكالة لغزو املؤمن عبد خرج
 مجادي من التاسع الليل نصف جلمعةا ليلة مات مث أيام مثانية من حنوا مريضا ا فأقام مراكش حضرة
 لوالده يذكر فلم اهللا رمحهما ولده كالم اه السور داخل ايالن باب يف ا ودفن ٥٤٤ عام اآلخر
 يف الفياض الفتح يف ما تعلم كله وبذلك ا ودفنه مبراكش وفاته على ونص غريها وال بالبادية والية
 بأميال مراكش خارج مات عياضا أن الفاسي احلريشي علي احلسن أليب عياض القاضي شفاء شرح
 يوم احلمام يف فجأة مات أنه من الكربى طبقاته يف الشعراين حكاه ما الغريب ومن قال إليها ونقل
 احلمام يف بقتله أمر الذي هو املهدي إن وقيل االحياء كتاب حبرق أفىت أنه بلغه إذ الغزايل عليه دعا
 يوم الشفا كتابه يصنف كان ألنه السبت يوم خيرج ال كان إذ ديهباليهو بلده أهل عليه ادعى أن بعد

 ومن احلريشي كالم اه عليه يقف من به يغتر لئال عليه نبهنا وإمنا يصح ال فإنه باختصار اه السبت
 نقلت العراقي العالء أيب احلافظ تلميذه خبط منه عندي نسخة

-------------------------------------- 
  ٨٠٠ صفحة - ٢ جزء   

 السيارة الكواكب كتابه يف اجلديد فاس دفني املراكشي مريدة بن املكي حممد أيب للعالمة وحنوه
 يف العلوي حممد بن سليمان الربيع أيب السلطان خلطبة ونقده شرحه اسم وهو الزيارة على احلث يف

 والشمس فهرسته يف ناينب احلسن ابن والشيخ ثبته يف األمري الشيخ ذكر ما ومثله والطوائف املواسم
 ابن أيضا ذلك حكى وقد يهودي مسه مبراكش مسموما مات عياضا أن من أوائله يف القاوفجي
 الرياض نسيم ويف اه يهودي مسه مسموما مات انه وقيل مبراكش تويف الديباج يف قال فرحون

 اه له أصل ال قتل أنه من قيل وما للخفاجي
 أن األلسنة على اآلن شاع ومؤرخها مراكش عامل االفراين الصغري حملمد احلجال درة مقدمة ويف
 فقد حاله من ذلك يبعد وال املتقدمني من ألحد عليها أقف ومل املغرب ذكر ما عياض لوال يقولوا
 ما ونظري مثله للمالكية وال للشافعية وليس تعرب أهله جاللة عن وآية املغرب مفاخر من مفخرة كان
 لزيارة اليوسي علي أبو قدم ملا قال املبارك ابن اهللا عبد أبو الفقيه به ينأخرب ما األلسنة على شاع
 أيب حرم حد نريد سيدي يا له فقالوا ضرحيه جريان له عرض وألف املائة حدود يف عياض ضريح
 و الفضل أليب حرم كله املغرب علي أبو هلم فقال حومته باب إىل ضرحيه من يعنون الفضل
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  واحد يف العامل جيمع أن === مبستنكر اهللا على ليس 
 نقلت االفراين خط ومن اه

 صعد البن واملناقب املفاخر من اهللا ألولياء فيما الثاقب النجم امش قدمي خبط طرة يف ووجدت
 وجاءنا املغرب يف وتغرب املشرق من الناس على تطلع الشمس كانت الشيوخ بعض قال التلمساين

 اه لعياض الشفا كتاب وهي األقصى رباملغ من أخرى مشس املشرق أهل حنن
-------------------------------------- 

  ٨٠١ صفحة - ٢ جزء   
 ب منها ناهيك هلا نظري ال اليت الكتب الشريفة الصناعة هذه يف املترجم ألف
 ومل فيه كفاءته أكفاؤه له وسلم اإلبداع كل فيه أبدع ديباجه يف فرحون ابن عنها قال الشفا ١
 االستفادة يف وأنصفوا عليه للوقوف تشوفوا بل إليه السبق مزية أنكروا وال به االنفراد يف أحد عهيناز
 اه وغربا شرقا نسخه وطارت الناس ومحله منه

 قليال لكان باجلوهر وزن أو بالذهب كتب لو كتاب هو أيضا فرحون ابن عنه قال واملشارق ٢
 اه حقه يف

 إىل واإلملاع الفوائد من زرع أم حديث يف ما معرفة يف رائدال وبغية واملدارك واإلكمال 10 ٣
 له وذكر ذلك وغري القرطبيني وأخبار سبتة وأخبار العلويني وأخبار السماع وتقييد الرواية معرفة
 ملوك أخبار فيه مجع املؤلفات مجيع على أرىب الذي قال التاريخ جامع كتاب احلفاظ تذكرة يف الذهيب

 ابن شيوخ معجم املوضوع يف له ومما انظرها وعلمائها سبتة أخبار ستوعبوا واملغرب األندلس
 وبعد أوهلا يف قال كراريس الثمانية حنو يف وهي شيوخه يف بالغنية املسماة وفهرسته سفر يف سكرة
 مسموعايت وإجازة روايايت تعيني يف الراغبون أيها

-------------------------------------- 
  ٨٠٢ ةصفح - ٢ جزء   

 على ذلك من لكم أنص أن إيل الرغبات أيدي ومدكم علي احلاكم حبكم تعني فقد وجمموعايت
 أنواع سائر يف العموم على األشياخ فهارس على وأحيل باملضنون يفي لعله مبا أوراقي وأخص عيون
 لقهأ ومل إيل كتب ومن وإجازة ومناولة ومساعا قراءة عنهم أخذت الذين أشياخي وأمسى العلوم

 احلال إليه أدت ما حبكم واإلجياز االختصار من وفقه احلال يعطي ما منهم واحد كل خرب يف وذكرت
 أو عنهم أرو ومل وذاكرم وجالستهم لقيتهم من جلة أمساء ذلك أثناء وذكرت واالحنفاز الرحلة من

 ملا إتقان أهل وال رواية أصحاب يكونوا مل ألم أو منع لسبب أو قطع لقاطع إما اليسري منهم مسعت
 به الدهر وتقلبات ونسبه الشيخ يذكر أنه فيه واصطالحه منهم حممد امسه مبن ابتدأ ودراية رووا

 أجل من التميمي عيسى بن حممد بترمجة فيها وافتتح فيه وإسناده عليه مسموعه يذكر مث ومشيخته
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 ٤٩٠

 وختمها املؤمنني ريبأم وصفه تاشفني بن يوسف بن علي ذكر فيها له عرض وكلما سبتة شيوخ
 لقيناهم ممن مجاعة تركت وقد ترمجة مائة هذه وقال الطليطلي العزيز عبد بن يوسف بترمجة

 اقتصارا احلديث وال الكتب عنهم حنمل مل ممن والرواة الفقهاء من نظرهم جمالس وحضرنا وذاكرناهم
 ذكرناها وقد واملغرب شرقامل ألهل الفهارس من والعشرين اخلمس حنو بإسناد أتى مث ذكرناه ما على
 ويعصمنا يرضاه فيما ذلك يف سعينا وجيعل علمناه مبا ينفعنا واهللا بقوله ختمها مث عنه حروفها يف

 وختم تقواه ويشعرنا بتوفيقه
 وهي بالتأليف بعضهم أفردها فيه املسندة أحاديثه فإن الشفا كتابه أسانيده يف إليه يرجع ومما
 عياض طريق من الستة الكتب رواية أراد فمن مشيخته يف جميالع الشهاب قال حديثا ستون

 األثر خالصة من املقري ترمجة يف للعجمي ما وحنو املذكور اجلزء من أو الشفا كتاب من فليأخذها
-------------------------------------- 

  ٨٠٣ صفحة - ٢ جزء   
 وهو أظرفه ما صغري جملد يف حممد اهللا عبد أبو القاضي ولده بالتأليف عياضا القاضي أفرد وقد
 يف عياض أخبار يف الرياض أزهار له واملقري التونسي الوادياشي جابر بن حممد افريقية ومسند عندي
 بيدنا اليت النسخ يف ما على عليه وبقي بست منها فيه أتى مثاين روضات على بناه ضخمني جملدين
 عرفناه من بيد وكذا منه بأيدينا اليت النسخ يف جدمهاأ فلم والسابعة السادسة الروضة وغريها وبتونس

 بعد ومن قبل من األمر وهللا وضاعتا كتبهما أو املقري يكتبهما مل فإما
 عن اهللا حوط ابن إىل بأسانيدنا منها طرق من ومؤلف مروي من عياض للقاضي ما كل أروي
 حممد اهللا عبد أيب القاضي عن الزبري ابن طريق ومن ح عنه حكم بن علي بن أمحد جعفر أيب اخلطيب

 وهو واجب بن خليل بن أمحد أبيه عن واجب بن حممد اخلطاب أيب وعن السبيت األنصاري غاز بن
 عن السراج حممد اهللا عبد أيب عن املكناسي غازي ابن إىل وبأسانيدنا ح عياض القاضي عن غاز وابن
 الغافقي إسحاق أيب القاضي عن احلاج ناب الربكات أيب اجلماعة قاضي عن زكرياء أيب جده عن أبيه
 عياض القاضي عن غاز بن اهللا عبد أيب القاضي عن األزدي اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب القاضي عن
 حممد عن التنوخي إسحاق أيب عن حجر ابن احلافظ إىل وبأسانيدنا بالقضاة مسلسل ترى كما وهو
 جعفر أيب عن مالك بن سهل احلسن أيب عن رونها بن حممد بن اهللا عبد عن الوادياشي جابر بن

 عبد بن حيىي عامر أيب بن ربيع املواهب أبو به أخربنا الوادياشي قال ح الغرناطي حكم بن أمحد
 الرمحن

-------------------------------------- 
  ٨٠٤ صفحة - ٢ جزء   

 الربهان عن أيضا احلافظ إىل وبه عياض القاضي عن الغافقي علي بن احلسن عن إجازة ربيع ابن
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 عياض عن السلفي طاهر أيب احلافظ عن اهلمذاين علي بن جعفر الفضل أيب عن احلجار عن التنوخي
 الكتب مجيع وأروي الشارد حصر من الشني حرف يف األسانيد هذه بعض ذكر إثر عابد الشيخ قال

 مصنفها إىل وأسانيده ألسانيدا ذه طريقه من واألجزاء واملعاجم املسندة األحاديث وكتب الستة
 اه مشهورة
 تنبيه
 والتالد الطارف اد كتابه يف مراكش نزيل الصحراوي األمني حممد اهللا عبد أبو األديب قال

 صدور يف يبثون اليت وعلومهم الشريعة محلة فهم األربعة واألمية البخاري مقام مثل عياض مقام
 وأجدرها األوراد أجل وذلك اهللا وبني بينهم اليت الوسيلةو أورادهم هي التأليف أو بالتلقني الرجال

 تالدة خالدة علومهم فبقيت علومهم بسيوف الشريعة عن ذبوا البعيدة املدد بعد للثواب وأبقى نفعا
 األوراد تلك وانقطعت وأوراد تالميذ له كان بكثري وبعدهم معهم كان هللا ويل من وكم األبد إىل
 بعلومهم زالوا ال املذكورون العلم وأمية بقي إن بذكر إال النفع يبق ومل منةاألز مبرور املريدون وباد
 عياض إىل وانظر القيامة يوم إىل أشياخه فهم كتبهم من علمية مسألة استفاد من وكل أحياء كأم
 مشحونا وجدته إال والفقهاء السري أصحاب وال احلديث أهل تواليف من معتربا تأليفا ترى فال

 رجال من يذكره مل التشوف صاحب كون منصبه يضر وال املشرق إىل يرحتل مل أنه مع بكالمه
 الذين أي العباد الزهاد ذكر فيه التزم أنه العذر ووجه فيه ذكر من مجيع من وفاة أقدم أنه مع التصوف
 ترمجة الثاقب النجم يف صعد ابن صدر قلت نسختنا من ٢٤٣ ص فيه كالمه بقية انظر لذلك انقطعوا

 وأكابر الفقه علماء وعلمه فضله على أمجع وممن املغربية بالبالد اهللا أولياء عمدة كان فيه بقوله اضعي
 اه الصوفية

-------------------------------------- 
  ٨٠٥ صفحة - ٢ جزء   

 له اجلوهرية اليواقيت عقد انظر الباعلوي احلبشي عمر بن عيدروس هو احلبشي عيدروس
 سيالنمر عيد ٤٤٧
 ساكنة ميم بينهما والراء النون بضم التجريد شرح يف الشرقاوي قال النمرسي علي بن عيد هو

 حممد والشمس والنخلي البصري عن عامة يروي ١١٤٠ سنة باملدينة املتويف األزهري الشافعي اه
 وأمحد املنويف ومنصور البقري قاسم بن وحممد الشرنباليل وحممد اجلزائري خليل بن وعلي الربزجني
 وغريهم الديوي وعيد النفراوي وأمحد السندويب وأمحد البشبيشي
 حديث سند فيه ذكر ١١٣٦ بتاريخ أمته كراسة حنو يف احلفين للشمس إجازته على بناه ثبت له
 والتفسري احلديث كتب وبعض الستة وأسانيد بشرطه البصري عن املغريب اهللا عبد بن حممد عن األولية
 عندي وهو الرداين سليمان ابن وشيخهما والنخلي البصري ثبيت على آخره يف وأحال قبل ذكر عمن
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 ٤٩٢

 عن احلليب عن السكري به وأخربنا ح عنه احلفين الشمس طريق من للمؤلف ما وكل نرويه
 مبني حممد املنال ابن احلسني نور املعمر عن ذلك من وأعلى ح عنه الفتين الرمحن عبد عن العقاد

 عن املكي العجيمي درويش بن احلفيظ عبد مكة قاضي عن اهلند من كتابة احليدرأبادي األنصاري
 سنبل طاهر حممد عن السندي عابد الشيخ إىل وبأسانيدنا ح عنه املكي سنبل طاهر حممد الشيخ

 أيضا عنه املذكور
 الرعيين عيسى ٤٤٨
 حممد أبا يكىن الرعيين سليمان بن عيسى هو

-------------------------------------- 
  ٨٠٦ صفحة - ٢ جزء   

 روى واالسناد والتقييد بالرواية االعتناء أهل من كان مالقة وسكن رندة من أصله الرندي
 الشيوخ عن وأخذ دمشق وسكن الوقت أيب أصحاب عن رحلته يف وأخذ وحج مجاعة عن باألندلس

 فاضال ناقدا واألسانيد بالرجال عارفا متقنا مقيدا رواه ملا ضابطا وكان سنة ٢٣ هناك مقامه ودام
 من كثريا وجلب أشياخه ومعجم بعضه عندي الصحابة يف كتابا وألف التقييد حسن اخلط بارع

 مرزوق ابن طريق من له ما نروي ٦٣٢ سنة ومات واألندلس املغرب وصلت تكن مل اليت الكتب
 عنه الطنجايل اهللا عبد أيب احملدث عن اخلطيب

 الثعاليب عيسى ٤٤٩
 قومه الثعالبة وطن من البادية املنح يف قال الثعاليب عياد بن عامر بن أمحد بن حممد بن عيسى هو
 منسوب وهو العروس تاج ويف اه طالب أيب بن جعفر إىل ينتسبون وعشريته اجلزائر عمالة من وهم
 على ١٠٨٢ سنة ا مات ومدفنا هجرة املكي أصال اجلزائري اه ثعالب آية يسمى باملغرب موضع إىل
 وهو الفاسي الطيب حممد أيب فهرسة عن نقال املثاين نشر مايف على مثانني أو املساعي أجنح أول يف ام

 أيب بن محزة بن حممد اهللا عبد أليب سامل أيب كالم يف الباسم الزهر ويف أيضا العروس تاج يف الذي
 النهار آخر ودفن مثانني عام رجب من ٢٤ األربعاء يوم ضحى املتويف املترجم حق يف العياشي سامل

 اه عراق ابن مقربة فوق دكة يف املصلي من باحلجون
 يعرب الرواية واتساع العارضة قوة عن حاله كان الذي الفذ والنادرة واملغرب احلجاز مسند هو
 يف التوسع مع معرفة أتقن وال اطالعا أكثر وال الشأن ذا منه أعلم العصر ذلك يف يعلم ال حبيث
 األخرى العلوم

-------------------------------------- 
  ٨٠٧ صفحة - ٢ جزء   

 املعاين وفارس احلفاظ خامتة ب الروي املشرع صاحب حاله والرفعة والتصون املتني والدين
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 ٤٩٣

 يف العياشي سامل أبو عنه وقال اه زمانه يف الدنيا مسند هو رحلته يف الزبادي فيه وقال اه واأللفاظ
 الغريبة واألسانيد العوايل الطرق من فجمع وإمساعه احلديث مساع على أمره آخر يف عكف رحلته

 يتفق مامل واألجزاء واملعاجم املسانيد من وأمسع ومسع الكثري وكتب غريه جيمع مامل العجيبة والفوائد
 واملسانيد احلديثية األجزاء من قرأ ذلك بعد أيضا وقال عصره ألهل منه قريب وال ذلك مثل لغريه

 ال حبيث وأصحام املشايخ عند التام القبول وأعطي احلديث رواية يف وقته فرد به صار ما الغريبة
 أخذ مع األجهوري شيخنا أن أخربين وقد مساع إرادة عند منه يضجرون وال بشيء عليه يبخلون
 يطلب أن قبل يبتدئه عليه دخل إذا كان األوقات أغلب يف الذباب طنني من وضجره غايته منه الكرب
 دخل وما غريبة رواية أو حديث لسماع إال يأيت ال أنه منه علما األمساع شنف له فيقول السماع منه
 منه يستفيدون كانوا مشاخيه إن قيل ولو وللحاضرين له بفائدة إال فيخرج املشايخ من قط أحد على
 درايته يف منه يدونيستف وهم الرواية هي إمنا منهم استفادته غالب ألن يبعد مل منهم يستفيد مما أكثر

 الشيخ من أحفظ املغرب من إلينا وصل ما له يقول كان البابلي الشيخ أن أخربين وقد معانيه وحتقيق
 استقر ملا أيضا ذلك بعد وقال اه إلنصافك ذلك تقول إمنا سيدي يا له فأقول منك أذكر وال املقري
 عوايل من ومجع مسع ما وإمساع أقر ما وإقراء كتب ما ونشر مجع ما لنشر تفرغ واستوطنها مبكة
 الكبار اخلزائن وتتبع زمانه أهل مهم أدناه عن تقاصر ما التواريخ ونوادر املسلسالت وغرائب السند
 مبصر

-------------------------------------- 
  ٨٠٨ صفحة - ٢ جزء   

 والثالثيات الثنائيات وانتقى منها الكثري وقيد املصنفات غرائب منها فاستخرج واحلجاز
 واملسانيد واجلوامع املصنفات من كثري من العشاريات إىل ذلك فوق وما األحاديث من والرباعيات
 ما واألنساب األمساء من وضبط فيه ما أعلى مصنف كل من فينتقي مؤلفيها أزمنة حبسب واألجزاء

 ومسند الوقت ةنادر فهو وباجلملة خفيا كان ما الرواية طرق من وأظهر غريه عند يوجد أن قل
 أن ميكنين ال املشايخ على أطوف أن عسى ما وطفت طاقيت فوق اجتهدت وإن أين علمت وملا الزمان
 ما له مجع قد اهللا وأن املئونة كفاين قد أنه رأيت حصل ما النفائس من أحصل أن وال مجع ما أمجع
 مفرقا كان

  واألعصرا نفوسهم اإلله رد === كأمنا العاملني كل فرأيت 
 يف املبعوث الرواية كرت لكتابه جعلها اليت اخلطبة يف أيضا سامل أبو فيه وقال الرحلة يف كالمه اه
 فئة خري من ليكون اآلتية املائة رأس إىل عافية يف حياته اهللا من املرجو اإلميان معامل لتجديد الزمان آخر

 خري قول يف العبارة صريح من ةالبشار سبيل على باإلشارة له يقتبس أن فيحسن مائة كل يف اددين
 الرجل ترمجة يف كفاية وفيه الكرت وأول الرحلة يف بقيتها انظر اه عيسى إال مهدي ال العيس ركب من
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 ٤٩٤

 إبراهيم الربهان لتلميذه واستجاز ١٠٦٦ حدود يف مصر إىل اجلزائر من املترجم رحلة وكانت
 كما القاهرة يف ذاك إذ املوجودين علماءال كبار من لقي من كل من املدين اخلياري الرمحن عبد بن

 أليب ما كل نروي وغريه زروق الشيخ وقبلهم واملشارقة املغاربة رفقائه مع أيضا سامل أبو يفعل كان
 والبصري والرداين والعجيمي والكوراين العياشي طريق من الثعاليب مهدي

-------------------------------------- 
  ٨٠٩ صفحة - ٢ جزء   

 الكرت انظر حروفها يف ذكرت وفهارسه عنه كلهم وغريهم وبردلة احلاج ابن وأمحد والنخلي
 واملنح واملقاليد

 العاين ٤٥٠
 العاين أمحد الشيخ بن حممد بن حممد بن الدين حميي الشيخ الرباين الويل املدقق العالمة هو
 الشيخ والده عن وهو وأجازه حممد اهللا عبد أيب الشيخ والده على قراءته غالب الدمشقي احلسيين
 له ذكره ثبت له بأسانيده النابلسي الغين عبد الشيخ القطب عن العاين أمحد الشهاب والده عن حممد
 عنه يرويه أنه ذاكرا لنا إجازته يف الدمشقي احلبال سعيد حممد الشيخ شيخنا دمشق بركة تلميذه

 العبدري ٤٥١
 بن علي بن حممد بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو الرحال الناقد املسند احملدث األديب العالمة هو

 عظيم مشهد اليوم ا وعليه الربكات بأيب حاحة فيها املعروف احليحي العبدري مسعود بن أمحد
 زكرياء أيب طريق ومن عنه الكاتب رضوان ابن القاسم أيب طريق من فهرسته أروي مقصودة ومدرسة
 ذلك ثبت إذا له روايته تصح ما له إجازته حسب عنه الغافقي حيايت ابن اهللا عبد أيب عن السراج
 الدباغ ابن عن البديعة رحلته يف كما يروي وهو السراج فهرسة من حيايت ابن ترمجة يف كما عنده

 جملد يف عندي وهي رحلته يف عنهم مروياته استوعب وقد التونسي القرطيب هارون وابن والدمياطي
 وقد جامعة رحلة فهي وباجلملة رواية واتساع ونقدا وشجاعة قلما املغاربة كتبه ما أنفس من

 الوفيات صاحب قنفذ ابن اختصرها
-------------------------------------- 

  ٨١٠ صفحة - ٢ جزء   
 العجمي ٤٥٢
 الشهري حممد بن أمحد الدين شهاب القاضي بن أمحد الشهاب املصرية الديار مسند اإلمام هو
 لطيف صغري جزء له األلف حرف يف ذكره سبق وقد املشيخة صاحب األزهري عيالشاف بالعجمي

 وسري األجهوري علي احلسن أيب شيخيه طريق من األولية حديث يف سنده فيه ذكر كراسة حنو يف
 بن يوسف اجلمال عن والثاين ترمجته يف سبق كما احللبيني طريق من األول احلنفي الدروري الدين
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 ٤٩٥

 جالل واملعمر األجهوري عن السيوطية العشاريات األحاديث يف سنده مث نصارياأل زكرياء القاضي
 املذكورة السيوطي عشاريات ساق مث إجازة السيوطي عن القرايف علي النور عن كالمها احمللي الدين
 عليه وقفت البخاري ثالثيات على شرح أيضا املذكور وللعجمي أسانيدها على وتكلم غريبها وشرح

 التيمورية باملكتبة موجود وهو للسيوطي الصغري الفهرس ملخص وله بتونس الزيتونة امعج مكتبة يف
 العجمي أمحد يف سيقت وقد إليه بأسانيدنا له ما وكل نرويه ١٢٢ عدد حتت املصطلح قستم يف مبصر

 الدكايل إبراهيم بن أمحد العباس أيب العالمة خبط املذكور اجلزء من نسخة يل وقعت وقد انظرها
 أبيه عن العجمي حممد العز أيب الشيخ مصر مسند مؤلفه ولد عن له روايته حسب لفاسيا

 العجيمي ٤٥٣
 الدار املكي العجيمي عمر بن حممد بن علي بن حسن اإلسرار أبو هو ١١٣ عام بالطائف املتويف

 احلديث نارم به اهللا رفع من أحد العارف احملدث الصويف الفقيه ااز ال احلقيقة على احلجاز مسند
 وعليه رحاها قطب فصار بتلهف الصناعة هذه تعاطي الثاين وأول عشر احلادي القرن يف والرواية
 به االعتناء يف وبلغ اجلد كل احلديث علم طلب يف جد رحلته يف العياشي سامل أبو عنه قال مدارها
 احلد غاية

-------------------------------------- 
  ٨١١ صفحة - ٢ جزء   

 من أحد يقدم وال مروياته غالب عنه وروى الكثري منه فسمع الثعاليب مهدي أبا شيخنا والزم
 من وإقباال سعادة ذلك يف ورزق عنه واألخذ لقائه يف جد إال الشريفني احلرمني على اآلفاق علماء
 مبا فيه سامل أيب شهادة بعد عاش املترجم أن مع اه مسموعاته واتسعت مروياته بذلك فكثرت املشايخ
 الس طول على قوة له كان الكوراين طاهر أبو تلميذه أيضا عنه قال وقد سنة األربعني حنو ذكر
 اه الظهر لصالة إال يقوم ال العصر قبيل إىل ويستمر الشمس شروق عقب للقراءة جنلس كنا حبيث
 جملسا عشر أحد يف املوطأ عليه قرأ أنه وذكر

 القادر عبد كابين ومصر واليمن واهلند واحلجاز واملغرب مبالشا عصره علماء أكابر عن روى
 احلافظ األخريتني عن أخذه ذكر ومباركة الشرف وزين قريش وبناته العابدين وزين علي الطربي
 مهدي وأبو املكي األنصاري اجلمال بكر أيب بن علي أيضا العجيمي شيوخ ومن العقد يف الزبيدي
 الدين بدر بن حممد الشام ومسند والكوراين ينتسب وإليه سلوكه شيخ وهو والقشاشي الثعاليب
 بن أمحد الشهاب اليمن ومسند النقيب بن محزة بن الدين كمال بن وحممد وتدجبا والعياشي البلباين
 وإبراهيم الديبع بن وعلي اخلاص الرحيم وعبد الشوبري حممد والشمس موسى وولده الزبيدي العجل
 عالن وابن األجهوري وعلي اخلفاجي والشهاب الغزي والنجم سيالشربامل وعلي اليمين جعمان

 وابن الفاسي القادر وعبد امليموين وإبراهيم الدمياطي البنا بن وأمحد الصفوري القادر وعبد الصديقي
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 ٤٩٦

 وعبد سودة بن حممد بن وحممد الدالئي املرابط بن وحممد املرغيت سعيد بن وحممد الرداين سليمان
 األنصاري الغمري البغال بن أمحد بن علي واملعمر الفاسي أمحد بن وحممد الفاسي العريب ابن الوهاب
 الرمحن عبد الشيخ بن الوهاب وعبد املكي بريي حسني بن وإبراهيم اللقاين السالم وعبد املكي

 حممد بن وأمحد اليمين باحاج وعلي النقشبندي اخلاين حسني وحممد زاده بعرب املعروف االسالمبويل
 الغين وعبد ياحلمو

-------------------------------------- 
  ٨١٢ صفحة - ٢ جزء   

 التونسي عاشور واملعمر الالهوري سعيد وأمحد بادشاه صادق حممد مكة ومفيت وتدجبا النابلسي
 رسائله حوته ممن وغريهم اخلاص الفتاح وعبد السروري وحممد القرشي املالكي وأمحد الشاوي وحيىي
 مسلسال الصحيح يروي وكان الطرق ورسالة املستطلع كفاية انظر كثرية وهي إجازاتهو وأثباته

 مطري بن حممد بن علي والنور العباسي امللك عبد بن اللطيف عبد بن امللك عبد املعمر عن باملعمرين
 بأسانيده املكي النهروايل القطب عن ثالثتهم اليمن من كتابة عجيل بن أمحد والشهاب
 عنه وغريهم الكوراين طاهر وأيب القلعي والتاج والبديري املكي عقيلة ابن طريق من له ما نروي
 بكر أيب ابن اخلالق وعبد الشركي الطيب وابن عقيل بن عمر عن مرتضى احلافظ إىل وبأسانيدنا
 إىل وبأسانيدنا عنه مخستهم عيديد الرمحن عبد بن وحسن الكوراين إبراهيم بن وحسن املزجاجي
 بن حسني النور وأنا ح املترجم أبيه عن العجيمي حسن بن حممد اهللا عبد أيب عن اليلاهل الشهاب

 بن حممد الشمس عن السبعي حسني والقاضي الترميي باهارون السري سامل بن وحممد احلبشي حممد
 الرمحن عبد بن أمحد عن الصنعاين قاطن حممد بن أمحد عن العمراين علي بن حممد عن احلازمي ناصر
 احلليب سعيد عن السكري اهللا عبد البدر وأنا ح له ما أبيه عن العجيمي حسن بن حممد عن اميالش
 عن العجيمي حسني بن حممد عن الطائفي الشكور عبد بن حسني عن احلليب املواهيب إمساعيل عن

 رمحيتال عن الكزبري عن كالمها واحلبال السكري عن وذلك أربعة وبينه بيننا ما وأعلى املترجم والده
 بن الفتح أيب عن الرسول عبد بن عمر عن أبيه عن احلبشي حممد بن حسني وعن ح عنه اجلنيين عن

 حيدر حممد بن احلسنني نور املعمر وعن رأيت كما باآلباء مسلسل وهو عنه أبيه عن العجيمي حممد
 حممد عن لسنب طاهر عن املكي العجيمي درويش بن احلفيظ عبد القاضي عن احليدرأبادي األنصاري
 بن هاشم حممد عن أيضا احلفيظ عبد القاضي ويروي العجمي عن الفتين مجل عارف

-------------------------------------- 
  ٨١٣ صفحة - ٢ جزء   

 مع عال وهو أيضا أربعة فيه وبينه فبيننا عنه املكي الصديقي القادر عبد عن السندي الغفور عبد
 بن حسن املسند احملدث الدنيا يف منه اازين من بقي علمته من آخرو قدرهم وعظيم الرجال متانة
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 ٤٩٧

 له استجاز البخشي اهللا عبد الشيخ احملدث والده فإن ١١٩٠ عام حبلب املتويف احلليب البخشي اهللا عبد
 أعلم واهللا سنة ٧٩ بعده وعاش املترجم من

 اهلاليل عنه وأخذ هل ما أبيه عن روى حسن بن حممد الشمس ولده هذا العجيمي خلف وقد
 حممد أبيه عن روى الفتح بأيب يعرف ولد هذا حملمد وكان وغريمها الطائفي الشكور عبد بن وحسني

 حفيد املترجم وللعجيمي الرسول عبد بن وعمر الونائي علي السيد هو عنه وأخذ حسن جده عن
 للشيخ ازأج املكي العجيمي حسن بن حممد بن درويش بن احلفيظ عبد مكة قاضي هو آخر

 حممد املعمر وللعالمة له إجازته نص وعندي الدمنيت والعريب البخاري الرضوي صاحل وحممد السنوسي
 عنه به نتصل احلسنني نور املعمر ولده طريق ومن وأوالده اهلندي األنصاري مبني حممد بن حيدر
 عاليا

 حرف يف الفضل أهل ليةوح له األوائل انظر الدمشقي اجلراح إمساعيل الفداء أبو هو العجلوين
 واحلاء األلف

 العجلوين ٤٥٤
 سنة ومات ١٠٦٠ سنة ولد دمشق نزيل اجلعفري العجلوين خليل بن حممد الشمس العالمة هو
 له وطبقته اللقاين وخليل احلموي أمحد عن ومبصر وطبقته احلصكفي العالء عن بدمشق أخذ ١١٤٨
 جمموعة ضمن الغزي دينال كمال خبط مبصر التيمورية باملكتبة موجود ثبت

-------------------------------------- 
  ٨١٤ صفحة - ٢ جزء   

 عنه السليمي إىل وبه بعده املذكور ولده طريق من به نتصل ١٢٥ عدد حتت املصطلح علم يف
 العجلوين ٤٥٥
 سنة لدو قبله الذي ولد والوفاة املولد الدمشقي العجلوين خليل بن حممد بن حممد الفتح أبو هو
 سنة ومات وطبقتهما واحلفين امللوي عن فأخذ مصر إىل رحل مث وأجازه والده عن وأخذ ١١٢٨
 عن إمجاال مبؤلفه نتصل ١٢٥ عدد حتت املصطلح قسم يف التيمورية باملكتبة موجود ثبت له ١١٩٣
 مساعا عنه العقاد عن احلليب عن السكري شيخنا

 العذري ٤٥٦
 خري ابن طريق من فهرسته أروي الدالين مث العذري أنس بن عمر نب أمحد العباس أبو الفقيه هو

 عنه كلهم النفزي سليمان بن وحممد بقي ابن القاسم وأيب موهب بن علي عن
 العذاري ٤٥٧
 تونس سواحل من بلدة ومساكن املساكين الشريف العذاري احلاج بن حممد الصاحل العامل هو
 حممد الصاحل العامل املترجم خليفة عن عزوز ابن كيامل الشيخ عن ثبته نروي ١٣٤٠ عام دخلتها

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٤٩٨

 احلاء حرف انظر العجلوين فهرس يف مذكور هذا العذاري وسند عنه املساكين القزاح
 الكبري العراقي ٤٥٨
 عبد الفضل أبو الدين زين احلافظ اإلمام هو

-------------------------------------- 
  ٨١٥ صفحة - ٢ جزء   

 األثر إىل نسبة األثري منه أجداده أصل لكون العرب عراق إىل نسبة العراقي سنياحل بن الرحيم
 من ٨٠٦ سنة املتويف الشافعي املصري اه فنونه يف يصنف ممن إليه االنتساب وحسن السخاوي قال

 فربع بالفن وعين ٧٢٥ عام األول مجادى ٩ يف ولد والشام ومصر احلجاز ومسندي اإلسالم حفاظ
 والعالئي كثري وابن كالسبكي املعرفة يف عليه الثناء يف يبالغون عصره شيوخ كان يثحب وتقدم فيه

 كونه مع العصر حبافظ ووصفه وغريها املهمات يف األسنوي اجلمال عنه نقل وغريهم مجاعة ابن والعز
 اه عنه واملنقول الناقل من كل مفاخر من يعد مما وأمثاله وهذا السخاوي قال تالمذته من

 رياسته إليه وانتهت فيه فامك الفن هذا إليه حبب احلفاظ طبقات يف فهد ابن احلافظ عنه وقال
 عصره يف نظري وقته يف له يكن مل حبيث مرية وال ريب بال واالتقان احلفظ مع اإلسالمية البالد يف

 ميةاأل مجيع عنه وكتب ومغارا األرض مشارق من وقصد عصره حفاظ من عدة فيه بالتفرد له شهد
 بديعة الفن يف مؤلفات له

 أن بعد السنة به اهللا فأحيا ٧٩٦ سنة من احلديث إمالء يف شرع حجر ابن احلافظ تلميذه قال
 احلديثية الفوائد كثرية حمررة مهذبة متقنة حفظه من غالبها جملس أربعمائة من أكثر فأملى داثرة كانت

 اه
 احلافظ أيام أواخر إىل الصالح ابن تمو بعد درس اإلمالء كان التدريب يف السيوطي وقال
 اه ٨٠٦ سنة موته سنة إىل جملسا عشر وبضعة جملس أربعمائة فأملى ٧٩٦ سنة فافتتحه العراقي

-------------------------------------- 
  ٨١٦ صفحة - ٢ جزء   

 مث بكيالس التاج وحاوله دهرا العراقي قبل انقطع اإلمالء كان املغيث فتح يف السخاوي قال
 وقلة منهم موقعه وعدم عنه الناس برغبة يتعلل فكان إحيائه على العراقي الويل ولده حثه العراقي الزين

 اه القاهرة من أماكن وبعده املنورة باملدينة فيه شروعه واتفق لذلك صدره اهللا شرح أن إىل به االعتناء
 عصره أهل غالب خترج وعليه منه أمنت الفن هذا يف نر مل فقال الغمر إنباء يف احلافظ وترمجه

 والتصنيف التخريج كيفية وعلمه دربه الذي وهو اهليثمي الدين نور شيخنا صهره به أخصهم ومن
 من للمتون استحضارا أكثر ممارسته لشدة اهليثمي وصار له وينسبها كتبه خطب له يعمل الذي وهو

 منه اه املعرفة احلفظ ألن كذلك وليس منه أحفظ أنه له خربة ال من يظن حىت شيخه
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 ٤٩٩

 وقد واحلديثية االصطالحية األلفية تآليفه ومن الثامنة املائة رأس على بالتجديد وصف ممن وهو
 واملستدرك احلاكم مستدرك على واملستدرك وشرحهما وزمان مكان كل يف الركبان ما سارت
 أحاديث وختريج لناسا سيد ابن احلافظ لشرح تكملة جعله الترمذي وشرح الدارقطين مستدرك على

 القرآن علوم يف وألفية املغين مساه مطبوع وهو جملد يف والصغري جملدات مخس يف الكبري االحياء
 ونظم والكربى الصغرى واألحكام خطه عليها عندي وهي الصالح البن احلديث علوم على والنكت
 أيب الدين ويل احلافظ لدهولو للبيضاوي املنهاج أحاديث وختريج ذلك وغري العيد دقيق ابن اقتراح
 الظنون كشف صاحب له ذكره الوالد ترمجة يف الوارد حتفة مساه والده ترمجة يف مؤلف أمحد زرعة

 شاهني بن يوسف احلافظ تذكرة عن نقال الراوي تدريب ويف
-------------------------------------- 

  ٨١٧ صفحة - ٢ جزء   
 بالفقه أعلمهم اهليثمي والنور العراقي والزين البلقيين والسراج امللقن ابن السراج تعاصروا أربعة
 للمتون وأحفظهم امللقن ابن تصنيفا وأكثرهم العراقي ومتونه باحلديث وأعلمهم البلقيين ومداركه
 البالد إىل فيه ارحتل وصناعته احلديث فنون يف القرين منقطع كان حقه يف السخاوي وقال اه اهليثمي
 كلمة جمموعة يف وهو فيه تصانيفه وسارت فيه عليه وعولوا عصره أمية فيه بالتفرد هل وشهد النائية
 اه إمجاع

 احلرم أيب القاضي مشيخة وذيل التونسي ابن الدين ناصر القاضي مشيخة الباب يف له ومما
 من مجاعة تراجم علي اشتمل ومعجم الرمحن عبد القاري البن ومشيخة رافع ابن ختريج القالنسي

 وأربعون للميدومي تساعية وأربعون شيوخه من وفيهم شيوخه شيوخ غالبهم الثامن القرن أهل
 البياين رواية من كالمها مثانية وعشرة تساعية وأربعون عندي وهي حرفها يف ذكرت عشارية
 ظهرية ابن حامد أبو احلافظ عليه قرأها بلدان أربعة منها عليه بقي تكمل مل بلدانية وأربعون

 السيوطي إىل وبأسانيدنا عنه كالمها اهليثمي والنور حجر ابن احلافظ إىل بأسانيدنا هل ما نروي
 أيب عن الثعاليب الرمحن عبد إىل وبأسانيدنا عنه كالمها فهد ابن الدين تقي واحلافظ البلقيين العلم عن

 الكمال عن طييبال عن امليداين الشمس عن احلنبلي املواهب أيب إىل وبأسانيدنا أبيه عن العراقي زرعة
 حيىي زكريا أيب طريق ومن ح عنه املنتوري إىل وبأسانيدنا ح عنه الباعوين ابن إسحاق أيب عن احلسيين
 عن املناوي الدين شرف عن الطويل الكمال عن خروف عن القصار طريق ومن ح عنه السراج
 أبيه عن العراقي زرعة أيب احلافظ

 البلقيين عد من ومنهم سبق كما الثامنة املائة رأس على ددا هو املترجم عد من العلماء من تنبيه
 إحتاف يف الشليب بن أمحد الشهاب قال

-------------------------------------- 
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 ٥٠٠

  ٨١٨ صفحة - ٢ جزء   
 كانوا والعراقي امللقن وابن البلقيين الثالثة املشايخ أن العجائب ومن القضاة مبسلسل الرواة
 امللقن وابن الشافعي مذهب معرفة يف التوسع يف فالبلقيين الثامن القرن رأس على العصر هذا أعجوبة

 قبله ومات بسنة اآلخر قبل ولد الثالثة من وكل وفنونه احلديث معرفة يف والعراقي التصانيف كثرة يف
 بسنة

 الواو يف سيأيت احلسني ابن الرحيم عبد احلافظ بن زرعة أبو أمحد الدين ويل هو الصغري العراقي
 الفاسي العراقي ٤٥٩
 عن قال املغرب بل فاس فخر الفاسي احلسيين العراقي محدون بن حممد بن إدريس العالء أبو هو
 وألف ومائة عشرين سنة كانت والديت أن يل يذكر والده يعين كان البصري فتح كتابه أول يف نفسه
 منها كثري على فوقف كتبه وطلب احلديث بعلم أولع ١١٣٤ عام العلم طلب يف شرع ملا وأنه تقريبا
 الزاوية حمراب ميني عن اآلن وقربه سنة وستني نيف عن ٨٤ أو ١١٨٣ عام بفاس وفاته وكانت اخل

 الصقلي أمحد العباس أيب الشيخ ضريح قباله هناك الصغريتني اخلزانتني حتت لويات بالسبع اليت الصقلية
 كبري جملد يف للصغاين املشارق من رياألخ الثلث وشرح الترمذي مشائل على شرح للمترجم

 مبارك ابن مشاخيه األخري على له وقرض خبطه عندي ثالثتهم للسيوطي امليت إحياء وشرح ضخم
 يف الصفا مناهل وتكميل للقضاعي الشهاب أحاديث ختريج أيضا وله سليمان وابن زكري وابن
 ختريج

-------------------------------------- 
  ٨١٩ فحةص - ٢ جزء   

 يف البصري وفتح اجلوامع مجع أحاديث على الكالم يف اللوامع الدرر وله للسيوطي الشفا أحاديث
 من ذلك وغري خبطه منهم املوجود عندي وثالثتهم الكبري اجلامع يف هلم املخرج بالرجال التعريف
 له البصري فتح يف كما واختصر الكتب من بيده وقع ما سائر على املفيدة والطرر احلديثية األجوبة
 عليها نقف مل وهذه الرفائق يف احلضرمي كتاب وخرج اخلطيب وتاريخ عدي ابن كامل

 لفضالء فيما املنتخب التذييل يف العراقي العريب بن الوليد حممد أبو احملقق العالمة عمه ابن قال
 يف بذلك وانفرد فيه احمقق احلديث علم يف إماما كان املترجم حق يف وجب املآثر من العراقية الشعبة
 بسيوطي يلقب فكان وأقرانه وشيوخه زمانه علماء بذلك له واعترف أحد فيه يقاومه ال فكان وقته
 من عنه يسأل ما يستحضر وكان متكاثرة وعدة وافرة مجلة الفن هذا كتب من بيده حصل وقد زمانه
 العلوم من ذلك لغري وجهة هأمر ابتداء عند له يكن ومل ذلك يف له مشارا غالبا األحاديث مراتب
 شيخه وكان األقدمني عادة على وعربية فقه من إليه احملتاج القدر أتقن أن بعد كلها عنها ذهنه فخال

 احلديث مسائل بعض حتقيق يف معه يبالغ اللمطي مبارك بن أمحد العباس أبو املتبحر احلافظ العالمة
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 ذكره فجرى السنوسي الشيخ كربي يدرس باركامل ابن الشيخ كان فيه إليه الرجوع إىل يشري وكان
 درك هللا له فقال طرق ستة البديهة على له فذكر خرجه عمن الترمجة صاحب فسأل األحاديث لبعض
 التارخيي األديب احملدث العالمة الشيخ عن الثقة أخربين طريقني إال له خيرج ومل حجر ابن تعب لقد
 يف يقول الفاسي اهللا عبد بن عمر حفص أبا الصدر شيخه عمس أنه التاديل عامر بن حممد اهللا عبد أيب

 يف لتالمذته يقول كان أنه املذكور الشيخ إىل وبالسند حجر ابن من أحفظ انه الترمجة صاحب شأن
 اليازغي الكرمي عبد حممد أبو الشهري الشيخ وكان وسيدكم سيدي إىل قوموا الترمجة صاحب شأن

 جييء الزهين
-------------------------------------- 

  ٨٢٠ صفحة - ٢ جزء   
 شرفا ذا وناهيك عصره فقهاء من واحد غري وكذلك يسأله الترمجة صاحب دار باب إىل
 يف الترمجة صاحب مع تنازع سودة ابن التاودي حممد اهللا عبد أبا شيوخنا شيخ أن الثقة وحدثين
 عليه اهللا صلى النيب كأن املنام يف رأىف ذلك على بينهما الس وانفصل احلديث علم من مسألة
 فذهب ذلك من فمنعه الدار تلك على بوابا الترمجة صاحب فوجد عليه يدخل أن فرام دار يف وسلم
 انه على تدل رؤيا وهذه احلق هو قال ما وأن بالفضل له واعترف السمح منه وطلب الغد من إليه
 باختصار اه احلديث عن يذب

 يف السبق قصب حاز ممن انه له إجازته يف جسوس قاسم بن حممد اهللا عبد أبو شيخه عنه وقال
 أهل من أحد إليها يصل مل حبيث الغاية غاية إىل ذلك يف ووصل ودراية ورواية حفظا احلديث علم

 نقلت خطه ومن اه نعلم فيما عصرنا
 احملل يف هو ضاأي للمترجم إجازته يف الرباطي الغريب اهللا عبد بن أمحد العباس أبو احلافظ وقال

 دونه فما الثابت الصحيح من ورواا املتون حلال ومتييزا وإتقانا حفظا األجلى األعز واملوضع األعلى
 دون ما إىل الصحبة وطول العدالة طبقات من الرواة ويعرف ويعرفه إال منت عنه يشذ ال أن يكاد
 نقلت أيضا خطه ومن اه ذلك

 حبافظ حاله أن بعد ترمجه ملا معجمه يف املصري زبيديال مرتضى الفيض أبو احلافظ عنه وقال
 به وانتفع وأفاد للطالبني ودرس فيه مهر حىت ودراية رواية وضبطا حفظا احلديث بعلم اعتىن العصر
 الفن هذا يف يدانيه من وقته يف يكن فلم للفن ومراعاة وإتقان حتقيق مع الغريبة الكتب وأقرأ كثريون
 طلبته أحد وهو ناصر ابن السالم عبد بن حممد صاحبنا يل حكى لقدو باحلفظ عليه أشري حىت

 الكبري اجلامع قرأ وملا العجب منه يقضي ما حبفظه ضبطه وحسن الفن يف رسوخه من له املالزمني
 السيوطي للحافظ

-------------------------------------- 
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  ٨٢١ صفحة - ٢ جزء   
 كتاب يف ذلك نقل لو حبيث نسخته طرة يف يقيدها كان حديث آالف عشرة حنو عليه استدرك

 طريقة على حديث كل على وتكلم حديث مائة إيل فوصل الصغري اجلامع شرح يف وشرع جملدا جاء
 مع وتكلم كراسا ثالثني حنو يف للقضاعي والشهاب والشمائل الشفا على وتعليقه يكمل ومل احلفاظ
 كتب عال كالم التفسري يف وله املستدرك يف اكماحل ومع موضعا عشر أربعة يف حجر ابن احلافظ
 للصغاين الذي ط البحرين جممع ربع وشرح عجيبة مناقشات آخره إىل أوله من الثعليب تفسري على
 اه الغاية يف السلطان به أمره الذي نصيبه

 كتب مطالعة على مقبال كان الكبري املثاين نشر يف القادري الطيب ابن ومعاصره نده عنه وقال
 واألفراد واألطراف الغريبة كتبه من بيده ودخل عمره مدة ذلك يف استغرق احلديث وعلوم السري

 فكان م احملتج التقاة عن فضال والوضاعني والضعفاء والتعديل التجريح وكتب واملنسوخ والناسخ
 اذيوالكالب للذهيب والكاشف حجر البن واللسان وامليزان والستة الذهيب ذيب رجال يستحضر

 ذلك من له فحصل احلديث كتب وغالب الكبري واجلامع اخلطيب وتاريخ اجلوزي ابن وموضوعات
 فراغ عقب وجييب عنه يسأل ما يستحضر فكان ذلك عن السؤال إليه وانتهى لغريه حيصل مل ما

 أو الرجال أحوال عن أو مرتبته أو حديث عن السؤال كان سواء مطالعة وال تأمل غري من السائل
 والبيان النحو حنو العلوم بعض اعتناء قراءته حال له يكن ومل ذلك يف إليه املشار هو فكان تبهممرا

 ينطق وال الدراية قوي النطق فصيح بل منه شيء يف يلحن ال كتابا سرد إذا كان ذلك ومع واملنطق
 من علم ما مع إليه الرجوع إىل يشري املبارك ابن شيخنا وكان مستقيم غري بشيء

-------------------------------------- 
  ٨٢٢ صفحة - ٢ جزء   

 فوائد على اشتملت مفيدة تقاييد وله عنهم الرواية يف عصره أهل غالب له وأجاز لغريه خمالفته
 من عليه اشتملت ما مع غريه عند منها املنقولة الكتب وجود لعدم إدراكها عن الباع بقصر غزيرة

 اه ا الناس انتفاع بذلك ليحصل جلمعتها وجدا لو التحقيق
 شيخنا فهرسته يف ريسون بن الصادق حممد بن حممد اهللا عبد أبو املسند احملدث العالمة عنه وقال
 اه وقته يف احلديث بعلم انفرد وقد وأوانه عصره وفريد زمانه سيوطي احلافظ احملدث

 أهل فاق املغربية بالديار ديثاحل حفاظ خامتة العالمة االشراف يف احلاج ابن القاضي عنه وقال
 التجريح طرق معرفة يف الراسخ القدم إىل وإتقانا وضبطا ورواية لفظا احلديثية الصناعة يف عصره

 اه والتعديل
 الصغري وميارة الشدادي علي احلسن وأيب زكري وابن املسناوي والشيخ والده عن املترجم أخذ
 أمحد بن علي احلسن أيب عن عاليا عامة ويروي اسومكن فاس أهل من وغريهم الفاسي الصغري وحممد
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 العباس أيب واحلافظ الفاسي األندلسي سليمان بن أمحد القاسم أيب الشهري واحملدث الفاسي احلريشي
 حممد اهللا عبد وأيب الفاسي بناين السالم عبد بن حممد اهللا عبد وأيب الرباطي الغريب اهللا عبد بن أمحد
 عليه وضبط وجوده عن فضال مساعه يستغرب ما احلديث كتب من عليه ومسع جسوس قاسم بن

 له جلهم إجازات على وقفت حسبما هلم ما عامة اللمطي مبارك بن أمحد العباس وأيب وطبق وقيد
 كما قال النشر صاحب أن مع به ظفرت الذي هذا ولكن جميزيه من هؤالء استقل ورمبا خبطوطهم

 أعلم واهللا اه عنهم لروايةا يف عصره أهل غالب له أجاز عنه سبق
 مشاخيه من إجازاته نصوص له فيها مجع كراريس يف فهرس وله

-------------------------------------- 
  ٨٢٣ صفحة - ٢ جزء   

 إجازات من كثري على وقفت وقد عندي وهي البصري فتح كتابه عن بترمجته مصدرة املذكورين
 أن يظنون ال كانوا الناس كأن عجيب وهذا فال احلواضر وأما بباملغر البوادي أهل من لكثري املترجم

 هو إال جيبه مل العلماء أين القيامة يوم املنادي نادى إذا الذي الثمني العلم أنه على علم عنده كان ما
 مسلكه سلك ومن وأمثاله

 وغريها اداتالعب يف امليتة السنن بإحياء جتاهره املتأخرين حمدثي عن العراقي احلافظ مميزات ومن
 عبد ابن احلافظ تلميذه عنه ذكر فقد خيالفها كان إذا كان كيفما العمل به جرى ما شأن من حاطا
 إدريس شيخنا عليها حمافظا كان الثالثة املواطن يف والرفع القبض سنة قائال املزايا يف الناصري السالم

 بعد املوطأ عنده القارىء كنت فلقد عليه قراءتنا أيام عليها حيملنا وكان الفاسي العراقي حممد ابن
 من أفرغ أن قبل الناس اجتمع إن يل فقال العصر صالة حانت وقد الرصيف جبامع العصر صالة
 راتبة من وفرغ سلم فلما مأموما معنا الصالة فأدرك ففعلت بالناس صل إماما فتقدم الوضوء جتديد
 كان ما شدة من خلفك صليت ما ثالثال يف ورفعت قبضت أرك مل لو يل وقال عليه سلمت املغرب
 اه السنتني هاتني إحياء على حيضنا

 عبد ابن واحلافظ احلنفي الزبيدي مرتضى احلافظ طريق من له ما كل يف املذكور باحلافظ نتصل
 صحبة ١١٨٢ سنة يف االستدعاء إليه أرسلت األكرب معجمه يف قال لألول مراسلة الناصري السالم
 أن ميكنه ومل لفظا أجاز قد املترجم أن عام ثاين االستدعاء حامل من اخلرب إيل وعاد الشريف الركب
 إجازاته جمموع يف للثاين العامة إجازته على وقفت للثاين ومساعا وإجازة اه شغلته ألعذار خطه يكتب
 به ونتصل كناشة يف خبطه له إجازته وعندي عامة أيضا عنه احلضيكي طريق ومن ح مبراكش
 إسناد علو احلديث يف رتبة منه أعلى عن املشرق يف نأخذ ومل املدين فاحل الشيخ عن دثنيباحمل مسلسال
 علي بن حممد احلافظ عن فقهه يف وتدوينا وإتقانا ومعرفة

-------------------------------------- 
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  ٨٢٤ صفحة - ٢ جزء   
 باملغرب احلفاظ خامتة عن وهو عصره وراوية وعمال علما وأهله احلديث إمام وكان السنوسي

 إمجاال احلديث علم يف به ونتصل آمني به وتقع اهللا رمحه املترجم عن الناصري السالم عبد بن حممد
 بفاس املتوىف إجازة احلسيين الصقلي أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أيب الناسك املعمر على
 احملدث العامل والده عن أمحد العباس أيب الصاحل الفقيه والده عن املائة من قريب عن ١٣٢٢ عام

 عن وغريه الوالد الشيخ وعن ح به خصيصا وكان املترجم عن أمحد بن حممد اهللا عبد أيب الصاحل
 حممد أيب فيه عمدته عن الفاسي البناين أمحد بن أمحد العباس أيب باملغرب احلديث يف وعمدته شيخه
 وهو عنه أبيه عن العراقي زيان ابن إدريس العالء أيب عن الفاسي احلسيين العراقي العريب ابن الوليد
 لو أحسنها وما والسنة احلديث علوم عنهم أخذ ومن فاس أهل معتمد هي السلسلة وهذه فيه عمدته
 العالء أيب لولده املذكور زيان حممد أيب وإجازة زيان حممد أليب املترجم العالء أيب إجازة ثبتت

 طريق من قبله اليت السلسلة يف القول وهكذا اهللا رمحهم العريب بن الوليد مدحم أليب العالء أيب وإجازة
 أيب عن وإجازة مساعا ونروي يسمع مل لعله ملا اجلابرة باإلجازة اتصاهلا حتقق لو أعالها فما الصقليني

 إجازةو مساعا املكناسي محادي بن حممد اهللا عبد أيب عن املراكشي السباعي إبراهيم بن حممد اهللا عبد
 بن إدريس العالء أيب عن وإجازة مساعا املكناسي محادي بن التهامي اهللا عبد أيب القاضي أخيه عن
 املترجم إجازة أيضا نتحقق ال أنا إال املترجم عن أبيه عن وهو وإجازة مساعا احلسيين العراقي زيان
 إدريس لولده زيان إجازة وال لزيان

 األخوين ب االشراف يف احلاج ابن وصفهما الرمحن وعبد اهللا عبد املترجم احلافظ وعقب
 شرح وكمل نعيم أليب احللية األول اختصر ١٢٣٤ سنة ماتا وقال الناسكني الواعظني احملدثني العاملني
 فيه مجع والتعديل واجلرح الصحابة يف خمتصر وللثاين الصغاين من األخري للثلث والده

-------------------------------------- 
  ٨٢٥ صفحة - ٢ جزء   

 يف تأليف له العراقي الرمحن عبد زيد أبا فإن ختليط وهو قلت اه واإلصابة وامليزان االستيعاب بني
 وله خبطه عندي وهو العني حرف إىل فيه وصل يكمله ومل اإلصابة فيه اختصر استقالله على الصحابة
 الدقيق خبطه كراسة ٢٥ حنو يف طهخب عليه وقفت استقالله على حجر البن امليزان لسان اختصار
 الصحيح عليه مسع بفاس عنه أخذ قد وهو جغبوب دفني السنوسي الشيخ طريق من به ونتصل
 اهللا عبد حممد أيب الثاين للولد التآليف من نسبه ما وأما ال أم والده أجازه هل أدري وال وأجازه
 وباجلملة اهللا رمحه خبطه عندي الصغاين على والده شرح وتكميل احللية اختصار من وكل فصحيح

 علوم خدموا الرمحن وعبد اهللا عبد وفروعها العالء أبو احلافظ أصلها اليت املباركة الشجرة هذه فإن
 وفق من ذريتهما من اهللا قيض ولو اهلوامش وكتابة والتحرير والنسخ بالتأليف تذكر خدمة السنة
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 مبقدار اهللا عند شيء وكل الذكر وأشرف الفخر يةا ا هلم لكان وجمموعام فيها تصانيفهم لنشر
 يف القادري الطيب ابن السالم عبد حممد أيب منظومة على شرح حممد اهللا عبد أيب املترجم ولوالد
 خبطه بعضه عندي السري

 الكبري العروسي ٤٦٠
 عيالشاف العروسي داوود بن موسى بن أمحد الشهاب الصالح أبو األزهر اجلامع شيخ العالمة هو
 العلوم يف التامة املشاركة له رحلته يف الناصري عنه قال ١٢٠٨ سنة ومات ١١٣٣ سنة ولد األزهري

 اه وفهم حفظ ومزيد للتدريس وداعية قوة وله األدب سيما
 ابن عن بشرطه مساعا األولية حديث ويروي وغريمها والشرباوي امللوي الشهاب عن عامة يروي

 البكري مصطفى سيدي عن الطريقة وأخذ الشمائل عليه ومسع بسنده البصري عن الشركي الطيب
 امللوي لشيخه التدبري إسقاط يف التنوير كتاب نظم على شرحه تآليفه ومن وغريه

-------------------------------------- 
  ٨٢٦ صفحة - ٢ جزء   

 مصطفى عن كالمها القرنشاوي عسل حسن بن وبسيوين املوجي سعيد الشيخني عن ثبته أروي
 زكرياء الشيخ شرح حمشي العروسي مصطفى الشيخ عن كالمها الشافعي األنبايب حممد والشمس عز

 الناصري السالم عبد ابن طريق ومن ح العروسي أمحد أبيه عن حممد أبيه عن القشريية الرسالة على
 عنه

 الصغري العروسي ٤٦١
 وثعيلب والشرقاوي واألمري أبيه عن عامة يروي قبله الذي ولد العروسي حممد الشمس هو
 ومها عيسى ابن ورفيقه الرباطي عمرو ابن التهامي البن كتبها اليت إجازته يف هكذا مساهم الضرير
 ذي بشهر املترجم وفاة خبطه عندي اليت فهرسته يف الدمنايت حامد أبو أرخ ١٢٤٣ بتاريخ عندي
 أبيه عن العروسي ىمصطف عن عز مصطفى عن املوجي عن له ما أروي ١٢٤٤ عام احلجة

 السبيت العزيف ٤٦٢
 العباس أيب عن الربيع أيب ابن عن سليمان أيب ابن عمر أيب عن املنتوري طريق من فهرسته أروي

 القاسم أيب بن أمحد حامت أيب عن اخلشاب ابن عن األمحر ابن طريق ومن ح العزيف حممد بن أمحد
 عنه منظور ابن عن اخلشاب ابن ندوبس ح املذكور العباس أيب جده عن أبيه عن العزيف

 العلقمي ٤٦٣
 يريد هل أدري وال فهرسة إجازته يف واملرغيت ثبته يف الصفاقسي النوري علي النور له نسب
 الربهان أو الشمس

-------------------------------------- 
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  ٨٢٧ صفحة - ٢ جزء   
 يف املنري الكوكب صاحب علقميال بكر أيب بن علي بن الرمحن عبد بن حممد فهو الشمس أما
 مل واحلديث القدمي يف احلديث شيخ الرحيانة يف اخلفاجي عنه قال جملدين يف وهو الصغري اجلامع شرح
 حتلى قد املعارف أعرف من املفرد العلم وهو صار حىت ذوارف الفضل رياض يف إفادته سحب تزل

 وطبعه خليل فللفضل إبراهيم الربهان وأما االمج فزاد املعايل مساء ورقي كماال السيوطي اجلالل خبدمة
 يف نفسه ترجم ملا أيضا اخلفاجي وقال للنووي الروضة ذيب كتاب له عليل أنه لوال النسيم حيكيه
 الشفا عليه قرأت العلقمي إبراهيم احملدثني حفاظ خامتة الفهامة العالمة ومنهم أشياخه وعد الرحيانة
 سندي أن اعلم الشفا على شرحه أول أيضا اخلفاجي وقال ودعاؤه نظره ومشلين وبغريه به وأجازين

 الشيخ احملدثني خامتة عن رواييت أعالها الذهب سلسلة احلديث كتب من وغريه الكتاب هذا يف
 اه السيوطي اجلالل عن الصغري اجلامع شارح العلقمي الشمس أخيه عن وهو العلقمي إبراهيم

 ح بأسانيدمها الشمس أخيه عن وهو عنه اخلفاجي إىل ابأسانيدن الصغري للعلقمي ما فنروي
 وأيب املراكشي الشريف الواحد عبد حممد وأيب طاهر بن علي بن اهللا عبد موالي إىل وبأسانيدنا

 املذكور العلقمي الشمس عن ثالثتهم القاضي ابن العباس
 العطار ٤٦٤
 السالم عبد ابن احلافظ عنه قال الشافعي الدمشقي العطار عبيد بن أمحد الشام حمدث هو
 منه الشهادة ذه وناهيك اه مقري من خروجي لدن من سفري يف رأيته من أمثل رحلته يف الناصري

 نسبك أترفع سألته وقال برا مكة إىل درعة من األرض يف تطوافه بعد
-------------------------------------- 

  ٨٢٨ صفحة - ٢ جزء   
 ال فقال املصطفوي الشرف فيه تومهت قد وأنا وسلم عليه اهللا صلى النيب أصحاب من لصحايب

 عليه الح ملا حمبة هذا بكالمه فازددت علم آبائي يف يتقدم مل وأنا علم آبائه يف تقدم من إال نسبه يرفع
 عمه عن نقال والده ثبت يف العطار الدين حميي الشيخ نقله ما مع وانظره اه اهللا ومراقبة الصدق من

 وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل نسبتنا أن العظيم باهللا وحلف ركبته على جلس أنه العطار دحام الشيخ
 املترجم بوالده يعين اه والدي يل حلف كما حلفت وقال نساء ختللتها ما صحيحة الذكور جهة من
 مطلعها بقصيدة الرببري الشهاب ورثاه ١٢١٨ عام اهللا رمحه مات

  العطار بشيخنا رزئنا مذ === البخاري مات فاليوم عدد صاح 
 الرمحن عبد بن حممد الشمس الثالثة البخاري وشراح الكزبري علي الشيخ عن عامة يروي

 عليها الواردين من وأجازه الدمشقيني من وغريهم املينين أمحد والشهاب العجلوين الفداء وأيب الغزي
 البخاري حممد بن حممد واحملدث قدسيامل التافالليت حممد بن وحممد املدين الكردي سليمان بن حممد
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 اخلباز من كالمها الطائفي الفتين الرمحن وعبد الربزجني جعفر السيد باملكاتبة جميزيه ومن النابلسي
 املصريني من وغريهم األجهوري وعطية يوسف وأخوه احلفين والشمس وامللوي اجلوهري والشهاب
 صاحل عن عاليا األولية حديث وروى الدرعي الناصري السالم عبد ابن احلافظ مع مصر يف وتدبج
 بأسانيده الربزجني الرسول عبد ابن الشمس عن اجلنيين

 له ما وكل نرويه الصغري الكزبري مجع من وهو دمشق من جلبته صغري ثبت املذكور وللعطار
 عقادال شاكر والشيخ األهدل الرمحن عبد والسيد العطار الرسول عبد بن وعمر املدين صاحل طريق من

 احلبال عن روايتنا وبينه بيننا ما وأعلى عنه وغريهم العطار وحامد الكزبري الرمحن وعبد عابدين وابن
 حامد الشيخ عن احلبال وعن ح عنه الكزبري عن كالمها والسكري

-------------------------------------- 
  ٨٢٩ صفحة - ٢ جزء   

 عن كالمها العطار وحامد الغزي عمر عن اخلطيب النصر أيب وعن ح املترجم أبيه عن العطار
 عصره ألهل عامة أجاز ممن واملترجم عنه الدمشقي احلليب سعيد عن السكري وعن ح الثاين والد

 العطار ٤٦٥
 الدمشقي العطار داوود بن إبراهيم ابن علي احلسن أبو املعتين احملدث العامل السلف بقية هو
 خطه وعليه بدمشق عليه وقفت جملد يف ترمجته وجامع لنوويا الدين حميي الشيخ صاحب الشافعي
 وعدة اخلري أيب وابن الصرييف ابن من وأليب يل استجاز الذي هو وقال التذكرة يف الذهيب وترمجه
 سبعني عن ٧٢٤ سنة مات جملد يف معجما له خرجت وفصول وأجزاء حسنة معرفة صاحب وكان
 مطبوع وهو البغدادي للخطيب احلديث أهل نصيحة تابك اختصار وللمترجم اه سنني بالفاجل مرض
 عنه الذهيب طريق من له ما أروي باهلند

 العمادي ٤٦٦
 مفيت بالعمادي كأسالفه املشهور الدمشقي احلنفي الدين عماد بن إبراهيم بن علي بن حامد هو
 بن وحممد بلياحلن املواهب أبو عامة وأجازه أعالمها عن وأخذ ١١٠٣ سنة ا ولد بدمشق احلنفية
 املكي االسكندري وحممد والنخلي البصري اهللا وعبد احلنبلي املواهيب اجلليل وعبد الكاملي علي

 حديث منه ومسع القلعي والتاج مكة نزيل اهلندي الكرمي وعبد جملدات عشر يف املنظوم تفسريه ووهبه
 طاهر وأبو العباسي خلليفيتا اهللا عبد بن الكرمي وعبد عقيلة وابن املكي الوليدي وحممد األولية

 أسانيده يف جمموعة له وغريهم املدين بري اهللا عبد بن أمحد بن وابراهيم النابلسي والعارف الكوراين
 شاكر عن احلليب سعيد عن السكري شيخنا عن له ما وكل نرويها بدمشق عليها وقفت وإجازاته
 عن الرمحيت مصطفى عن العقاد

-------------------------------------- 
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  ٨٣٠ صفحة - ٢ جزء   
 أبيه عن الرمحيت مصطفى بن حممد عن أبيه عن اخلطيب النصر أيب عن له ومساو العمادي حامد

 بدمشق ١١٧١ سنة املذكور املترجم مات عنه
 العمراين ٤٦٧
 باليمن بلدة عمران إىل نسبة العمراين علي ابن حممد اهللا عبد أبو املعمر اليمن صنعاء حمدث هو

 عن يروي ١٢٦٩ سنة املتوىف احلديث فقه كتاب صاحب وهو يوم مسافة مشاال صنعاء وبني بينها
 الشيخ مشايخ من هو وغريهم الكبسي حيىي بن واحلسن الصنعاين قاطن حممد بن أمحد الشهاب
 احلبشي حممد بن حسني السيد عن ثبته نروي الغرب طرابلس أرض من اجلغابيب واد دفني السنوسي

 عن احلازمي ناصر بن حممد املسند عن كالمها الترميي باهارون السري سامل بن وحممد ويالباعل
 عنه السنوسي الشيخ إىل وبأسانيدنا ح ثبته العمراين

 العماوي ٤٦٨
 األزهري املالكي العماوي أمحد بن أمحد الدين شهاب املدرسني صدر احملدث العالمة هو

 شارح والزرقاين الفيومي وإبراهيم والشربخييت والزرقاين واخلرشي الشرباملسي عن يروي الدمرداشي
 ثبتا إماما وكان وغريهم والبصري النفراوي وأمحد املقدسي ومنصور البشبيشي الرؤوف وعبد املوطأ
 وهو ١١٥٥ سنة مات طبقة بعد طبقة الناس به وانتفع الشرباملسي شيخه حمل يف تصدر أصوليا حمدثا
 الرباطي الغريب اهللا عبد بن وأمحد الغرياين طريق من ثبته نروي الشهري ماويالع املنعم عبد الشيخ والد

 شيخ أن فذكر العمدة صاحب ووهم عنه اجلوهري الشمس طريق ومن عنه كلهم واحلضيكي
 شيخ والدة على قرن نصف بنحو وفاته لتقدم ممكن غري وهو عنه يروي حكمت عارف اإلسالم
 املذكور اإلسالم

-------------------------------------- 
  ٨٣١ صفحة - ٢ جزء   

 العمريي ٤٦٩
 القاضي األديب العالمة املكناسي التاديل اجلابري العمريي سعيد بن القاسم أبو مكناس قاضي هو
 ليلة ومات ١١٠٣ سنة مبكناس ولد الزمان قضاة عدل ب الكبري النشر يف القادري حاله العدل
 عن أخذ سنة وسبعني مخس عن ١١٧٨ سنة اآلخرة مجادى من ١٩ ساعة بنحو الفجر قبل اجلمعة

 وبكل اهللا عبد موالي السلطان أم بكار بنت خناتة صحبة وحج ومكناس فاس شيوخ من وغريه أبيه
 عامة ذلك بعد وأجازه األولية حبديث حيدث مبكة القلعي التاج مسع نعم أحدا هناك يستجز مل أسف
 حممد بن الكبري عبد والشيخ الرباط من مكاتبة ١١٦٦ عام الرباطي الغريب اهللا عبد بن أمحد احلافظ

 املترجم وأخذ ذكرت ما بغري يل رواية وال قال املعني واملرشد بالصحيح فاس من الفاسي السرغيين
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 ١١٥٤ عام الشرقي صاحل بن املعطي سيدي الشيخ عن الناصرية الطريقة
 وتراجم فوائد على اشتملت وقد بثبت امنه أديب بديوان أشبه وهي وسط جملد يف فهرسة له
 بعد الدرعي الناصري موسى بن املكي حممد األديب للعالمة مؤلفها ا أجاز وقد عندي وهي نفيسة

 عن املراكشي الطاهر بن أمحد عن املدين ظاهر بن علي احلسن أيب عن ا نتصل منه اإلجازة استدعائه
 العمريي إجازة استفدت العمريي عن الرباطي القاسم أيب بن حممد عن الزرهوين اهلامشي بن العريب
 صاحب الرباطي الضعيف السالم عبد ابن حممد األخري تلميذ خط من املذكور القاسم أيب البن

 شيخه تآليف بعض فيها انتسخ خبطه الرباط يف عليها وقفت له جمموعة يف قريبا ظهر الذي التاريخ
 البطاوري علي بن املكي حممد اهللا عبد أيب بالرباط اجلماعة شيخ العالمة صديقنا مبكتبة وهي املذكور
 نسخة على وقفت ضخم جملد يف وهو كالكشكول والتاريخ السرية يف مؤلف وللمترجم به اهللا امتع
 مؤلفه خبط منه

-------------------------------------- 
  ٨٣٢ صفحة - ٢ جزء   

 العشماوي ٤٧٠
 العشماوي حجازي حيىي بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو املعمر سندامل الفقيه احملدث اإلمام هو
 العز أيب عن يروي تلمسان دفني شعيب مدين أيب الشيخ جنل مدين إىل نسبه يرفع املصري الشافعي

 الستة الكتب مسع وفاته وبعد املواهب شارح الزرقاين على ومسع عاليا وطبقته العجمي أمحد ابن حممد
 عن فهرسته نروي وغريهم الديريب أمحد والشهاب املرتيل اللطيف عبد بن أمحد الشهاب تلميذه على
 ومسع االسناد بعلو انفرد املترجم عن الزبيدي قال عنه كالمها الزبيدي مرتضى واحلافظ الغرياين طريق
 مرتله يف فعدته مريض وهو زمن آخر يف أدركته وأهله للحديث حمبا وكان العصر فضالء عاليا منه

 السند ألفية يف أيضا عنه وقال اه ١١٦٧ عام األوىل مجادي ١٨ األربعاء يوم وتويف
  العشماوي أمحد بن حممد === راوي كل إمام ومنهم 

  األوحد الفقيه العايل السند ذو === املسند األملعي احلديث شيخ 
  األنفاس باهي شيخا وكان === األنفاس آخر يف أدركته 

  السماء مسك علوت ا === الغراء باإلجازة وفزت 
 العباسي ٤٧١
 الشريف حسن عن رواية وله بتونس قرأ وحمدثها قسمطينة عامل العباسي سعيد بن أمحد هو
 احلميد عبد الشيخ تلميذه له مجعه الستة الصحاح يف أسانيده يف ثبت وله ١٢٥١ سنة تويف وغريه
 نور حممد عن الباعلوي عمر بن روسعيد السيد عن احلبشي حسني السيد عن أرويه احلركايت الصائغ

 عنه املدين املغريب اإلدريسي
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 العياشي ٤٧٢
 للواحد ويقال سجلماسة أحواز من الصحراء بالدهم تتاخم الرببر من قبيلة عياش آيت إىل نسبة

 أعياش فالن بلغتهم منهم
-------------------------------------- 

  ٨٣٣ صفحة - ٢ جزء   
 صقعه مسند العالمة اإلمام املغرب رحالة وهو القاصر املقل جهد كتابه يف اوياملسن الشيخ قاله

 م اهللا أحيا من أحد االفراين عنه قال الذي العياشي بكر أيب بن حممد بن اهللا عبد سامل أبو عصره يف
 املتوىف اه حميل رسم كل األثر فنون من وجدد النخيل أطراف على مشسها كانت أن بعد الرواية طريق

 على كانت والدته ألن وأشهر سنة ٥٣ عن بالطاعون ١٠٩٠ عام القعدة ذي ١٨ اجلمعة يوم ضحوة
 حروفها يف واملسالك اإلحتاف انظر فهارس له ١٠٣٧ سنة خبطه قيده ما

 كتابه سامل أيب بن محزة ابن حممد اهللا عبد أبو حفيده فيه ألف بالتآليف ترمجته أفردت ممن وهو
 كلفا كان املترجم جده عن فيه قال جملد يف عندي وهو سامل أيب كالم من ةمجل يف الباسم الزهر

 النقاد مجيع عند فيه مرغب االسناد علو أن منه علما الدراية أثقال من إليها مسترحيا بالرواية
  ومشنفا متقرطا وبقرطه === متقلدا كن االسناد بقالئد 

 غليال جيد مما لديهم ما يشفه فلم القلي بالغرب أدركهم الذين األعالم عن سره قدس فأخذ
 دون ظهر مبا غاب عما واستغنائهم اشتهر ما على الكتب من االقتفاء يف قال كما القتصارهم
 عام الشريفني احلرمني إىل ارحتل مث األخبار وغرائب االسناد وعوايل الصغار واألجزاء املسلسالت

 يف الشهرية رحلته ألف الثالثة احلجة هذه ويف ثالثة ١٠٧٢ سنة يف مث ١٠٦٤ سنة يف مث ١٠٥٩
 الفوائد مجة القاصر املقل جهد يف املسناوي الشيخ عنها قال بفاس مطبوعة وهي اه كبريين جملدين
 املساق سلسه احلصر يفوت ما املتنوعة العلمية املسائل يف جامعة القدر جليلة النفع غزيرة املوارد عذبة

 مبلء املسماة الفهري رشيد ابن اهللا عبد أيب الضابط العالمة حلةكر واإلشارة التصريح مليحة والعبارة
 ولد تصحيح عليها خطية نسخة هذه العياشية الرحلة من وعندي قلت القاصر املقل جهد من اه العيبة

-------------------------------------- 
  ٨٣٤ صفحة - ٢ جزء   

 احلمزاوية هلا فيقال زاويتهم اآلن تشهر به الذي محزة حممد أيب الصاحل العامل مؤلفها
 عندي وهو الصحابة من يعين باجلنة املبشرين على املنة إظهار السنة يف التصانيف من سامل وأليب

 الطيب ابن الشمس ونقل الوتريات إصالح يف كاملضريات الكثري النبوية األمداح يف وله خبطه
 شيخنا تلميذه له مجعه الذي قال ثعاليبال مهدي أيب مسند عن القاموس على حواشيه يف الشركي
 املترجم عن يروي كان ممن باملشرق املغاربة يف بقي من وآخر انظرها العياشي سامل أبو الرحلة الراوية
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 لوالده سامل أيب إجازة مشلته ١١٧٠ سنة املتوىف املدين مث الفاسي الشركي الطيب بن حممد الشمس
 إمنا أنه مع شيخنا فيه يقول فكان الشني حرف من املذكور بالطي ابن ترمجة يف سيأيت كما وأوالده

 عبد ابن الشمس املعمر سامل أيب عن الراوين من باملغرب عاش من وآخر سنة عشرين بنحو بعده ولد
 أيضا والده له منه استجاز وكان سنة ٧٣ سامل أيب بعد عاش بفاس ١١٦٣ سنة املتوىف بناين السالم
 ومن اهللا رمحه حياته أدرك من وكافة عصره ألهل سامل أبو أجاز بل وراملذك وولده للوالد فأجاز
 وهو واحدة بواسطة العياشي سامل أيب عن يروي املنصرم القرن أوائل إىل عاش رجال أن الغريب
 القضاعي الزراري الشرادي مبارك بن اهللا عبد بن العباس أيب بن حممد اهللا عبد أبو الصاحل العالمة
 حممد ابن سليمان الربيع أيب للسلطان كتب اليت إجازته يف رأيت مراكش بقرب يتال زاويتهم دفني

 حدثين قال العباس أيب والده عن العياشي سامل أيب لفهرس روايته ١٢١٢ بتاريخ عامة وهي العلوي
 مسطورة ا اليت وباألسانيد املشهورة فهرسته عليه احتوت ما كل العياشي سامل أيب اإلمام شيخه عن
 وغريمها التمكروين واملرسلي اليوسي علي أيب عن أيضا يروي املذكور الشرادي العباس أبو ووالده اه

 أوراد اهللا عبد بن حممد سيدي اهللا عبد أبو السلطان هو عنه وأخذ
-------------------------------------- 

  ٨٣٥ صفحة - ٢ جزء   
 إىل عاش الذي السوسي اجلراري اهللا عبد بن حيىي زكرياء أبو املعمر عامة عنه ويروي الشاذلية

 وأعجب عجاب لعجب هذا إن واحدة بواسطة سامل أيب عن يروي وهو عشر الثالث القرن أواسط
 عبد أيب ولد املهدي أن منه وأغرب شئون خلقه يف وهللا رمحون ابن عدا ما له الناس إمهال وأغرب منه
 مات ففيها ١٢٩٤ عام إىل وزاويتهم وطنه نع مزعجا مرحال بفاس عاش املذكور الشرادي اهللا

 اهللا رمحهم
 العياشي ٤٧٣
 علي بن علي ابن العياشي حممد اهللا عبد أبو الرحال الصاحل الويل الورع الزاهد العامل الفقيه هو

 للمدنيني ما معرفة يف واألحباب احملبني حتفة يف قال بالعياشي املعروف احلسن بن حممد بن مرزوق بن
 أنه الزبادي رحلة ويف اه األقصى املغرب بربر من مشهورة قبيلة عياش آية إىل نسبة األنساب من

 له يقال ولذلك منهم حممد أوالد من سوس رحامنة من أصله غريه وقال نسبا ال لقبا بالعياشي عرف
 نسبه يعرف ال أنه واألصح دكالة من إنه نسبه يف قيل اهلاروشي تلميذه وقال ومولدا نسبا احملمدي

 تراب بين من فقال أنت القبائل أي من سيدي يا فقال رجل مرة سأله وقد
 أيضا وسكن بفاس الوادي مبدرسة سنني سكن ا إقامته وأكثر وبفاس الناصرية بالزاوية العلم قرأ
 مث املستعملة الفنون مجيع عنه أخذ والزمه العدلوين العريب حامد أيب العالمة عن به وأخذ بصفروا
 رجال وكان ١١٣٤ عام إليها قدم احملبني حتفة يف قال مدة املنورة باملدينة فجاور حلجازا إىل انتقل
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 غريه وقال اه واألوفاق الطالسم معرفة يف الطوىل اليد له وكانت القرآن الصبيان يعلم مباركا صاحلا
 األرض يف اجلوالن كثري كان

-------------------------------------- 
  ٨٣٦ صفحة - ٢ جزء   

 ال الغالب يف الناس وكان غريه إىل انتقل قاصدوه وكثر فيه عرف فإذا البلد يرتل والعرض طوهلا
 طبقاته يف العدلوين قاله الرمحاين والصواب والتلمساين الدكايل فيه فقيل هو من يعرفون
 ينكثري مشايخ عن الترمجة صاحب أخذ قائال املثاين نشر صاحب ترمجته يف له ذكرها فهرسة وله
 الزبادي له ذكرها الرحلة أيضا وله اه عليها أقف ومل مبصر رآها من أخربين فهرسته تضمنته حسبما

 اه باألزهر املغاربة رواق خبزانة كتبه من جملد يف خبطه عليها وقف إنه قائال رحلته يف
 موسى نب أمحد العباس أيب الشهري الويل بن حممد بن الرمحن عبد زيد أبو الطريقة يف هو وشيخه

 ا ومات ملصر انتقل وأخريا عصره أهل من واحد غري وعن الكرزازي ببوفجلة املعروف الساوري
 مجرة أيب ابن قرب إزاء بالقرافة ودفن ١١٤٨ سنة احملبني حتفة ويف املعروف هو ما على ١١٤٩ سنة
 ايد عبد المةالع بالترمجة أفرده وقد اه ذراع حنو بينهما أن احلجاج بعض أخربين النشر يف قال

 مولده أمحد األوالد من وأعقب احملبني حتفة ويف للمترجم املغربية الرحلة من انتخبها الفاسي الزبادي
 اه القادر وعبد اهللا عبد ولدان وله اليوم موجود وهو ١١٤٠ عام

 سيدي بالصحراء الكرزازية الزاوية شيخ املعمر الناسك الفقيه عن القوم طريق يف به اتصالنا
 علي بن حممد اهللا عبد أيب عمه ابن عن بوجدة لقيته الكرزازي الرمحن عبد بن حممد بن وفجلةب

 والده عن الكرزازي اهللا عبد بن حممد بن وحممد الكرزازي حممد بن حممد اهللا عبد أيب عن الكرزازي
 يقةشق عن الكبري حممد بن الرمحن عبد عمه عن حسون بن علي احلسن أيب عن اهللا عبد بن حممد
 املترجم العياشي حممد شيخه عن الرمحن عبد بن حممد والده عن حممد بن حممد

-------------------------------------- 
  ٨٣٧ صفحة - ٢ جزء   

 األشياخ مآثر يف املعزية املناقب كتاب يف الكرزازي حممد بن حممد اهللا عبد أبو له ترجم وقد
 يف القادري ترمجته من بشيء أمل كما كرزاز ألطواد االهتزاز كتايب يف فيه كالمه وخلصت الكرزازية

 الفقيه ب له حمليا فهرسته يف املنجرة العالء أبو وترمجه حتفته يف واألنصاري طبقاته يف والعدلوين النشر
 الربكات أيب ضريح عند بصفروا أوال لقيته قال احلمري العياشي حممد الرحالة الورع الزاهد الصويف
 الفاسي اهلروشي حممد بن اخلياط اهللا عبد حممد أبو الشيخ أيضا وترمجه انظره رغنيس أيب سيدي

 ذلك ومع منه الصاحلني بأخبار أعرف مسعت وال رأيت ما فيه وقال صلواته على شرحه يف التونسي
 يل وقال كثريا الغيبة من وينفر املعامالت وعلوم البدايات وأمور وشروطها التوبة مقام يف إال يتكلم ال
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 وغريهم اه أحدا اغتبت ما مرة
 القصباوي أمحد ابن الرمحن عبد عن أخذ الكرزازي الرمحن عبد زيد أبو املترجم وشيخ
 صاحب موسى بن أمحد العباس أيب الطريقة شيخ عن الساوري أفراد حممد بن حممد عن احلمزاوي
 الكرزازية الطريقة وأروي ح بأسانيده زروق عن امللياين عن السهلي الرمحن عبد بن حممد عن كرزاز

 العلوي اهللا عبد بن حممد سيدي السلطان بن الواحد عبد بن علي احلسن أيب عن وغريه الوالد عن
 عن عاليا باملترجم وأتصل املترجم إىل بسنده املذكور الكرزازي علي بن حممد اهللا عبد أيب عن الفاسي
 علي بن حممد عن احلفين عن املنري حممد عن يالطندتائ البهي حممد عن النهطيهي اجلمل أمحد الشهاب
 املترجم عن البوالقي األمحدي

 العيثاوي ٤٧٤
 أمحد الدين شهاب الرحلة املعمر العالمة اإلمام هو

-------------------------------------- 
  ٨٣٨ صفحة - ٢ جزء   

 حممد كتبه دعاءاست يف ذلك على وقفت ٩٤٢ سنة ولد الشافعي الدمشقي العيثاوي يونس ابن
 لنفسه املذكور العيثاوي من اإلجازة فيه يستدعي الشافعي احمليوي البعلي املعطي عبد بن حممد بن

 أنه فيها ذكر كراسة منه عندي أسانيده االستدعاء هذا يف عدد الصاحلي العدوي حممود وللقاضي
 الصاحلي احلنفي ولونط بن علي بن حممد الشمس اإلسالم وشيخ يونس الشام بركة والده عن يروي
 الشافعي الدين عماد بن علي الدين وعالء احلديث يف عمدته وهو

 بن بكر أيب الدين تقي الصدق أيب اإلسالم شيخ عن والده عن الصحيح املذكور العيثاوي ويروي
 عبد بن وحممد والده عن يرويه الدين تقي والشيخ الشافعي البالطسي اهللا عبد بن حممد بن حممد

 واحلافظ الدين تقي وأخيه عجلون قاضي بن الدين جنم اإلسالم شيخ وعن الفرياين اللخمي الرمحن
 بن موسى ابن أمحد بن حممد احلسن أبو شيخنا حدثنا الفرياين قال الباعويت واجلمال الناجي الربهان
 ومسند طأواملو الستة بقية يف العيثاوي أسانيد ساق مث بأسانيده احلجاز عن البطرين األنصاري عيسى

 املنذري وترغيب والقرطيب الثعليب وتفسري ومصابيحه البغوي وتفسري الفردوس ومسند وأمحد الشافعي
 اجلوزي ابن وتبصرة السهروردي وعوارف النووي ومؤلفات الغزايل وإحياء

 والكمال والرملي الغزي والبدر الطييب وأمحد طولون وابن والده عن املذكور العيثاوي ويروي
 أقرانه من يبق مل حىت وعمر احمليب قال ٨٤ عن ١٠٢٥ سنة وفاته وكانت له ما زكرياء عن ةمحز ابن
 بن حممد الشمس عن الرداين إىل بالسند للمذكور ما أروي أحد واحلجاز ومصر وحلب دمشق يف
 املذكور العيثاوي عن الصاحلي البلباين الدين بدر

-------------------------------------- 
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  ٨٣٩ صفحة - ٢ جزء   
 العيين ٤٧٥
 القضاة قاضي الدار املصري واملولد األصل العينتايب موسى بن أمحد بن حممود الدين بدر هو
 احلديث منها كثرية علوم يف وبرع ومجع صنف ممن ٧٦٢ سنة ولد ومؤرخها وعاملها املصرية بالديار

 من قطعة وشارح تيمية البن الطيب الكالم وشارح جملدات عدة يف الصحيح شارح وهو والتاريخ
 جملدة عشرة اثنيت يف للطحاوي اآلثار معاين وشارح هشام ابن سرية من كبرية وقطعة داوود أيب سن

 احلافظ طريق من له ما نروي ٨٥٥ سنة مات جملد يف مشاخيه يف معجم وله احلنفية طبقات وكتاب
 يف اللجيين التاج تذهيب مساه تأليف عصرنا أهل من األتراك حباثي أفاضل ولبعض عنه السخاوي

 العيين البدر ترمجة
 عابدين ابن ٤٧٦
 فقيه ١٢٥٢ سنة ومات ١١٩٨ سنة ولد احلنفي الدمشقي عابدين بابن الشهري عمر بن حممد هو
 املشرق فقهاء عند وهو املفيدة واموعات اجليدة والفتاوي العديدة التآليف صاحب ومفتيه الشام

 النبوي املولد قصة يف وتآليف للمرادي الدرر سلك على ذيل وله املغرب فقهاء يف عندنا كالرهوين
 الكزبري والشمس احلليب وسعيد العقاد شاكر حممد عن عامة يروي

-------------------------------------- 
  ٨٤٠ صفحة - ٢ جزء   

 سعيد وحممد نابلسيال الغين عبد األستاذ بن إمساعيل ابين وإبراهيم القادر وعبد العطار والشهاب
 البعلي اهللا وهبة اهلندي الرسول عبد وحممد الكردي خالد واألستاذ الزجاج صاحل وحممد احلموي
 املكي القلعي امللك وعبد الكبري واألمري الفالين صاحل الشيخ عن باملكاتبة وأخذ القلعي جنيب وحممد
 النصر أيب الشيخ ثبت يف مثبوتة اا مع له األخري إجازة على يشتمل مل له مجع الذي ثبته كان وإن

 الدمشقي اخلطيب
 انظر جزء يف العوايل األسانيد يف الآليل عقود مساه العقاد شاكر الشيخ لشيخه ثبتا املذكور مجع
 الفقيه أخيه ابن مجع من وأخباره مشيخته من وإجازته املترجم مبرويات وذيال طبع وقد العني حرف
 عابدين ابن اخلري أيب املسند

 سليم والشيخ ظاهر ابن علي احلسن أيب عن منها طرق من مروياته مجيع يف باملترجم اتصالنا
 السيد أبيه عن عابدين بن أمحد ابن اخلري أيب وعن ح عنه امليداين الغين عبد الشيخ عن كالمها املسويت
 عن أربعتهم ارالبيط حسن بن وحممد املغريب الدين بدر بن يوسف والشيخ الدين عالء عمه وابن أمحد
 بن حممد وأخيه حسن أبيه عن البيطار الرزاق عبد الشيخ عن وأرويه ح املذكور أمني حممد عمه

 املرغين حممد بن وحممد املكي مرداد اخلري أيب أمحد وعن ح أيضا عنه الدين بدر بن ويوسف حسن
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 عبد السيد قيبالن وعن ح عنه املكي عمر بن مجال الشيخ عن القعقاعي سعيد وحممد االسكندري
 عزوز ابن املكي حممد الشيخ وعن ح عنه عابدين بن الدين عالء السيد عن الطرابلسي الزعيب الفتاح
 الرمحن عبد الشيخ عن الشافعي الشامي طه سليم عن العثماين العسكر مفيت العمري أمحد الشيخ عن

 بك حكمت عارف اإلسالم وشيخ اآللوسي إىل السابقة وبأسانيدنا عابدين ابن عن الشافعي احلفار
-------------------------------------- 

  ٨٤١ صفحة - ٢ جزء   
 مبكان القوة من وهي تالميذه كبار من عشرة طريق من به اتصاالتنا فهذه عنه كلهم
 سعيد الشيخ وهو مشاخيه من عمدته يف عابدين ابن شارك من دمشق يف اهللا حبمد أدركت وقد
 الناسك الربكة املعمر املنورة املدينة يف ولقينا احلنفي السكري اهللا عبد وشيخنا شامال مسند ذاك احلليب
 مل ولكن وحديث فقه من املذكور عابدين ابن على مسعه ما يل فأجاز العقاد أمحد بن عمر الشيخ
 خاصة إجازة منه له تكن

 عاشر ابن ٤٧٧
 سال عامل السلوي احلايف الرمحن دعب بن عاشر بن أمحد العباس أبو املؤرخ األديب العالمة هو
 حتفة وله منها الكثري عندي احلديث كتب وامش كتابات وعدة نفيسة كناشة له أخبارها وواعية
 جمالس وحضر بفاس يقرأ كان أنه كناشته من استفدت عاشر ابن العباس أيب سال فخر ترمجة يف الزائر

 وأخذ لنا ودعا جالسناه وقال احلليب احلي عبد نب أمحد العباس وأيب اهللا عبد بن أمحد وسيدي الكماد
 والعريب احلاج بن أمحد بن وحممد يعقوب بن وأمحد ناجي بن وأمحد السوسي مدين أيب عن أيضا
 األوراق هذه يف أذكر فاين وبعد أوله يف قال كراريس ثالثة حنو منه عندي ثبت وله وغريهم بردلة

 السالم عبد وشقيقه مرصوا السالم عبد بن حملمد رجمفت منهم واستفدت منهم تعلمت الذين شيوخي
 أمحد والقاضي زايدة بابن املعروف الغريسي احلسني بن القاسم وأيب املراكشي علي ابن السالم وعبد
 حممد بن وحممد العكاري علي احلسن وأيب املنصوري السوسي حممد والقاضي السجلماسي ناجي بن

 وأجازه مجوع مسعود سرحان وأيب الفاسي الرندي السالم وعبد الدغمي راحل بن وموسى الدقاق
 الدالئي املسناوي اهللا عبد وأيب وأجازه الفاسي زكري وابن الدكايل الفرجي بكر وأيب

-------------------------------------- 
  ٨٤٢ صفحة - ٢ جزء   

 وله والعياشي تستاويتال القادر عبد بن أمحد العباس أيب األخوين عن الطريق وأخذ أيضا وأجازه
 به أجد مل خبطهما بينهما جيري كان ما بعض وعندي جملدات يف خترج وخماطبات حماورات معهما
 سنة املترجم وفاة وكانت الثبت هذا بتتبع يعلم حسبما املذكورين أشياخه حبل أتصل ولكن اتصاال
 وغريه البدور يف العكاري ترمجه معروف بسال وقربه ١١٦٣
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 الرب عبد ابن ٤٧٨
 بن حممد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو اإلسالم شيخ املالكية فخر األندلس حافظ اإلمام هو

 ٣٦٨ سنة ولد اإلسالم يف النظر العدمية التآليف صاحب املالكي القرطيب األندلسي النمري اهللا عبد
 وصنف ومجع ندهس عال النبالء سري كتابه يف الذهيب احلافظ فيه قال سنة مائة فعاش ٤٦٣ سنة ومات
 مث قيل فيما ظاهريا أوال وكان الزمان علماء لعلمه وخضع الركبان بتصانيفه وسارت وضعف ووثق
 اتهدين األمية رتبة بلغ ممن فإنه ذلك له ينكر وال مسائل يف الشافعي فقه إىل بني ميل مع مالكيا حتول
 ابن احلافظ ترمجه وقد اه الذهن النوسي الفهم وقوة العلم سعة من مرتلته له بان مصنفاته نظر ومن
 أيب قول الشافعية مع إيراده على واحلامل املذهب مالكي أنه يشك وال قال الشافعية طبقات يف كثري
 بالبسملة اجلهر يف تصنيفه ميله مجلة ومن الشافعية مذهب إىل الفقه يف مييل كان احلميدي اهللا عبد

 رأوه من على الشافعية غرية من عجبا يا السالم عبد بنال الناصرية الرحلة ويف اه لذلك وانتصاره
 يف املالكية من وغريهم العيد دقيق وابن احلكم عبد البن ترجم السبكي فهذا غريهم مذهب يف حافظا
 الذين للمجتهدين وترمجوا بل الشافعية طبقات

-------------------------------------- 
  ٨٤٣ صفحة - ٢ جزء   

 تتبع من وأقول اه وأضرام خزمية كابن الستة الكتب أرباب كبعض باحلديث الإ يتمذهبوا مل
 مع خيتار كان أنه وحتقق فيه واالسترسال األعمى التقليد عن الناس أبعد أنه علم الرب عبد ابن كتب

 له العلم فضل كتاب يف الرجل يرسلها نظرة وأقل اهللا رمحه ومذهبه مالك ألصول ورجوعه اعتماده
 جليا مراأل ير

 علي أيب طريق ومن ح عنه موهب ابن احلسن أيب عن احلجري طريق من ومؤلفاته فهرسته أروي
 ابن عن واجب وابن عنه موهب ابن خال عمر ابن عن األحوص أيب ابن طريق ومن ح عنه الغساين
 عنه عتاب ابن عن الفرس

 الناصري السالم عبد ابن ٤٧٩
 عبد بن حممد اهللا عبد أبو ومسنده املغرب نادرة اجلماع لةالرح املسند احملدث الفقيه اإلمام هو
 أعلم التمكرويت الدرعي ناصر بن حممد اهللا عبد أيب الشيخ بن الكبري حممد بن اهللا عبد بن السالم
 إسنادا وأعالهم قلما وأجسرهم رواية وأوسعهم واحلديث بالفقه الناصري البيت علماء

 ١١٨٢ سنة عامة أجازه جسوس قاسم بن حممد اهللا عبد أيب بفاس اجلماعة شيخ عن عامة يروي
 ١١٩٥ سنة عامة أجازه سودة ابن والتاودي ١١٨٢ سنة عامة أجازه بناين احلسن ابن وتالمذته
 حممد بن أمحد العباس كأيب وغريهم ١١٨٦ سنة عامة أجازه السوسي احلضيكي أمحد بن وحممد

 أكرب وعن ١١٩٨ سنة عامة أجازه العمل شارح يالرباط القاسم أيب بن وحممد التطواين الورزازي
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 تنقطع ومل خترج وبه وخالطه والزمه الفاسي العراقي العالء أيب احلديثية الصناعة يف باملغرب شيوخه
 رجوعه بعد بينهما املواصالت

-------------------------------------- 
  ٨٤٤ صفحة - ٢ جزء   

 يف خبطوطهم له الستة الشيوخ هؤالء إجازات على فتوق وقد املوت بينهما فصل حىت فاس من
 القعدة ذي أوائل بتاريخ عامة وهي العراقي إجازة وأنفسها أوسعها اخلامس عدا ما إجازاته جمموعة

 سنة ومخسني ستا بعده الناصري عاش إذ أصحابه من عاش من آخر ولعله بسنة موته قبل ١١٨٢ عام
 الرمحن عبد ابن إمساعيل كاملعمر مجاعة تلك تهرحل يف وأجازه ١١٩٦ سنة املترجم وحج
 عبد بن حممد والشمس بكنونوا املعروف تامر بن أمحد بن بكر أيب قابس وقاضي األغواطي الفجيجي

 عن الرواية يف ناصر ابن العباس أبا أبيه عم شارك ألنه وجهته يف لقي من أعلى ولعله املدين املغريب اهللا
 النابلسي حممد بن وحممد اجلمل وسليمان املصري اجلوهري أمحد بن حممد والشمس البصري
 بن حممد والشيخ املصيلحي إبراهيم بن وحممد املنري حممد والشمس البجريمي أمحد والشهاب البخاري
 السمنودي الوهاب عبد بن وأمحد العروسي موسى بن وأمحد اجلداوي وحسن الشليب الست

 وإبراهيم التونسي احلسن وأيب الصبان علي بن وحممد البناين الرمحن وعبد البجريمي وسليمان
 الونائي احلسن أيب بداللة مبصر الذين جل وغريهم األندلسي القادر وعبد املصري املغريب النمرسي
 نظما وأجازه إقبال أكرب منه صادف احلسين الزبيدي مرتضى احلافظ وأعلم باملشرق لقي من وأعظم
 واحلمد بعضها مكتبيت إىل صار وقد له وأعطاها مكتبته من خرجهاأ نادرة أسفار عدة له ووهب ونثرا
 كناشته يف جلهم إجازة على وقفت واملصنفات املرويات من هلم ما جبميع هؤالء مجيع وأجازه هللا

 خطه من منها نسخة استخرجت كبريين جملدين يف ممتعة وهي الكربى احلجازية رحلته يف وساقها
 منهما كل أجاز الكبري األمري والشيخ الشام حمدث العطار لشهابا مع الوجهة هذه يف تدبج مث

 رواية حسب ناصر ابن طريقة إسناد ثبته يف األمري الشيخ عنه أسند وقد أيضا هو أجازمها كما له
 هذه يف ودون ١٢١٢ سنة حج مث ناصر بن حممد بن يوسف يعقوب أيب أبيه عم عن هلا املترجم
 الوجهة

-------------------------------------- 
  ٨٤٥ صفحة - ٢ جزء   

 على وقف الوجهة هذه ويف الوجود نادرة وهي يأيضا عندي وهي صغرية أخرى رحلة الثانية
 الرحلة ويف املزايا كتابيه يف قصتها ساق كما الغرب طرابلس يف الصديف خبط اليت الصحيح نسخة

 بن الصادق حملمد إجازته يف ورأيته انظرها الصديف تترمجة يف عنهما فيها كالمه نقلنا وقد الصغرى
 الزبيدي مرتضى احلافظ املشارقة ومن جسوس الشيخ املغاربة من أجازه من أجل إن يقول ريسون

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٥١٨

 له إجازته يف الزرهوين قدور بن حممد اهللا عبد وأبو السنوسي األستاذ له نسبها فهرسة للمترجم
 خبطوطهم له اإلجازة وعقبها ومشارقة مغاربة مشاخيه من اإلجازة استدعاءه تضمنت جمموعة وله

 وله درر وفيها فوائدها وخلصت عليها وقفت الناصري السالم عبد ابن بكناشة تعرف جملد يف وهي
 قال الظلم ترك يف املصري اجلوهري أمحد بن حممد الشمس شيخه مجع من حديثا أربعني على شرح
 أن وأرجو ا أجزتكم ظهرها على كتبو نسخة منها اجلوهري يعين الشيخ يل وهب أوله يف

 أمكن ما االختصار مع املعاين بيان على واالقتصار ورتبتها سندها ذكر مع وصلتم إذا تشرحوها
 النبوية األحاديث على يتجاسر أن به يليق ممن وال امليدان ذلك خيل من لست إين مشافهة له فقلت
 ببنان فيها فيخط

 هلم أجاز الذين واملشرق املغرب أعالم من مجاعة ريقط من وتصنيف رواية من له ما نروي
 الرب عبد بن علي احلسن وأيب الكبري واألمري العطار أمحد والشهاب الدمهوجي أمحد كالشهاب

 ابن الرباط ومسند كريان ابن الطيب الشيخ فاس وعلماء املصري الضرير الفيومي العليم وعبد الونائي
 علي بن وحممد الفالين وصاحل الريسوين الصادق ابن تطوان ومسند األنصاري عمرو ابن التهامي

 عامة عنه كلهم اجلغبويب السنوسي
 وغريه املدين فاحل الشيخ عن وذلك عاليا به نتصل آخرهم طريق ومن

-------------------------------------- 
  ٨٤٦ صفحة - ٢ جزء   

 ابن املكي حممد الشيخ عن به وأتصل وأوثقها إليه األسانيد أعلى من وهذا عنه السنوسي عن
 بن عمر بن موسى والده عن املطماطي اجلمين اهلامشي عن املطماطي اجلمين الصاحل حممد عن عزوز
 أيضا له ما وأروي ح عنه اجلمين اللطيف عبد بن حممد الرحلة الكبري األستاذ عن اجلمين اللطيف عبد
 أيب عن الرحيم عبد بن القادر عبد السيد أبيه عن الدمشقي اخلطيب اهللا نصر النصر أيب املسند عن

 ح السالم عبد ابن عن الفيومي العليم عبد الصاحل الشيخ عن االسكندري باشا إبراهيم إسحاق
 عبد ابن عن الدمهوجي علي بن أمحد الشهاب عن أبيه عن املذكور النصر أيب الشيخ عن وأروي
 اهللا عبد البدر الدنيا مسند شيخنا عن أيضا الناصري السالم عبد البن ما وأروي ح بأسانيده السالم

 عن البريويت اهللا فتح محزة علي بن اللطيف عبد العالمة املعمر عن الدمشقي السكري درويش بن
 الناصري السالم عبد ابن عن الطرابلسي العمري الرافعي القادر عبد الصويف العالمة

 علي احلسن أيب القاضي عن السباعي املعطي بدع حممد أيب الصاحل العامل عن أيضا له ما وأروي
 على وقفت فقد عنه فاس دفني السنوسي أمحد بن حممد اهللا عبد أيب عن السويري الصادق عبد بن

 إجازة وعندي ١٢١٦ عام صفر ٢ بتاريخ البادية املنح وخبصوص مطلقة عامة وهي له املترجم إجازة
 عن أيضا له ما وأروي ح للسباعي املذكور السويري وإجازة خبطه املذكور للسويري العامة السنوسي
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 التسعني حنو املعمر عن مبراكش الدمنيت سليمان ابن علي بن حممد اهللا عبد أيب الناسك اخلامل الفقيه
 عنه التمكرويت العمري حممد املائة حنو املعمر العالمة عن باهي آيت من الزناكي الوزكيت اهللا عبد

 أيضا املذكور الدمنيت عن وأروي اهللا رمحه منه بإيصاء غسله الذي ووه به خصيصا العمري وكان
 املعمر العالمة عن كالمها التمكرويت الناصري يوسف ابن علي بن أمحد بن األمني حممد اهللا عبد وأيب
 عامة إجازة ١٣٣٤ سنة املتويف الدرعي الناصري السالم عبد بن احلسني بن علي بن حممد

-------------------------------------- 
  ٨٤٧ صفحة - ٢ جزء   

 ابن عن التدغي علي احلسن أيب املعمر عن يروي وهو ١٣٢٠ بسنة مؤرخة األول عليها أوقفين
 أيضا الناصري السالم عبد

 كتايب يف طنانة بترمجة أفردته وقد ١٢٣٩ عام صفر يف املذكور الناصري السالم عبد ابن مات
 نديدالص جده بترمجة احلفيد إحتاف

 وأبو فهرسته يف كما حممد بن سليمان الربيع أبو السلطان مروياته عامة املترجم هلم أجاز وممن
 الكرمي وعبد الكوهن فهرسة يف كما الفاسي الشفشاوين منصور بن وحممد احلاج ابن محدون الفيض

 التبزاوي طاهر بو احلاج ابن البخاري حممد اهللا عبد وأبو الفاسي الشفشاوين احلضري السالم عبد بن
 أمحد بن حممد الربكة واملعمر املكناسي األموي الشيخ بن الواحد عبد بن حممد اهللا عبد وأبو الفاليل

 ابن كناش من لألربعة إجازته استفدت ١٢٢٥ عام وراين ببين املتويف التازي العلمي موسى بن
 وغري له املواطي احلل إحتاف يف كما احلمري األوبريي التهامي احلوزية بالقبائل القراء وشيخ رمحون
 هؤالء

 نسبيا دام ما احلفظ أن شك وال املترجم على باملغرب احلفاظ خامتة إطالق الكوهن فهرس ويف
 منه أشهر باملغرب العراقي شيخه تالميذ يف يكن ومل صقعه حافظ فهو واملكان الزمان حسب وعلى
 وقد عندهم مبا واغتباط الفن أهل قاءول ومجع وتنقيب حبث وطول إسناد وعلو رواية سعة وأكرب
 فيه قوله له الزبيدي الفيض أيب شيخه إجازة من الكربى رحلته يف هو ساق

  اإلعانة قصد ما على له === سبحانه ربنا سألت وقد 
  الرباين بعلمه وعاملا === الزمان حافظ يصري حىت 

 كنت وقد السنوسي الشيخ تلميذه بعده االفريقيني من باحلافظ التسمية إىل الناس وأقرب
 من مسعتها وإن عامة عنه السنوسي أخذ يف متشككا

-------------------------------------- 
  ٨٤٨ صفحة - ٢ جزء   

 املاجد اجلليل السيد وهو السنوسي الشيخ حلفيد كتبت حىت ثبته يف يقتضيها ما ودون فاحل الشيخ
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 من فأجابين السنوسي علي بن حممد سيدي الشيخ نب الشريف حممد ابن الشريف أمحد العباس أبو
 السالم عبد بن حممد سيدي الشيخ إجازة عن حضرتكم وسألت قائال ذلك حقق ما األناضول بالد
 يف عليهما وقرأ فاس من خرج حني أجازه كالمها والولد الوالد فإن نعم السنوسي ابن لألستاذ وجنله

 لكم ترسل اهللا شاء وإن ومسموع مقروء كل يف امةت مطلقة عامة إجازة وأجازه وغريه احلديث
 بالقراءات الكرمي القرآن السالم عبد بن حممد سيدي عن سيدي وأخذ أخرى مرة اإلجازة صورة
 جلده املذكورة املترجم إجازة صورة يل أرسل ذلك وبعد إيل كتابه من خطه من ملخصا اه السبع
 أيضا له املدين حممد ولده إجازة وكذا

 الفاسي السالم عبد ابن ٤٨٠
 أبو اجلليل التصريفي النحوي العامل باملغرب القراءات أحكام توجيه بتحقيق املنفردين خامتة هو

 املتويف ودارا لقبا الفاسي السالم عبد بن يوسف بن العريب بن حممد بن السالم عبد ابن حممد اهللا عبد
 القراءات علم يف احملادي وكتابه سيةالفا الشجرة أعالم آخر وهو سنة ٨٥ حنو عن ١٢١٤ سنة بفاس
 تلميذه خبط أخرى نسخة منه وعندي مؤلفه خبط عندي وهو العلم هذا يف تأخر من كتبه ما أوسع
 منظومة وأخرى نثرية املعتربين أشياخه وفهرسة املقرئني طبقات وله عليه ا قرأ السنوسي اهللا عبد أيب

 احلافظ من أجيز ممن وهو ورقات أربع يف خبطه يعند وهو اجلين مشهروش صحبة إثبات يف وتأليف
 إمام شيخه عن ثبته يف يروي مشاخيه آخر وهو السجلماسي اهلاليل العزيز عبد ابن أمحد العباس أيب

 صاحب والده عن الفهرسة صاحب الفاسي املنجرة إدريس بن الرمحن عبد زيد أيب باملغرب القراءات
 يف به نتصل بأسانيدهم أيضا الفهرسة

-------------------------------------- 
  ٨٤٩ صفحة - ٢ جزء   

 الفاسي اللجائي حممد بن محان املدعو حممد اهللا عبد أيب املعمر عن ورواياته الكرمي القرآن اسنادنا
 أيب املقري احملدث عن اللجائي كنبور احلسن علي أيب احملدث املقري األستاذ عن ١٣١٨ سنة إجازة
 احلمري العريب بن سامل حممد أيب املعمر العامل وعن ح املترجم عن السنوسي أمحد بن حممد اهللا عبد

 فالوالد حممد اهللا عبد أيب وولده الطواجيين مهدي أيب بن الطيب أيب الفقيه الزاهد عن إجازة اجلنيدي
 عن مهاكال احلمري األوبريي التهامي حممد أيب عن والولد الشيظمي السكياطي اهللا عبد حممد أيب عن
 عبد بن امللك عبد حممد أيب العابد العامل الناسك الصويف املقري وعن ح الفاسي السالم عبد ابن

 العالء أيب بفاس القراء إمام عن الفاسي عياد بو العريب حامد أيب األستاذ عن الفاسي العلمي الكبري
 احلفيظ عبد ابن اهللا دعب حممد أيب الناسك املعمر األستاذ وعن ح عنه الفاسي البدراوي إدريس
 عنه األوبريي التهامي عن األودي ازوين حممد اهللا عبد أيب األستاذ اهللا ويل عن الشيظمي التلمسيت

 أيضا
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 املزككلدي حسني ابن السالم عبد بن حممد اهللا عبد أيب األستاذ املعمر عن القراءات وأروي
 الفقيه عن صوار مرن من الطويل المالس عبد حممد أيب الصاحل األستاذ شيخه عن ١٣١٩ سنة بفاس
 الفاسي السالم عبد ابن فهرسة ويف بسنده السالم عبد ابن عن السمايت التلمساين أمحد العباس أيب

 قال املنظومة
  اهلمام الدراكة العامل === اإلمام سيدنا عن أخذت 
  األنفاس عاطر احلسين === فاس بقطر اجلماعة شيخ 
  الرمحان عابد األملعي === اناإلتق ذو النحرير احلافظ 
  املال شيخ الفدا أيب عن مث === العال أيب والده الرضا عن 
  احلسن اهلدي صاحب أحلليب === عن مث علي فالشرباملسي 

-------------------------------------- 
  ٨٥٠ صفحة - ٢ جزء   

  جربئيل األمني عن عنه === الرسول صاحب مشهروش عن 
  الدوام مستمرة صالة مع === سالم أزكى مر يعمهم 

 املغريب اهللا عبد ابن ٤٨١
 مولدا الفاسي أصال السجلماسي اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو الشهري املسند النحرير العالمة هو
 ب خبطه تعريف يف مبارك بن العباس أبو شيخه حاله املالكي باملغريب املعروف هجرة املدين وتعلما
 املنقول علمي يف املتبحر احلافظ الدراكة الرتيه العالمة الوجيه الفقيه جملسنا أهل ريوكب صاحبنا
 املنح صاحب من وأجيز ا وأخذ بفاس قرأ اه السجلماسي اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبو واملعقول
 هللا وعبد الكوراين طاهر أيب عن به وأخذ ١١٢٥ سنة احلجاز إىل رحل مث وغريمها العمريي وسعيد

 الشريفة الروضة يف جملسا ومخسني ستة يف أمحد مسند البصري على ومسع وطبقتهما البصري سامل بن
 احلفين سامل بن حممد الشمس عنه تلقاها أسانيده يف كراسة له طبقة بعد طبقة الناس عنه وأخذ النبوية
 اجلوهري والشهاب ثرهإ اآليت املعمر وولده احلفين طريق من له ما وكل نرويها عنه ا جييز وكان
 ١١٤١ سنة املنورة باملدينة مات له ما عامة عنه وغريهم

 الصغري املغريب اهللا عبد ابن ٤٨٢
 ولد املالكي املدين األصل املغريب اهللا عبد بن حممد بن حممد املعمر عصره مسند الفقيه احملدث هو
 والده عن يروي وارها ديارال تلك ومشس ومنارها املدينة عامل وصار ١١١٩ سنة ولد قبله الذي

 إجازته يف املترجم قال الدنيا يف تالميذه آخر ولعله البصري سامل بن اهللا عبد شيخه يف وشاركه
 فقد البصري سامل بن اهللا عبد الشيخ موالنا الشأن هذا يف مشاخيي أجل ومن العقاد شاكر للشيخ
 مبكة يثيةاحلد الكتب أوائل عليه قرأت عندما مروياته جبميع أجازين
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-------------------------------------- 
  ٨٥١ صفحة - ٢ جزء   

 إيل اإلعجاب فأخذه ببصري كتاب يف أنظر أن غري من صدري من بالغيب عليه قرأا املكرمة
 الدقاق حممد الشمس عن أيضا ويروي اه والنهاية البداية يف نفعها أرجو بدعوات يل ودعا الغاية

 ١٢٠١ سنة األوىل مجادي ١١ اجلمعة ار املنورة باملدينة ومات الشركي الطيب ابنو املدين الرباطي
 القرن أول إىل وتأخره البصري عن أخذه من ذكر ومبا أشهر وأربعة بسنتني موته قبل أقعد قد وكان
 هو له السند ألفية شرح من الدمنهوري الشهاب حق يف الزبيدي احلافظ قول يف ما تعلم عشر الثالث

 وبني بينه نفسه الزبيدي بل واحد البابلي وبني بينه فاملترجم اه واحد البابلي احلافظ وبني بينه من رآخ
 الزعبلي املعمر هو واحد البابلي

 الدين ورفيع الناصري السالم عبد وابن العقاد وشاكر الفالين صاحل طريق من للمترجم ما نروي
 احلنفي االصطنبويل الكردي حممد بن أمحد لشهابوا املدين الليل مجل العابدين وزين القندهاري

 عنه كلهم وغريهم السندي األنصاري مراد حممد بن حسني حممد والشيخ
 املشريف يف امليم حرف انظر املشريف سقط اهللا بنعبد
 عتيق ابن ٤٨٣
 عنه الغافقي احلسن أيب طريق من فهرسته أروي احلسن أبو هو

 عتاب ابن ٤٨٤
 عنه حممد أيب ابنه عن عياض طريق من فهرسته أروي

-------------------------------------- 
  ٨٥٢ صفحة - ٢ جزء   

 عجيل ابن ٤٨٥
 بن عمر بن علي بن موسى بن أمحد العباس أبو وعرفانه فضله على امع اليمن عامل اإلمام هو
 تام ظهور على حصل كةوبر وجاها وعمال علما م املنتفع املسلمني أمية من إماما كان اليمين عجيل
 إىل الدنيا من والتقلل والزهد والورع العبادة كمال مع العلم من نشر مبا فاخرة وذكرى اليمن بإقليم
 املعروفة بقريته ودفن ٦٩٠ عام األول ربيع ٢٥ مات مصاحلهم يف والسعي اخللق ونفع الغاية حد
 يف طنانة ترمجة له عجيل بين من شرعامل ببين املعروفون الفقهاء ذريته ومن اآلن إيل الفقيه ببيت

 حصر ويف اه فن كل يف وأسانيده مشاخيه فيه مجع كتاب وله وقال الشرجي للشهاب اخلواص طبقات
 اه أنواعها اختالف على األسانيد فيه مجع أنه الشارد

 اخلري أيب بن أمحد عن عمر بن إبراهيم أبيه عن العلوي إبراهيم بن سليمان طريق من أرويه
 مؤلفه عن ماخيالش
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 العجل ابن ٤٨٦
 السند ألفية شرح ويف وغريها الزثر خالصة يف كما الصواب هو ما على اجليم وكسر العني بفتح
 وهم العني بضم أنه من البادية املنح يف وما اه ككتف العجل بن أمحد الزبيدي للحافظ
 اإلمام اليمين الوفاء أبو العجل أمحد بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد الدين صفي هو
 بن حممد والده عن أخذ ١٠٧٤ سنة وتويف ٩٨٣ سنة ولد الشهري املسلك املسند العارف الضرير
 اهللا عبد بن محيد واملعمر ظهرية ابن اهللا جار كالقاضي احلرمني شيوخ عن فأخذ وحج وأجازه العجل

 خامتة األهدل احلسني ابن الطاهر ناليم ومسند اخلاص الصديق زبيد علماء من وأجازه املدين السندي
 باإلجازة ويروي بالسماع الديبع ابن عن اآلخذين

-------------------------------------- 
  ٨٥٣ صفحة - ٢ جزء   

 وروايته اخلالصة من ترمجته يف احمليب قال الدمشقي الغزي الرضي بن الدين بدر اإلمام عن أيضا
 فإن واحدة سنة سنه ذاك إذ ويكون باملكاتبة منه له استجاز أبوه كوني بأن بعيدة غري الغزي البدر عن
 ومشلته اه قلته ما فصح سنة الطريق ومسافة ٩٨٣ سنة الترمجة صاحب ووالدة ٩٨٤ سنة البدر وفاة

 العزيز عبد بن حممد والشيخ الطربي حيىي واإلمام املكي احلنفي الدين قطب الشيخ منهم مجاعة إجازة
 وصار وغريهم فهد بن القادر عبد بن الرمحن وعبد املصري احلنفي النحراوي حممد خوالشي الزمزمي
 مات أن إىل باألجداد األحفاد أحلق حىت وعمر واإلرشاد للرواية مقصودا
 احلمائل أيب بن حممد عن املكي حجر ابن عن السندي محيد عن الكرمي للقرآن روايته عواليه ومن
 روايته عواليه ومن وسلم عليه اهللا صلى النيب عن جين صحايب عن ناجل من معمر تابعي عن السروري

 وعبد السنباطي احلق وعبد زكرياء اإلسالم وشيخ والسيوطي السخاوي عن املكي الطربي حيىي عن
 اإلمام جده عن املذكور حيىي ويروي نفيس علو وهو حجر ابن احلافظ عن مخستهم فهد بن العزيز
 اهلادي عبد بنت وعائشة املراغي والزين اجلزري ابن عن الطربي أمحد بن دحمم املعايل أيب الدين حمب

 وزكرياء الدين رضي أبيه عن الزمزمي العزيز عبد بن حممد ويروي الطربي اليمن أيب واإلمام
 طريق من له ما نروي وغريهم شريف أيب بن والربهان والقسطالين اهليثمي حجر وابن والسيوطي
 ابن عن الصنعاين اخلالق عبد عن اليمين الضرير دائل أمحد بن اهللا عبد عن الزبيدي مرتضى احلافظ
 املرحومي وعلي اليمين األهدل املستريح بن مشهور السيد عن أيضا مرتضى احلافظ وروى ح العجل
 عن الكزبري عن السكري عن له ما ونروي ح العجل ابن عن الباقي عبد بن اهللا عبد عن الزبيدي
 ابن عن العجيمي عن عقيل بن عمر عن الزبيدي

-------------------------------------- 
  ٨٥٤ صفحة - ٢ جزء   
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 بأمره فكتبها اإلجازة بكتابة وأمر منه له الديبع علي الشيخ شيخه باستدعاء لفظا إجازة العجل
 عمر عن باخلطي اهللا نصر وأخربنا ح أشهر أربعة بنحو بعده وتويف املزجاجي علي بن اهللا عبد الشيخ
 عبد إىل وبأسانيدنا ح عنه الدمياطي البنا بن أمحد عن عقيلة ابن عن السويدي سعيد حممد عن الغزي
 سنة ابن عن الزبيدي عن السويدي صاحل بن أمحد الشهاب وأخربنا ح عنه الدمشقي الصفوري القادر
 أعلى وهذا عنه

 عجيبة ابن ٤٨٧
 التفسري صاحب التطواين اللنجري عجيبة بن املهدي بن حممد بن أمحد العباس أبو العارف العامل

 واألربعني واهلمزية الربدة وشرح للسيوطي الصغري اجلامع وحاشية ضخمة جملدات أربع يف الشهري
 احلصن وشرح وجودهم ترتيب على زمانه إىل املالكية الفقهاء وطبقات والفروع األصول يف حديثا

 ذلك وغري النبوية األذكار يف وتأليف
 علي بن حممد والشمس اهلمزية شارح بنيس أمحد بن وحممد سودة ابن التاودي عن عامة ويير

 ذكر وفيها وتربيته نشأته ذكر مث آبائه وذكر نسبه على بالكالم افتتحها فهرسة وله التطواين الورزازي
 إلجازات مث والفقه احلديث يف ألسانيده مث للعلم طلبه البتداء ترجم مث ١١٦١ سنة كانت والدته أن

 يف سنده مث وحمنته وسياحته وجترده القوم لطريق انتسابه مث ألفه ما لذكر ترجم مث املذكورين مشاخيه
 سنة أمتها كراريس مخس حنو يف وهي الطريق عنه أخذ ملن مث له االعالم لشهادة ترجم مث القوم طريق

 بالطاعون ١٢٢٤ عام شوال ٧ األربعاء يوم إسفار عند مات وفيها ١٢٢٤
 املفيت الفقيه اهللا ويل ولده عن الوالد األستاذ شيخنا عن والتربك اللقي مبجرد إمجاال به نتصل

 أمحد بن القادر عبد احلاج سيدي املرشد الناسك املعمر
-------------------------------------- 

  ٨٥٥ صفحة - ٢ جزء   
 هناك ودفن أجنرة قبيلة من الزيج رمبدش بداره ١٣١٣ عام رمضان ٦ املتويف التطواين عجيبة ابن

 عن األخذ القادر عبد احلاج يدرك ومل عنه املترجم خليفة اللغميش علي احلسن أيب املبارك الشيخ عن
 أبو القاضي الناسك الصويف املسن الفقيه خليفته بذلك يل كتب كما أشهر ستة ابن تركه ألنه والده
 نفع انتقاال السعيدي دارا الشفشاوين أصال اخلمسي فياخلرش ازيات احلسن بن املفضل حممد اهللا عبد
 أصحابه من واحد غري عن السنوسي احلافظ طريق من تفسريه رواية يف أيضا باملترجم ونتصل به اهللا
 عنه

 العريب ابن ٤٨٨
 فاس دفني األندلسي املعافري العريب ابن بكر أبو اإلسالم بل املذهب مفخرة القاضي اإلمام هو

 وقال وحفاظها أميتها وآخر األندلس علماء ختام املتبحر احلافظ بشكوال ابن احلافظ يذهتلم عنه قال
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 واألمية املشهورين احلفاظ أحد كان البيان بديعية شرح يف الدمشقي الدين ناصر ابن احلافظ عنه
 والبشك وابن خري وابن عياض طريق من فهرسته أروي معروفة ترمجته اه األثبات الثقات من املعتربين

 بن عمر بن القاسم عن األحوص أيب ابن طريق ومن ح عنه كلهم والسهيلي حبيش وابن واحلجري
 عنه كلهم الفخار ابن اهللا عبد وأيب والسهيلي حبيش كابن أصحابه من واحد غري عن ايد عبد

 العزيف ابن ٤٨٩
 برنامج له أمحد العباس أبو اجلليل احملدث هو

-------------------------------------- 
  ٨٥٦ صفحة - ٢ جزء   

 عزوز ابن ٤٩٠
 عبد أبو الشيخ الشهري املسند الصويف الفرضي الفلكي املقري احملدث العالمة اإلمام صديقنا هو

 عزوز بن حممد اهللا عبد أيب الكبري العارف بن مصطفى سيدي اهللا ويل بن املكي حممد سيدي اهللا
 ومساه ١٢٧٠ سنة حدود يف ولد ومدفنا هجرة القسطنطيين تعلما التونسي مولدا النفطي الربجي
 القوت صاحب املكي طالب بأيب تيمنا طالب بأيب وكناه عزوز بن املدين حممد الشيخ عمه باملكي
 مث سنة ٢٦ ابن وهو ١٢٩٧ عام نفطة سكناه ببلد اإلفتاء وويل ا للتدريس وتصدر بتونس وقرأ

 مات أن إىل ا فبقي االستانة إىل انتقل ١٣ سنة ويف ١٣٠٩ ةسن بتونس السكىن إىل انتقل مث قضاءها
 الواعظني ومدرسة الفنون بدار الشريف احلديث معلم وظيفة على ا

 واإلسناد بالرواية منه اعتناء بأكثر فيها نسمع ومل نر مل ونادرا أفريقية مسند كان الرجل هذا
 والكتب الفنون من والغرائب اخلبايا على طالعواال العلوم بقية يف تبحر ومزيد واملعرفة واإلتقان
 الفهارس مجع على التهافت كثري وكان أرومة وكرمي منبت طيب إىل الشيوخ وكثرة الواسعة والرحلة
 أنه عنه الضرير اجلزائري الديسي الرمحن عبد بن حممد الشمس اهلامل بزاوية حدثين حىت ومتلكها
 ما وأعجب حلاله بالنسبة عجيب بذل وهذا رياال بأربعني الكراسني حنو يف وهو السقاط ثبت اشترى
 العصرية األفكار على املطلعني ومن طريقة شيخ كان كونه مع السنة إىل والدعاء باألثر اهليام فيه كان
 الوسط طريق فيه يسلك من وقل والتفريط اإلفراط فيه كثر الذي هذا زماننا يف النوادر نادرة وهذه

 وكانت!  > بأحسنها يأخذوا قومك وأمر<  ! تعاىل قوله على عامال حسنهبأ شيء كل من واألخذ
 اهللا رمحه وفاته

-------------------------------------- 
  ٨٥٧ صفحة - ٢ جزء   

 بعضها بيدي وتونس اجلزائر القطرين أدباء من مجاعة ورثاه ١٣٣٤ سنة العظمى بالقسطنطينية
 وال شك بال األقطار يف اشتهر قد بقوله له إجازته يف ندحال الشهاب مبكة اإلسالم شيخ حاله
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 ذوي من األعيان وخالصة األعيان العلماء خنبة واحللم بالعلم الشريفني احلرمني يف سيما وال مني
 الفضائل من تفرق ما جامع الكامل األستاذ الغربية األصقاع تلك بدر بل أفريقية سراج العرفان

 ألهل إجازاته يف حاله تتبع من ذلك يعلم دحالن الشيخ مثل من ادرةن احلالة وهذه اخل والفواضل
 كثرية وهي واملغرب املشرق

 له قدمه سؤال أثناء القاري احلفيظ عبد العالمة الطائف عامل فيه وقال
  باإلغماء اإلسالم على عمت === غمة يكشف للدين نرجتي من 

  رشاء بأخذ ال يفيت باحلق === للهدى إماما عزوز ابن غري 
  كذكاء ضيا له املطلعني يف === السنا يبدي مشرق يف مغرب من 

  اجلوزاء ذروة يرقى بالعلم === الذي فهو قائم فينا كان إن 
 أبو اجلزائر مسند جميزنا ١ منهم جميزيه أمساه وهذه الثمانني من عددهم يقرب املترجم شيوخ

 احلضرمي احلبشي حسني بن حممد بن يخش السيد ٢ أيضا عنه وأخذ موسى بن أمحد بن علي احلسن
 التركي العسكر قاضي أفندي وهيب يونس املعمر ٤ التونسي اخلوجة بن محيدة اإلسالم شيخ ٣

 أمحد املعمر ٧ الصنعاين اليمين دالل بن حممد ٦ أيضا ا املدرس فرهاد حممد املعمر جميزنا ٥ باآلستانة
 حامد بن بكري ٩ ١٣٠١ عام مكاتبة أيضا واستجازه دحالن أمحد ٨ الشرواين احلسيين النويين أمني

 منه مكاتبة الدمشقي العطار
-------------------------------------- 

  ٨٥٨ صفحة - ٢ جزء   
 وإليه سلوكه شيخ وهو باجلزائر ببوسعادة اهلامل زاوية شيخ اخللويت القاسم أيب بن حممد ١٠
 عبد األمري جنل باشا حممد األمري ١٢ املكي النجدي يالسدير عيسى بن إبراهيم بن أمحد ١١ ينتسب
 االلوسي نعمان بن علي ١٤ الدين عالء اإلثري احلنفي العنايب بن حممد املعمر ١٣ اجلزائري القادر
 العامة باإلجازة الكتاين إدريس بن جعفر والده ١٦ املدينة من مراسلة الكتاين جعفر بن حممد ١٥
 ١٩ اجلزائري اخلنكي الصديق بن املكي حممد ١٨ املدين الدمياطي خضري أبو حممد ١٧ العصر ألهل
 القنطري سلطان بن علي ٢١ النفطي اليزيدي عمر ٢٠ النفطي القاسم أيب بن النوري حممد احلاج
 القادر عبد ٢٤ توزر قاضي البختري إبراهيم ٢٣ عزوز بن املربوك بن حممد بن دليم الرحيم عبد ٢٢
 بن رضا علي ١٦ املنستريي الزعيمي إبراهيم ابن حقي إمساعيل ٢٥ لتونسيا ااجي البغدادي بن

 القراء شيخ التوايت الطاهر بن البشري حممد ٢٨ األزهري أمحد عمر ٢٧ التركي الكريدي سليمان
 فاحل شيخنا ٣١ التونسي صاحل بن الشاذيل الشيخ ٣٠ قفصة مفايت كبري السنوسي أمحد ٢٩ بتونس

 علي بن أمحد ٣٣ التونسي املساكين الشريف القزاح حممد ٣٢ العصر ألهل امةبالع املدين الظاهري
 مبارك بن الربيع حممد ٣٦ املدين ظاهر بن علي جميزنا ٣٥ برادة اجلليل عبد شيخنا ٣٤ النفطي
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 حميي بن صاحل حممد ٣٩ عثمان بن علي ٣٨ عزوز بن مصطفى الشيخ والده ٣٧ اجلزائري البلقيشي
 القزادري بن حممد ٤١ بيوم موته قبل أجازه اجلزائر مفيت احلفاف بن علي ٤٠ قياالد الصويف الدين

 الديسي القاسم أيب ابن الشيخ ٤٣ ألمه جده اجلزائري خوجة الرمحن عبد بن علي ٤٢ اجلزائري
 حسني شيخنا ٤٦ عزوز بن التارزي حممد بن العريب حممد ٤٥ التونسي الشريف حممد ٤٤ اجلزائري

 الشيخ بن عمر وجميزنا ٤٧ منها مكاتبة املكي احلبشي حممد بن
-------------------------------------- 

  ٨٥٩ صفحة - ٢ جزء   
 أمحد ٥٠ التونسي بوحاجب سامل وشيخنا ٤٩ التونسي املالكي املفيت النجار حممد ٤٨ التونسي

 عابدين بن أمحد حممد اخلري أبو جميزنا ٥١ اآلستانة من أسكودار يف العثماين العسكر مفيت العمري
 ٥٣ التونسي اجلريد بالد من نفزاوة قاضي اجلمين حممد بن الصاحل حممد ٥٢ منها مكاتبة الدمشقي

 بويراز مصطفى بن عمر ٥٥ مكاتبة النبهاين يوسف جميزنا ٥٤ باآلستانة الفتوي أمني نور حممد
 له أجاز الوالد ألستاذا وشيخنا ٥٧ األنفروي حسني بن شكري حممد ٥٦ التونسي مث اجلزائري

 ٥٩ ١٣٣١ عام له استجزته السباعي إبراهيم بن حممد مراكش عامل جميزنا ٥٨ منه له باستدعائي
 عن له روايته حسب األمري ثبت إجازاته بعض يف عنه أسند رأيته املالكي الشريف الطييب عمر الشيخ
 أسند رأيته املرزوقي املكي حممد والشيخ ٦١ فهرسته األمري عن مكة مفيت املرزوقي حممد ٦٠ اإلمام
 ابن املدين حممد الشيخ املترجم عم ابن عن له روايته حسب األمري ثبت إجازاته بعض يف أيضا عنه

 هذا سياق املترجم وإلمهال األمري عن األمني بن علي عن الكبابطي بن مصطفى الشيخ عن عزوز
 الطرابلسي الكبري أمحد حممد بن عثمان بن وحممد ٦٢ هنا أثبته األثبات عمدة يف قبله والذي السند
 وحممد ٦٤ التونسي النيفر حممد بن الطيب حممد الشيخ وشيخنا ٦٣ وقرارا دارا االسكندري األصل
 صلوات عنه أخذ الوادي صابر بن وعلي ٦٥ عنه الرياحي الربهان صالة عنه أخذ التونسي السقاط

 السنوسي إدريس بن اهللا عبد من اإلجازة دعاءهاست طنجة يف خبطه ورأيت عنه التونسي ملوكة ابن
 منهما عليها حصل هل أدري وال املازوين راس أيب الشيخ عاملها من اإلجازة استدعاءه ومبازونة عنده
 ال أم

 موسى بن علي وهم منهم عشر اخلمسة حنو يف شاركته وقد املتأخرين عن نادرة الكثرة وهذه
 وابن وبرادة الظاهري وفاحل وولده واخلال

-------------------------------------- 
  ٨٦٠ صفحة - ٢ جزء   

 والنيفر والوالد والنبهاين بوحاجب الشيخ بن وعمر عابدين وابن الكبري احلبشي والسيد ظاهر
 العامة بإجازما اهلندي اليسر وأيب خالنا الشيخني عن علمت كما ويروي الريزي وفرهاد والسباعي
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 برادة عن ويروي شفاهية عامة خاصة إجازة يل وأجازا عليهما ومسعت لقيتهما قدو فقط العصر ألهل
 عن ويروي شفاها عنهم وأروي مكاتبة والسباعي والنبهاين اخلال وابن والوالد واحلبشي ظاهر وابن

 الشيخ عن ويروي اهلند من خصوصيا أجازين وقد وأكثر بواسطتني األنصاري السبعي حسني القاضي
 حممد إسنادا شيوخه أعلى ولعل مكاتبة ذلك قبل يل وأجاز شفاها لقيته وقد بواسطة ملكيا اهللا حسب
 منه إال به نسمع مل أنا العجيب ومن السندي عابد وتلميذه األهدل الوجيه عن يروي فإنه النويين أمني
 العشرين بعد تأخرت وفاته أن مع

 الثبت أيضا وله منظوم وهو ألسانيدا اختصار يف السعيد الصفح عزوز ابن املكي حممد لألستاذ
 بامسنا ألفها الصناعة هذه يف كتب ما وأوسع أفيد هي اليت األثبات وعمدة فن كل يف ألسانيده اجلامع
 احلديث أصول يف رسالة وله يأيت فيما عليها الكالم انظر ألف ما آخر ولعلها باآلستانة ١٣٣٠ عام

 حتليات يف اجلنة طريق وله بتونس مطبوع وهو الرباين السيف وله باآلستانة ١٣٣٢ سنة طبعت
 وبرق املرسلني سيد أمساء يف احملبني ومورد املدنية اخلزانة يف السنية الذخرية وله والسنة بالفقه املؤمنات
 ومما العبادة على اإلفادة فضل يف السعادة ومغامن القاسم أيب بن حممد سيدي الشيخ ترمجة يف املباسم

 عمران يف احلركة وتعديل الشفا واختصار اهلاملية والرحلة واملنسوخ الناسخ يف خالشيو عمدة يتم مل
 سورة تفسري يف والفائدة اجلوامع مجع ونظم املتطلبني وبعض العامة زلقات يف املتني والنصح اململكة
 قالبةمب تتحول ال اليت اجلغرافية نظم اامع يف باألمداح األصوات رفع يف اجلامع والتفصيل املائدة
 ذلك غري وله الدول

-------------------------------------- 
  ٨٦١ صفحة - ٢ جزء   

 اآلستانة من ا راسلين عامة إجازة ونثر ونظم ومروي مؤلف من له ما كل املذكور عن أروي
 ةرمح اهللا رمحه فأجزته أيضا واستجازين أوالدي معي فيها وأشرك ١٣٢٩ عام الثاين ربيع ٢٢ بتاريخ
 جرت اليت املكاتبات مجعت لو حبيث مات أن إىل به واتصايل معه ومراسليت مكاتبيت وطالت واسعة
 رمحة اهللا رمحه عيين يف الدنيا أظلمت موته تذكرت وكلما متوسطة جملدة يف خلرجت وبينه بيين

 األبرار
 الفاسي عطية ابن ٤٩١
 األندلسي الزنايت عطية بن علي بن مدحم بن حممد اهللا عبد أبو العارف املسند الصويف الشيخ هو
 قوم له تلمذ بالصالح عظيمة شهرة له ممن الصفوة يف قال فاس من الرميلة دفني الفاسي مث السلوي
 اجلنة كتاب اختصار وله قلت الطريق يف تأليف وله وغريه احلارثي علي احلسن أيب عن هو وأخذ
 العباس أبا ولقي وغريهم واجلنان عاشر وابن القصار عن أخذ للشطيب والسنة بالكتاب العمل بشرط

 واعتمد بسال حسون وابن مروياته من اجزء كل عن وأخذ عمران بن علي احلسن وأبا القاضي ابن
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 احلارثي احلسن أبا
 الفاسي القادري اخلياط ابن السالم عبد حممد أبو عنها قال ومروياته مقروءاته فيه ذكر فهرس له

 وأا مؤلفها يد خبط الفهرسة أصل على وقف وأنه ينحصر ال عظيم العاط علي تدل إا حتفته يف
 تشتهي مسألة من وما للمسائل والتحرير واإلتقان والضبط االختصار مع ضخم جملد على احتوت
 صعيد يف مجعت قد األمة كأن عظيم اطالع على احتوت وقد فيها أودعها إال تسمعها أن النفس
 من مجيع طرق فيها مجع كاألار منها والفهارس كالبحر فهي اعلمه من خرب عنها وأخرب واحد
 تقدمه

-------------------------------------- 
  ٨٦٢ صفحة - ٢ جزء   

 سيدي الشيخ الفقيه أن وذكر طريق مائة حنو الصوفية طرق من لعدد املتصلة األسانيد من وذكر
 بن حممد اهللا عبد أيب املذكور القادري جلد زتهإجا يف ذكر الوزاين الشريف اهللا عبد موالي بن حممد
 مجيع رواية ويف الطريق يف أخر أسانيد الشريف اهللا عبد موالي ووالدنا ولشيخنا القادري عالل
 له وأجاز األندلسي السلوي عطية بن حممد سيدي شيخه عن كله ذلك أخذ حسبما العلمية الكتب

 أول ظهر على مكتوبة له اإلجازة على أنا وقفت ماحسب فهرسته عليه احتوت ما مجيع عنه يروي أن
 اه خبطه عطية ابن فهرسة من ورقة

 وهو بفاس الرميلة حومة من باجلبيل بزاويته ودفن ١٠٥٢ سنة عالية سن عن املذكور مات
 به نتصل وغريها والسلوة واالعتبار التفكر وكتاب والتنبيه والصفوة الدرر والتقاط النشر يف مترجم
 عنه الشريف إبراهيم بن اهللا عبد موالي طريق نم إمجاال

 عطية ابن ٤٩٢
 متام بن غالب بن الرحيم عبد بن غالب بن احلق عبد حممد أبو القاضي املشاور الفقيه اإلمام هو

 بالوجيز املعروف التفسري صاحب وهو ٥٤٦ عام ووفاته ٤٨١ سنة مولده األندلسي احملاريب عطية بن
 أبيه عن يروي اه مطار كل نيته حبسن وطار وأبدع فيه أحسن اإلحاطة يف اخلطيب ابن عنه قال الذي
 الطالع بابن املعروف القرطيب فرج بن حممد اهللا عبد وأيب الغساين علي وأيب عطية بن غالب بكر أيب

 العزيز وعبد
-------------------------------------- 

  ٨٦٣ صفحة - ٢ جزء   
 وأيب العبسي النون ذي بن خلف بن علي احلسن وأيب ريواينالق غالب بن الوهاب عبد ابن
 خلف بن أمحد بن علي احلسن وأيب الصديف علي أيب واحلافظ قاسم بن الرمحن عبد املطرف

 زيد أيب بن حيىي احلسني وأيب العاص بن سفيان حبر وأيب عتاب بن الرمحن عبد حممد وأيب األنصاري
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 بن وحممد األنصاري فتوح بن حممد اهللا عبد وأيب الثعليب نب علي بن حممد اهللا عبد وأيب املرسي
 احلصار ابن القاسم وأيب األنصاري مكرز بن أمحد بن علي احلسن وأيب االسكندري احلضرمي منصور
 اهلمداين خلف بن عمر حفص وأيب االلبريي حممد وأيب اهلوزين القاسم وأيب النحاس بابن املعروف

 وغريهم البطليوسي السيد وابن واملازري الغساين جعفر وأيب
 وإسنادها عليهم مسموعاته وعدد املذكورين ملشاخيه فيه ترجم كراريس أربع حنو يف برنامج له
 حرر التكملة يف الزبري ابن عنه قال باصبانيا االسكوريال مبكتبة أخرى نسخة ومنها عندي وهو

 وحرر شيوخه وأمساء رواياته من ضمه ابرناجم ألف اإلحاطة من ترمجته يف اخلطيب ابن وقال اه وأجاد
 عنه حبيش ابن طريق من له ما وكل أرويه منها اه وأجاد

 اجلواهر وعقد املواهب يف إليه إسنادنا انظر املكي عقيلة بن أمحد بن حممد هو عقيلة ابن
 واملسلسالت
 الدمشقي احلنفي عون ابن ٤٩٣

 مث ذكر مما أزيد عنه أعلم وال اجلنة لأه رياض يف احلنبلي الباقي عبد الشيخ اعتمده ثبت له
 الدمشقي احلنبلي العماد بن احلي لعبد ذهب من أخبار يف الذهب شذرات يف وجدت

-------------------------------------- 
  ٨٦٤ صفحة - ٢ جزء   

 مسلم بن عون بن سليمان بن حممد بن إبراهيم الدين برهان الشيخ ترمجة ٩١٦ عام وفيات يف
 سنة ولد فقال بدمشق احلنفية مفيت عون بابن املعروف احلنفي الدمشقي اهلاليل رضوان بن يمك بن

 بالشيخ إجازته يف الثاين وترمجه والدميي السخاوي احلافظ منهم مجاعة عن احلديث وأخذ ٨٥٥
 تويف نطولو ابن عنه وأخذ قطلوبغا ابن منهم جبماعة وتفقه املفيد العامل اود املقري األوحد اإلمام
 من به نتصل هو أنه فالظاهر اه جراح جامع قبل الصغري بباب ودفن بدمشق شوال ١٦ األحد ليلة

 عنه طولون ابن طريق
 املقدسية عائشة ٤٩٤
 املقدسية اهلادي عبد بنت عائشة اهللا عبد أم باألجداد األحفاد ملحقة االسناد قالئد مشس هي
 كلهم محزة ابن والكمال واألسيوطي زكرياء إىل بأسانيدنا العالية املرويات من هلا ما نروي الصاحلية

 عبد بن حممد الضياء مرويات تروي وهي عنها الزين بن حممد بن حممد والكمال فهد ابن التقي عن
 عنها البحري الرمحن عبد بنت زينب حممد أم عن املقدسي الواحد

 والشام املغرب أمية من جازأ من دون املشايخ من مسع من ذكر يف واتاز املستوفز عجالة
 مرزوق بن حممد انظر اجلد مرزوق ابن للخطيب واحلجاز

 امليم حرف يف الكبرية املنجرة انظر األسانيد رفع يف املوارد عذب
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 الثمني اجلوهر عقد ٤٥٦
 إليه بأسانيدنا أرويه الزبيدي مرتضى للحافظ باحملمدين املسلسل احلديث يف

-------------------------------------- 
  ٨٦٥ صفحة - ٢ جزء   

 اجلان أحاديث يف اجلمان عقد ٤٥٧
 إليه بأسانيدنا أرويه الزبيدي مرتضى للحافظ
 األكابر سالسل يف اجلواهر عقد ٤٥٨

 يف أوله يف قال كما ألفه املكي عقيلة بابن املعروف مسعود بن سعيد بن أمحد بن حممد للشمس
 الطريقة فيه ذكر كراسني حنو يف ثبت وهو القوم طرق يف والعرفان الذوق أهل مشاخيه سالسل
 والعيدروسية والنقشبندية باعلوي آل وطريقة والقادرية والشطارية والسطوحية واألمحدية اخلضرية
 واخللوتية واحلبشية السقاف طريق من والقادرية املعمرين طريق من والقادرية اليمنية والقادرية

 والرفاعية والسعدية والشاذلية والسهروردية والباعلوية سبق الذي دون آخر طريق من والنقشبندية
 ١٨ فيها ذكر اليت الطرق جمموع الشيخ أوالد طريق من والقادرية
 الشهاب عن الشناوي عيسى الشيخ عن باعلوي األمحدي علي بن حممد املسند عن فيها روى

 علي بن اهللا عبد والسيد اهلندي السوريت غالم بن اهللا سعد السيد وعن بأسانيده الشناوي أمحد
 املكي الرحيم عبد بن وحسني السندي العيدروس اهللا عبد بن علي والسيد السقاف باحسني
 الرومي البغدادي حممد بن قاسم والشيخ املكي الدهان الدين تاج والشيخ النخلي والشهاب
 وألبسين منه قنتتل وكالمها احلبال سعيد حممد والشيخ السكري الشيخ عن له ما وكل أرويه

 عبد بن حممد والده كذلك معه فعل كما الكزبري الوجيه شيخهما كذلك معهما فعل كما اخلرقة
 كذلك معه فعل كما الكبري الكزبري الرمحن عبد الشيخ والده كذلك معه فعل كما الكزبري الرمحن
 نسخة ومنه نسخة منه عندي املذكور والثبت العقد يف املذكورة بأسانيده وأجازه عقيلة ابن الشمس
 ٥٢ عدد حتت املصطلح قسم يف مبصر التيمورية باملكتبة موجودة أخري

  ٨٦٦ صفحة - ٢ جزء   
 العوايل األسانيد يف الآليل عقد ٤٥٩
 السيد عن هذا ثبته أروي اليمن من خما نزيل الضرير الشافعي املرحومي علي بن علي احلسن أليب
 وبأسانيدنا عنه األهدل مقبول بن أمحد السيد عن أبيه عن هدلاأل الوجيه عن أبيه عن احلبشي حسني

 عنه احلسيين األهدل املستريح بن مشهور عن مرتضى السيد إىل
 اجلوهرية اليواقيت عقد ٤٦٠
 السيد الصاحل املعمر املسند الصويف لإلمام العلوية السادات طريق بذكر الذهبية العني ومسط
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 ٩ االثنني ليلة املتويف عشر الرابع القرن يف اليمن مسند احلضرمي الباعلوي احلبشي عمر بن عيدروس
 بعد وغربا شرقا الدنيا يف املطبوعة األثبات أكرب من وهو حضرموت من بالغرفة ١٣١٤ سنة رجب
 أيضا صحيفة ١٤٤ يف وثانيهما صحيفة ١٤٩ يف أوهلما ينجزء على اشتمل خري ابن بكر أيب ثبت
 من غريهم ومن منهم عنه أخذ من مع اليمن ببالد عنهم أخذ الذين لويباع آل من ملشاخيه فيه ترجم
 املنصرم القرن ألهل ووفيات وتاريخ أخبار ديوان فهو وباجلملة واملغرب االحساء وبالد احلجاز أهل

 سنة كراسني حنو يف اختصرته كنت عليه وقفت ملا به والغتباطي بثان يعزز ال فيه حنن الذي وصدر
١٣٢٢ 

 احلبشي جعفر ابن أمحد بن وحممد مسيط بن عمر بن أمحد والسيد وعمه أبيه نع فيه روى
 السقاف عمر بن وعلي طاهر بن احلسني بن اهللا عبد والسيد البحر عيدروس بن صاحل بن واحلسن
 علي بن وأمحد احلداد حسني بن حممد بن الرمحن عبد بن وحممد الدين شهاب بن علي بن اهللا وعبد
 ابن وحمسن بلفكيه اهللا عبد بن احلسني بن اهللا وعبد حيىي بن عمر بن اهللا وعبد احلنيد هارون بن

 اجلفري حممد بن سقاف بن وعلوي احلداد طه بن اهللا عبد بن احلسن بن اهللا وعبد السقاف علوي
 بن حممد بن وعمر املكي احلبشي حسني بن وحممد

-------------------------------------- 
  ٨٦٧ صفحة - ٢ جزء   

 قطبان ابن اهللا عبد بن وحممد احلبشي حممد بن القادر وعبد احملضار حممد بن وأمحد مسيط
 الرمحن عبد بن عيدروس بن اهللا وعبد احلداد بكر أيب بن وعمر عيديد بكر أيب بن اهللا وعبد السقاف

 احلداد نحس بن أمحد بن واحلسن احلبشي سهل بن اهللا عبد بن وعلوي احلبشي زين بن وعمر البار
 سهل بن عمر بن حسني السيد مع وتدبج املدين اجلفري اهللا عبد بن وعمر سقاف بن عمر بن وشيخ
 وغريهم بلفكيه إبراهيم بن وحممد بافرج عمر بن وحامد الدويلة موىل

 اهللا وعبد اهللا عبد بن حممد وولده باسودان أمحد بن اهللا عبد الشيخ عن الباعلويني غري من وأخذ
 اليمن مسند تالميذ بقية الدوعين باحنشل سعيد بن أمحد الشيخ األجل واملعمر مسري بن سعد بن

 سليمان السيد املذكور باحنشل صحب إذ إسنادا مشاخيه أعلى ولعله األهدل سليمان السيد ومفتيه
 املائتني بعد الستني عشر إىل وعاش عامة إجازة وأجازه سنة عشرة إحدى

 بن وحممد اخلراساين مصلح بن اهللا وعبد باعنتر حممد بن يدسع عن أيضا العقد صاحب ويروي
 حممد بن حممد بن وحممد دحالن أمحد والشهاب عمان من مكاتبة االحسائي الرمحن عبد بن حامت

 العطار الرسول عبد بن عمر بن حممد اخلامل اهللا وويل باحسني القادر عبد بن وعلي باعلوي السقاف
 والشيخ املدين املغريب اإلدريسي النور وحممد املدين الشعاب حممد بن اقيالب عبد ابن اهللا وعبد املكي
 وغريهم املدين الدمياطي العزب حممد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٥٣٣

 باهارون سامل بن حممد والسيد املدينة من مكاتبة ظاهر بن علي احلسن أيب عن هذا فهرسه أروي
 مكاتبة عنه ثالثتهم اهلند من كتابة الباعلوي الرمحن عبد بن بكر أيب والسيد مكة من كتابة الترميي
 عن أيضا وأرويه ح والثالث للثاين وشفاها ١٣١١ سنة اليمن أرض من ترمي من الغرفة من لألول
 ومها املكرمة مبكة منهما شفاها الباعلوي احلبشي حسني والسيد املكي الدمياطي شطا بن عمر السيد
 للثاين ومشافهة لألول مكاتبة إجازة عنه

-------------------------------------- 
  ٨٦٨ صفحة - ٢ جزء   

 باعتبار عنه وأروي شفاها مؤلفه عن مكاتبة العطاس حسن بن أمحد الشهاب أيضا به وأجازين
 اهللا رمحه العطار عثمان بن أمحد الشيخ ا أخربين اليت العصر ألهل العامة إجازته

 آل السادات عند خصوصا التحديثو االسناد علم يف اليمن يف اليوم املدار السيد هذا وعلى
 اليمين الدوعين الباعلوي احملضار حممد ابن أمحد السيد العارف إجازة يف وقع ما ألطف ومن باعلوي

 بابن فاستغلظ حممد بعمه فآزره عمر بأبيه شطأه أخرج الذي عمر ابن عيدروس السيد إن قوله له
 اه واألشبال اآلل قيةب من الزراع يعجب صاحل بن حبسن سوقه على فاستوى مسيط

 مبكة شفاها شطا وعمر مكاتبة السري سامل بن حممد الشيخني عن املذكور للعقد روايتنا فائدة
 شيخ قال السماع عن بالسماع الرواية ومرتلة حكم يف للثاين ومكاتبة لألول شفاها مؤلفه عن كالمها
 مسعت إذا يقول سكندرياال عرام بن أمحد بن حممد كان معجمه يف حجر ابن احلافظ اإلسالم
 يروي السماع فشيخ باإلجازة عنه األول رواه شيخ من مسعه آخر شيخ وأجازنيه شيخ من احلديث

 السماع حكم يف ذلك كان بالسماع بعينه الشيخ ذلك عن يرويه اإلجازة وشيخ اإلجازة شيخ عن
 أن هذا من يل فظهر رجيهوختا أماليه يف ذلك يصنع اإلسالم وشيخ إثره السيوطي قال اه السماع على
 العامة باإلجازة آخر عن وأروي العامة باإلجازة شيخ عن اخلاصة باإلجازة شيخ عن رويت إذا يقال
 مثال اخلاصة اإلجازة عن اخلاصة اإلجازة حكم يف ذلك كان اخلاصة باإلجازة بعينه الشيخ ذلك عن
 عن خاصة يل فأجاز عليه مسعت دوق السكري حممد بن حممد اهللا عبد أيب شيخنا عن أروي أن ذلك
 املراغي الفتح أيب الشيخ عن وأروي خاصة جيزه ومل حياته أدرك فإنه االسنوي الدين مجال الشيخ

 اه باخلاصة األسنوي عن العامة باإلجازة
-------------------------------------- 

  ٨٦٩ صفحة - ٢ جزء   
 العوايل األسانيد يف الآليل عقود ٤٦١
 بالعقاد الشهري العمري سعد مقدم سعد بن علي بن شاكر حممد الشيخ الشيوخ بشيخ لةاملتص
 سنة أمته الدمشقي احلنفي عابدين بن عمر بن حممد الشمس الشام مفيت تلميذه مجع ااحلنفي الدمشقي
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 أبواب ثالثة على مؤلفه رتبه ١٩٢ ص يف بالشام طبع وسط جملد يف جامع نفيس ثبت وهو ١٢٢١
  وخامتة

  األول الباب 
 

  إجازام وصور وترامجهم األشياخ ذكر يف
  الثاين الباب 

 
  املسلسالت بعض ذكر يف

  الثالث الباب 
 

 الشرعية الكتب من وغريها املسانيد وبعض الستة الكتب يف األسانيد ذكر يف
 لصوفيةا طرق أسانيد بعض ذكر يف واخلامتة احلنفي الفقه يف العقاد سند فيه ذكر بفصل وأتبعه
 والتلقني وااللباس
 وترمجته وأسانيده عابدين ابن الشمس عمه بإجازات عابدين ابن اخلري أبو الشيخ جميزنا ذيله

 عن السكري شيخنا عن ذلك من وأعلى عنه عابدين ابن إىل السابقة بأسانيدنا فيه ما نروي
 العقاد شاكر عن الدمشقي احلليب سعيد الشيخ

 والوجيه الكزبري الشمس عن يروي ١٢٢٢ سنة ومات ١١٥٧ سنة املذكور العقاد ولد
 وعلي احلنبلي البعلي اهللا عبد بن أمحد والشهاب الدمشقي التركماين علي واملنال الكبري الكزبري
 ومصطفى السليمي علي واملعمر الداغستاين

-------------------------------------- 
  ٨٧٠ صفحة - ٢ جزء   

 حممد الواردين من عامة جميزيه ومن الصاحلاين الغزي خليل بن وإبراهيم ارالعط والشهاب الرمحيت
 العيدروس واالوجيه النابلسي البخاري والشمس املقدسي التافالليت وحممد املدين الكردي سليمان بن

 جميزيه ومن زاده بكاتب املشهور القسطنطيين حممد بن وإمساعيل احلليب السرميين منصور واملعمر
 احلسن وأبو املدين املغريب اهللا عبد بن حممد بن وحممد القسطنطيين احلليب مصطفى بن إبراهيم ةباملكاتب
 األجهوري وعطية واحلفين واجلوهري امللوي والشهاب الفتين الرمحن وعبد احلنفي املدين السندي
 وغريهم احلنبلي النابلسي السفاريين والشمس
 لعوايلوا املسلسلة األحاديث يف الآليل عقود ٤٦٢

 وعوايل وحسان صحاح مسلسالت أحاديث فهذه بعد أما خطبتها يف قال اجلزري ابن للحافظ
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 قرب إذ عنها االعراض مبؤمن حيسن وال منها أعلى الدنيا يف يوجد ال الشان غالية عشارية صحيحة
 مث الكرمي النيب إىل العظيم القرآن تالاوة باتصال أختمها إين مث ورسوله اهللا من قرب وعلوه االسناد
 األنام ملوك موىل اإلسالم سلطان برسم ألفتها الرتبة العالية التصوف خرقة ولبس الصحبة باتصال
 ممر على اإلسالم به اهللا نصر سلطان ادر رخ شاه والدين والشريعة امللة مقر اإلميان كلمة معلي
 تقي وأبيه فهد بن عمر القاسم أيب عن السيوطي إىل بالسند أرويها األولية حبديث افتتحها اخل الزمان
 اجلزري ابن احلافظ خمرجها عن حممد الدين

-------------------------------------- 
  ٨٧١ صفحة - ٢ جزء   

 الثمني اجلوهر عقد ٤٦٣
 إليه بأسانيدنا أرويه الزبيدي مرتضى للحافظ باحملمدين املسلسل احلديث يف

 األسانيد عقود ٤٦٤
 منظوم ثبت وهو السنجقدار جامع ومدرس إمام الدمشقي السفرجالين أمني دحمم اهللا عبد أليب

 بن حممد عن الرفاعي احللواين علي عن األولية حديث مؤلفه فيه روى ١٣١٩ سنة بالشام طبع
 وسلم عليه اهللا صلى النيب عن اجلين مشهروش عن النابلسي العارف عن أبيه عن الرمحيت مصطفى
 سعيد حممد عن اجلوخدار حممد عن املنيين أمحد بن حممد عن مدينباحمل مسلسال الصحيح وروى
 مسلم وأمحد احلمزاوي حممود عن عامة وروى بسنده الكزبري الرمحن عبد بن حممد عن احلليب

 وحميي الشافعي املنري وأمحد احللواين وعلي اخلطيب اخلري وأيب العطار وحممد العطار وسليم الكزبري
 العطار وبكري العثماين املنيين وحممد األفغاين احلكيم عبد وجميزنا وخداراجل وحممد العاين الدين

 وغريهم
 عن الرزاق عبد جده عن املعمر صاحل عمه عن جده عن اخلريات ودالئل الشاذلية الطريقة وروى

 واد دفني السقياين القاسم أيب سيدي عن املكناسي املسطاوي حممد عن السفرجالين علي بن حممد
 أمحد عن املنري علي عن األكربية الطريقة وروي جعيدان دفني الشرقي حممد عبيد أيب لشيخا عن رضم
 الدجاين سليم عن الدجاين حسني عن احللواين علي عن الرفاعية وروى األروادي سليمان ابن

 دحمم وعن الدجاين عن احللواين عن اخللوتية والطريقة الزعيب الفتاح عبد عن القادرية وروى بأسانيده
 احلفين عن الزواوي الرمحن عبد ابن الشيخ عن عيسى بن علي عن املغريب املهدي حممد عن صاحل

 حممد عن اإلدريسية والطريقة الكردي خالد موالنا عن األروادي عن احللواين عن والنقشبندية
 رشيدال إبراهيم الشيخ الثاين عم عن كالمها املكي الدوجيي صاحل حممد الشيخ وصاحبنا الدندراوي

 وأروي والزعيب كاألفغاين شيوخه بعض يف املذكور أمني حممد شاركت إدريس بن أمحد سيدي عن
 أصحاب عن
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-------------------------------------- 
  ٨٧٢ صفحة - ٢ جزء   

 طريقهم من ساق ما مجيع أشياخه أشياخ أشياخ وعن عنهم روى ما أشياخه من ذكر من جل
 األسانيد صالات يف الفريد العقد ٤٦٥
 عام موجودا كان البان قضيب بابن الشهري العلوي احلسين أمحد بن إبراهيم العالمة ثبت هو
 طاهر حممد السيد للعالمة مؤلفه من إجازة بآخره مبصر التيمورية باملكتبة نسخة منة موجودة ١٢٠٤
 ٥٨ منرة املصطلح قسم انظر خامته وعليها ١٢٠٤ سنة له كتبها خبطه اجلزائري

 الثمني باجلوهر املكلل العقد ٤٦٦
 يف الفائدة جليل كتاب هو مصر دفني الزبيدي مرتضى للحافظ والتلقني االلباس وطرق الذكر يف
 كراريس العشر حنو يف وسالسلها أعماهلا وبيان اإلسالم بالد يف عهده على املعروفة الصوفية الطرق
 حروف على الطرق فيه رتب منها ستنسختهوا املنورة باملدينة اإلسالم شيخ مكتبة يف به ظفرت
 والتلقني وآدابه الذكر يف مبقامات افتتحه املوجه أمحد بن علي بن حممد احلمائل أيب باسم ألفه املعجم

 بأسانيدنا نرويه طريقة وثالثني مائة حنو على اشتمل ذلك وحنو والرابطة واألخذ وكيفياته وشروطه
 لقنين النهطيهي اجلمل أمحد الشهاب عن عاليا ونرويه مهاوغري وألفيته امسه يف سبقت وقد إليه

 مرتضى السيد عن الطندتائي البهي أمحد بن حممد الشمس كذلك معه فعل كما وأجازين وصافحين
 بأسانيده كذلك

 العقياين بالدر املكلل العقد ٤٦٧
 حممد سمبا ألفه احلسيين الزبيدي مرتضى للحافظ مهم ثبت الغرياين شيخنا أوالد إجازة يف
 الغرياين علي بن حممد الشمس احملدث تونس مسند شيخه أبناء الشاذيل حممد السوسي وحممد الصاحل
 إىل املتنوعة أسانيده عدد مث األولية حديث أوال فيه ساق ١١٩٤ عام أمته كراسني حنو يف وهو

 والبخاري حجر وابن والسخاوي السيوطي
-------------------------------------- 

  ٨٧٣ صفحة - ٢ جزء   
 بفوائد وختمها به اتصلت اليت الطرق مشاهري عدد مث املسلسالت من به اتصل ما عدد مث

 منها وجه أول على ذكر مبا وتسميتها خبطه تونس يف عليها وقفت حلوة إجازة وهي ولطائف
 معروفة وهي إليه بأسانيدنا نرويها اهللا حبمد واستنسختها
 الغال الثمني العقد ٤٦٨
 الشيخ باسم ألفه الزبيدي مرتضى للحافظ صغري منظوم ثبت هو اإلفضال ذوي أشياخي ذكر يف
 أوله يف قال املصري الفرغلي فتح بن الدين مشس
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  املرتضى احلسني جنل حممد === مضى قد عما العفو راجي يقول 
  املعتمد الصحيح بالرفع إليه === السند وصل على هللا احلمد 

 قال أن إىل
  سره من مكنونة جواهرا === ونثره بنظمه ينراسل 
  مطولة حافلة إجازة === له وعدت ما إجناز يف حيث 

  الزمن طول نسبيت إليهم ومن === اليمن أشياخ لذكر حاوية 
  اإلفضال ذوي أشياخي ذكر يف === الغايل الثمني العقد مسيتها 

 معروفة وهي إليه بأسانيدناا نرويه
 األتراب عقيلة ٤٦٩
 للشيخ صنفها وقال ترمجته يف اجلربيت له نسبه أيضا الزبيدي للحافظ واألحزاب الطريقة سند يف

 معروفة وهي إليه بأسانيدنا نرويها الشربيين الوهاب عبد
 املسلمني خطيب مشيخة يف الثمني العقد ٤٧٠

 السني حرف انظر إليه بالسند أرويها املصري السخاوي اخلري أيب للحافظ
-------------------------------------- 
  ٨٧٤ صفحة - ٢ جزء   

 األسانيد متصل يف النضيد العقد ٤٧١
 عزوز ابن املكي حممد سيدي الشيخ عن أرويه الصنعاين اليماين اهللا عبد بن الكرمي عبد للحافظ

 فتبعته باحلافظ جامعه حتلية األثبات عمدة ويف عنه الصنعاين اليمين دالل بن حممد السيد عن
 العلوية األسانيد يف اللؤلؤية العقود ٤٧٢

 وطبع اآلستانة يف ألفه اهلندي الباعلوي العيدروس شهاب ابن بكر أيب السيد العصر نادرة للعالمة
 يف عجيب جمدول مشجر ثبت وهو الدويلة موىل سهل بن علي بن فضل السيد العارف األمري بإشارة
 من نسخة منه يل وأرسل مكاتبة إجازة مؤلفه عن أرويه النفاسة غاية يف وطبعه بابه يف غريب أسلوبه
 خريا اهللا جزاه فاس إىل اهلند

 النافعة العجالة ٤٧٣
 الدهلوي اهللا ويل أمحد بن العزيز عبد الشيخ وعامله وحمدثه اهلند سراج املسند احملدث للعالمة

 ترمجته ويف اوودد أيب سنن على املعبود عون يف ما على ١٢٣٩ سنة ومات ١١٥٠ سنة ولد اهلندي
 املتويف حممد موطأ على املمجد القول ويف اه أعلم واهللا ١٢٤٩ سنة تويف أنه أخربت اجلين اليانع من
 أصحابه من مجاعة عن بعده وأخذ وعنايته إجازته ومشلته أبيه عن أخذ اه ١٢٣٩ سنة قيل ما على

-------------------------------------- 
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  ٨٧٥ صفحة - ٢ جزء   
 أبيه عن فاته ما م تدارك الدهلوي الكشمريي أمني حممد والشيخ الفليت عاشق حممد الشيخك

 علوم فيه مجع اجلين اليانع يف قال احملدثني بستان كتابه الفن يف منها العجيبة التصانيف ألف
 على دالر يف عشرية االثنا والتحفة العزيز فتح املسمى التفسري وله منقحة واختصرها مهذبة احلديث
 انظر عريضة الرجل وترمجة أسانيده يف ألفه النافعة العجالة مساه ثبت الباب يف وله والشيعة الرافضة
 اهلندي احلق مشس للشيخ الرسوخ اية و حسن صديق لألمري النبالء وإحتاف اجلين اليانع يف تفصيلها

 والشيخ سعيد أيب الشيخ والده عن الغين عبد الشيخ عن وغريه الوالد الشيخ عن له ما كل أروي
 اهلندي الربيلوي خان علي رضا أمحد الشيخ عن عاليا وأرويها ح عنه كالمها الدهلوي إسحاق حممد
 عثمان بن وأمحد اللكنوي الباقي عبد الشيخ وعن ح عنه اهلندي األمحدي الرسول آل املعمر عن

 عاليا العزيز عبد الشيخ عن املعمر اهلندي الرمحن فضل موالنا عن العطار
 العجالة ٤٧٤
 األولية حديث يف أسانيده فيها ذكر السجلماسي اهلاليل العزيز عبد بن أمحد للشهاب صغري ثبت
 ورقات أربع يف وهي اخلريات ودالئل البخاري وثالثيات باحملبة واملسلسل واملشابكة واملصافحة

 السجلماسي العلوي علي ابن الفضيل موالي للقاضي ا اهلاليل إجازة وإثرها منها نسخة علي وقفت
 للتهامي املذكور إجازة مث ١٢١٤ بتاريخ ا الصوصي جعفر بن األمني حملمد املذكور ااز إجازة مث
 اهلاء حرف انظر اهلاليل إىل بأسانيدنا نرويها ا رمحون ابن

 األولية حديث بسند الية العروس ٤٧٥
 إليه بأسانيدنا أرويه الزبيدي مرتضى للحافظ

-------------------------------------- 
  ٨٧٦ صفحة - ٢ جزء   

 املرحتل وبلغة املنتحل عمدة ٤٧٦
 بن اهللا عبد بن حممد بن حممد بن حممد الدين جنم بن حممد الشيخ الفضل أيب الدين تقي للحافظ

 وكتبوا لسماعا وكثرة واجلمع باالعتناء عرفوا الذين املشاهري احلجاز حفاظ أحد املكي اهلامشي فهد
 ولده له ومجع ذلك يف وجد والشيوخ املسموع من أكثر السخاوي احلافظ عنه قال ودرج دب عمن

 اه كثريا منهما استفدت وفهرسا معجما
 ذيب بني فيه مجع بالتذهيب التهذيب وتكميل التقريب اية وعلومها السنة يف مصنفاته ومن
 يف القاطع الربهان ذي سرية من الساطع الباهر والنور وغريمها حجر وابن للذهيب وخمتصريه الكمال
 واملراد القصد وغاية الصحابة يف جاء مبا اإلصابة وطرق والسنة الكتاب باذكار واجلنة النبوية السرية

 احلافظ ولده حفيد ذيلها اليت وهي احلفاظ طبقات بذيل األحلاظ وحلظ االسناد العالية األربعني من
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 ترمجته تقدمت وقد وغريها احلفاظ طبقات ذيل بتتمة االيقاظ حتفة ابهبكت فهد ابن اهللا جار
 رواها إماما ألربعني كتابا أربعني من حديثا أربعني أسانيد ضمنه ثبت هو هذا العمدة وكتابه
 الصحابة هؤالء أمساء مرتبة والعبادلة العشرة منهم صحابيا بأربعني متصلني شيخا أربعني عن بالسماع

 وأردفها الستة والكتب األربعة املذاهب أصحاب من كل حديث إخراج مع جماملع حروف على
 اخلديوية باملكتبة نسخة منها توجد ٨٠٤ سنة منه فرغ وأناشيد وحكايات االسناد عشارية بأحاديث
 القاضي إىل بأسانيدنا أرويها ٨٦٧ سنة مبكة كتابتها أمت فهد بن عمر الدين جنم احلافظ خبط املصرية
 بن أمحد عن املقري الشهاب عن يرويها أنه احلنبلي الباقي عبد الشيخ وذكر عنه نصارياأل زكرياء
 قلت هذه العمدة صاحب الدين تقي عمه عن فهد بن العزيز عبد عن القاضي

-------------------------------------- 
  ٨٧٧ صفحة - ٢ جزء   

 العزيز عبد بن اهللا جار عمه عن فهد بن الرمحن عبد عن يروي القاضي ابن فإن قلب فيه له وقع
 سياقه يف الصواب هو هذا املذكور التقي عن العز والده عن

 واألثبات بالفهارس االتصال يف األثبات عمدة ٤٧٧
 التونسي عزوز ابن املكي حممد اهللا عبد أيب الشيخ النظار املتبحر املسند احملدث العالمة لألستاذ

 عباده على وسالم وكفى هللا احلمد أوله يف قال بامسنا ألفه الذي الثبت اسم وهو العلية االستانة دفني
 أرفعها كونه مع السنة ومعامل احلديث علم الزمان هذا يف العلوم أندر فإن وبعد اصطفى الذين

 بعمل يعتد وال به إال اليقني ومطالع الدين مسائل من مسألة أي حترير يقبل ال إذ وأنفعها وأشرفها
 ذا عاملا كان إذا إال احلقيقة يف عامل زيد يقال ال إنه حىت منهاجه على فيه السري كان ما إال صاحل
 جمازا فعامل سواه وما الشأن

  املساعد قل املطلوب عظم إذا === ألنه إال الطالب قلت وما 
 جاءت إذ شاك اهللا وإىل وباك آسف أنا فبينما غريبا الدين بدأ النبوي احلديث مدلول ثبت وذا
 وإفاضة السنن بإحياء اروح القلب وتداوي الروح تنعش بأخبار البلدان أقاصي من والربيد الركبان

 األخبار وتواترت الكتانية السادات املغرب زينة العصر صفوة من ربانية ومطالع عرفانية منابع من املنن
 إىل بصرية على اهلادية اهللا إىل ةالداعي اهللا بأمر القائمة الطائفة وجود على اهللا فحمدنا اآلثار وانتشرت

 املتني الفهم ذي املكني العالمة حضرة الراسخني وأطوادها الكاملني رجاهلا ومن اهللا رسول منهج
 العارفني مجال املنري البدر الشهري العلم بن احلي عبد حممد سيدي الشيخ اهللا عبد أيب املبني والنصح
 يف وأضاء بركام العامل على اهللا أفاض اإلدريسي احلسين الكتاين الكبري عبد سيدي الواصلني وجة
 تنازل وقد مشكام نور اخلافقني

-------------------------------------- 
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  ٨٧٨ صفحة - ٢ جزء   
 من البحر يستقي أو ضياء الثرى من البدر يطلب كيف إجازته يطلب احلقري للعبد تواضعا

 ما أخذ يف األستاذ هذا مهة إيل وجه حيث العاجز عبده على اهللا نعم من أعدها إين مث ماء الساقية
 يف اإلسالم بأمية االتصاالت من ومغارا األرض مشارق من وجلبته الثمني العمر فيه أمضيت
 اإلفادات من ذلك واىل وما واالجتهاد باجلد مساعيهم انتجت ما ولطائف ومسلسالم تصانيفهم

 كان وإن واحللم العقل ألهل لدي ما إيداع لعدم أحتسر وال العلم بكتم القيامة يوم أوصف ال حىت
 ألنه اإلجازة قالدة تطويقه يف ممتازة درجة السيد هلذا فإن باملئات تعد وأفراد ومجاعات زمر مين تلقي
 ويعمل يقول ممن فهو النبوية باألنفاس والتحقق والتخلق التعلق إىل الداعني ومن الصناعة هذه أئمة من

 إفادما على يعتمد وال فيهما مبا يقتدي وال الصحيحني ويدرس اإلجازة ويعطي يأخذ نالكم
 يد يف كمغزل فهو وإال به يقاتل من يد يف يعمل إمنا والسالح األذهان وعصارة اآلراء بأوهام استغناء
 لكل األسانيد نشر من سواه جياز كما جياز ال ومثله خجل يف وأنا املذكور األستاذ فأجبت امرأة
 لديه مبا كان وإن الفهارس ألصحاب وسائطنا على نقتصر بأن اإلشكال رفع أنه أملعيته فمن كتاب
 متمثال ولنسلي وألوالدي يل العامة باإلجازة صرح مث بالنيات األعمال وإمنا املزجاة بضاعتنا عن غنية
 قال من بقول

  له سيقت الذي معىن حاوية === ونسله تعمه إجازة 
 باملراسلة عشر اثين حنو منهم شيخا الثمانني علي عددهم ينوف عامة له أجازوا الذين أن ذكر مث
 حروف على ترتيبهم بعد االثبات أسانيد بذكر مث األولية حديث بسند افتتحها مث شفاها والباقي
 من فعدد مؤلفيها باعتبار وأما ١٤٨ حنو منها ذكر ما فغاية ذكر كما اقتراحي وفق وذلك املعجم
 يف العايل إسناده ساق مث عقيلة وابن والكوراين كمرتضي متعددة فهارس له بعضهم ألن ١٢٩ ذكر

 بن علي شيخه عن اجلن طريق من القراءات
-------------------------------------- 

  ٨٧٩ صفحة - ٢ جزء   
 مث باحملمدين املسلسل مث فقل أحبك بأين املسلسل مث بالفاحتة املسلسل إسناد مث اجلزائري احلفاف

 املسلسل مث بالعزوزيني مسلسال آله طريق من املالكي الفقه وسند باملالكية مسلسال الصحيح إسناد
 السند مث الكشفي بالطريق أيضا إسناده مث املعمرين طريق من للصحيح العايل السند مث باالشراف

 عام العيد يوم لنا وكتبه العيد بيوم املسلسل مث كشفي عال آخر سند مث مشهروش طريق من األعلى
 أصحابه بعض عن قدميا تلقيتها وكنت السند عالية نبوية مشابكة إسناد ساق مث قصدا ١٣٢٩
 ال هذه كتابية إجازتنا أن وحيث آخرها يف وقال املطبوعة تصانيفي بعض يف بواسطة عنه وذكرا
 وقعة يف السالم عليه صطفىامل بفعل اقتداء عنكم النيابة بذلك ناويا يدي هنا شابكت فإين لقائية
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 فيه ذكر البقرة سورة بآخر مسلسل مث ملوكة بن وصلوات الرياحي صالة يف إسناده ساق مث احلديبية
 يل وجه وملا كراريس مخس حنو يف وهي األرواح عامل يف لقنها دعوات بعض مث له نبوية مبشرة
 وأخربونا واستحياء خجل يف كمأتت االثبات عمدة هاا فيه قال بكتاب أصحبها املذكورة العمدة
 للربكة سطرين ولو الوالد سيدنا ومن باإلجازة وعدكم يل وأجنزوا الرضى بعني ونظرها بقبوهلا

 ترون سندا تتركوا وال إليهم بوسائطكم ذلك اذكروا والقادري والكوهن اهلاليل ثبت إىل وننبهكم
 وتتحقق تعلم املذكورة العمدة على فكوبوقو اه املقصود هو بأذيالكم فالتمسك أعلى أو مثله عندي

 الصقع وان واهلمة االهتمام وعلو واالعتناء الرواية سعة يف مصره قد كان عزوز ابن األستاذ أن
 بيعد ومن قبل من األمر وهللا قومه ضيعه ممن ولكنه أحقاب منذ الباب هذا يف مثله أجنب ما التونسي

 األسانيد عنوان ٤٧٨
 احلسيين محزة دحممو وجته الشام ملفيت

-------------------------------------- 
  ٨٨٠ صفحة - ٢ جزء   

 صرح بدمشق عليه وقفت الصغري ثبته اسم وهو ١٣٠٥ عام حمرم ٩ يف املتويف الدمشقي احلنفي
 وعمر العطار وحامد احلنبلي الشطي وحسن احلليب وسعيد الكزبري الوجيه عن عامة يروي بأنه فيه

 ومسع وغريهم الكردي اهللا وعبد العمري وسعدي البريويت اللطيف وعبد امليداين القادر وعبد اآلمدي
 العقاد شاكر الشيخ عن كذلك هو مسعه كما بشرطه احلمزاوي نسيب حممد والده عن األولية حديث

 امليداين القادر وعبد البريويت اللطيف عبد عن الصحيح فيه وأسند بأسانيده احلفين عن التافالليت عن
 عن احلسن بن حممد موطأ وأسند بأسانيده العجيمي عن اجلنيين صاحل عن الكاملي خليل الشيخ عن

 احلديث فيه وأسند بأسانيده الدين خري أبيه عن الرملي النجم عن الرمحيت عن العقاد عن احلليب سعيد
 ما وكل نرويه عقيلة ابن عن أبيه عن الكزبري عن العقاد عن أبيه عن اجليب من باإلخراج املسلسل
 الدين ومجال النبهاين احملاسن وأيب عابدين ابن اخلري كأيب منه اازين أصحابه من مجاعة عن للمؤلف
 عنه كلهم احلالق

 العراقي عشاريات ٤٧٩
 كتاب عنواا املصري الشافعي العراقي احلسني بن الرحيم عبد الدين زين الفضل أبو احلافظ هو
 وأرسله ورسله أنبيائه مجيع على حممدا سيدنا فضل الذي هللا احلمد أوهلا اداإلسن العشاريات األربعني
 وأمر حمله رفيع إىل ونقل لسبيله مضى حىت به أمر ما فبلغ كله الدين على ليظهره احلق ودين باهلدى
 يبلغه من إىل بلغه ما بتبليغ

-------------------------------------- 
  ٨٨١ صفحة - ٢ جزء   
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 ٥٤٢

 ذلك نشر يف ورسوله هللا ونصحوا محله بأعباء وقاموا النقلة جهابذة عند فبلغ نقله اتصال ليدوم
 هذه به اهللا خص مما باألسانيد املطهرة الشريعة هذه اتصال فكان جهله يف اجلاهل يعذر فال انتشر حىت
 السجم فانقطعت أهله لغري األمر وسد حىت بأهله عامرة احلديث جمالس كانت ولقد بفضله األمة

 أيب جملس حيضر كان أنه روينا وقد وحله ذلك عقد عن الطالبني ورغبة عنها اهلمم لتقاعد االمالء
 لبثت وقد مشغله من االستمالء ليس ممن حيضر عمن خارجا حمربة ألف أربعون بالبصرة الكجي مسلم
 أهل من مجاعة إيل رغب املنورة باملدينة كنت فلما بذله قبول يف راغبا وجدت لو أن ذلك على آسف
 ذلك يكون أن ورغبوا قبله من مضى من سنة واملستملي اململي ليقتفي ذلك يف إليها الواردين العلم
 فهي االسناد عشارية حديثا أربعني إمالء يف اهللا فاستخرت بنقله املتصلة اإلسناد العالية األحاديث من

 واحلسان الصحاح األحاديث فيها تفأورد ووصله اإلسناد رجال ثقة مع للشيوخ اليوم يقع ما أعلى
 افتتحها كراسني يف وهي اخل وفعله الكذب بتعمد معروف غري راويه كان إذا الغريب أوردت ورمبا

 احلافظ طريق من العراقي للحافظ ما وكل نرويها مسموعة عتيقة نسخة منها وعندي األولية حبديث
 روى الذين الشيوخ مجيع يف والده الدين ويل شارك بل عنه وغريمها العراقي الدين وويل حجر ابن

 فيها والده عنهم
 حجر ابن احلافظ عشاريات ٤٨٠
 أحاديث فهذه بعد أما فيه قال مبؤلف أفردها بعلو له حصلت االسناد عشاريات أحاديث وهي
 أعلى هو العدد هذا أن املعلوم ومن مرويايت من والتقطتها مسموعايت من تتبعتها األسانيد عشاريات

 هذه وأما مسموعايت من األلف فقارب ذلك مجعت وقد عنهم محلت الدين مشاخيي لعامة قعي ما
 من وانتخبتها جهدي فيها حتريت فقد الصحاح مرتبة عن قصور فيها كان وإن فإا األحاديث

 اه للمنتبه فيه ما وأوضحت بعقبه حديث كل علة وأثبت عندي ما جمموع
-------------------------------------- 

  ٨٨٢ صفحة - ٢ جزء   
 املتماسكة باألسانيد لشيخنا الشعاريات وقعت املغيث فتح يف السخاوي احلافظ قال وقد
 مائة التنوخي شيخه مرويات منها وخرج مجال ذلك من وأملى وحنوها الصحيحة باألسانيد ولشيوخه
 خرجها الشيخ كان اليت األربعني ا كمل ستني العراقي يعين املص مرويات ومن حديثا وأربعني
 اه لنفسه

 عن سنة ابن عن الزبيدي عن السويدي عن وذلك عنه أركماش ابن طريق من عاليا أرويها
 أعلى وال واسطة عشر ستة فيها وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني بيننا فيصري أركماش ابن عن الواواليت

 الدنيا يف اآلن هذا من
 الوادياشي جابر بن حممد احلافظ عشاريات ٤٨١
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 عن الغرياين الواحد عبد حممد أيب عن الثعاليب زيد أيب إىل بأسانيدنا نرويها حديثا أربعون وهي
 الوادياشي عن والده

 النادريات انظر السيوطي عشاريات
 الشيوخ عشاريات ٤٨٢

 السخاوي انظر إليه بأسانيدنا نرويها السخاوي للحافظ
 املسلسلة األسانيد عيون يف السلسلة املوارد عيون
 املسلسالت انظر الشركي الطيب البن

 الالم حرف انظر التجييب ليون البن االسناد علم يف العماد
-------------------------------------- 

  ٨٨٣ صفحة - ٢ جزء   
 

  الغني حرف 
 

 العويف غالب ٤٩٥
 أبا يكىن ندلساأل أهل من احلافظ املصنف احملدث القاضي العويف هشام بن حممد بن غالب هو

 كالمها اهللا حوط ابين طريق من فهرسته أروي اجللة من عنه كتب ومن مروياته ضمنه برنامج له متام
 ٥٨٤ سنة هلما منه إجازة عنه

 وليد بن غامن ٤٩٦
 بن حممد عن خري ابن إىل بالسند أرويها فهرسة له املخزومي عمر بن وليد بن غامن حممد أبو هو
 املذكور غامن خاله عن يالنفز أمحد بن سليمان

 الغربيين ٤٩٧
 أيب بن أمحد العباس أيب الصاحل األثيل الشيخ بن أمحد العباس أبو األديب القاضي العالمة هو
 به ختم برنامج له ٧١٤ عام القعدة ذي ٢ يف املتويف البجائي الغربيين علي بن حممد بن اهللا عبد حممد
 جامع وهو كراسة حنو يف ببجاية السابعة املائة يف لعلماءا من كان من عيون يف الدراية عنوان كتابه

 نقل اخلطيب ابن رأيت هذا الدراية عنوان وكتابه ومصره عصره يف املتداولة الكتب غالب ألسانيد
 احلسن أيب ترمجة يف عنه

-------------------------------------- 
  ٨٨٤ صفحة - ٢ جزء   

 مرزوق ابن احلافظ طريق من به نتصل ص ٢٢٦ يف طبوعم وهو ترمجته اإلحاطة من الششتري
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 عنه التونسي علوان ابن الطيب أيب عن احلفيد
 الغافقي ٤٩٨
 طريق ومن عنه الزبري ابن طريق من فهرسته أروي الشاري الغافقي علي احلسن أبو األستاذ هو
 بن حممد اهللا عبد أيب عن أيضا السراج إىل وبه عنه حممد القاسم أيب عمه عن احلجاج ابن عن السراج
 عنه اخلوالين الفخار بن علي بن حممد اهللا عبد أيب عن الغافقي حيايت

 الغافقي ٤٩٩
 الفخار اهللا عبد أيب عن البلنسي اهللا عبد أيب عن املنتوري طريق من فهرسته أروي إسحاق أبو

 عنه
 الغافقي ٥٠٠
 لقرية نسبة واملالحي باملالحي يعرف الغافقي إبراهيم بن الواحد عبد بن حممد القاسم أبو هو

 نقادا واإلتقان والتقييد الضبط أهل من الرواية كثري كان األديب الراوية احملدث غرناطة من بريد على
 حنو خبطه أمساءهم قيد الذين وشيوخه زمنني أيب وابن الفرس وابن وأبيه خاله من مسع لألسانيد حافظا
 كان األبار ابن قال قزمان ابن مروان وأيب السلفي عن العامة باإلجازة وحدث وثالثني وستة مائة

 عارفا الرواة ألمساء حافظا الضبط جيد اخلط حسن بالرواية العناية شديد احلديث صناعة يف مقدما
 بأخبارهم

-------------------------------------- 
  ٨٨٥ صفحة - ٢ جزء   

 األنوار حملات مساه الذي القرآن ئلفضا وكتاب ا صدرنا اليت األربعني كتاب صاحب وهو
 كشف كتايب يف عنه نقلت أين سبق وقد جملد يف عندي وهو القرآن قارئي ثواب يف األزهار ونفحات

 استدركته فلذا بعد ذلك حققت مث للغافقي بأنه جازم غري الرأس على اليد وضع حديث عن اللبس
 ابن طريق من له ما أروي ببلده ٦١٩ سنة توما ٥٤٩ سنة مولده رواياته برنامج أيضا وللغافقي هنا

 عنه األبار
 الغريب ٥٠١
 الروضة من ترمجته يف احلوات الربيع أبو له نسبها فهرسة له الرباط حمدث اهللا عبد بن أمحد هو
 األلف حرف من هنا األحامدة انظر املقصودة
 الغرياين ٥٠٢
 األصل الطرابلسي الغرياين علي بن حممد اهللا عبد أبو ومسندها تونس حمدث العالمة اإلمام هو
 بوجدة منها نسخة على وقفت واحلجازيني املصريني مشاخيه من إجازاته يف جمموعة له الدار التونسي
 خطه عليهاا
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 األخري باجلمال امللقب الطربي فضل بن علي بن حممد واجلمال البليدي حممد الشمس عن يروي
 املكي عقيلة وابن والعماوي املكي القلعي دينال وتاج املنصوري وسليمان االسكندري وحممد

 اجلمين عمر حفص أيب عن املالكي الفقه الغرياين ويروي العشماوي حممد والشمس احلفين والشمس
 عن املنصوري سليمان عن عاليا اخلريات دالئل ويروي والزرقاين اخلرشي عن اجلمين إبراهيم عن

 أهل من الغرياين الشمس وكان اجلزويل عن الشكور دعب املعمر عن األمحدي الباعلوي حممد املعمر
 بالرواية االعتناء

-------------------------------------- 
  ٨٨٦ صفحة - ٢ جزء   

 من هلم اإلجازة استدعائه على ووقفت فأجازهم الزبيدي مرتضى احلافظ من ألوالده واستجاز
 مهة وهذه اجلعد أيب إىل تونس من تبهك الذخرية صاحب الشرقاوي صاحل بن املعطي حممد الشيخ
 عالية

 عن النيفر الطيب الشيخ وعن ح مكاتبة عنه الزبيدي مرتضى احلافظ طريق من له ما نروي
 كالمها ظاهر بن علي والشيخ الشيخ بن عمر الشيخ وعن ح عنه الشريف حسن عن الرياحي الربهان

 والشيخ سودة بن الطالب بن أمحد بالشها وعن ح الثالث بريم عن صاحل بن الشاذيل الشيخ عن
 الشيخ وعن ح عنه الشريف حسن عن الثالث بريم الشيخ عن الثاين والد عن كالمها النيفر الطيب
 عن التونسي التميمي إمساعيل الشيخ التونسية الديار عالمة عن اخلوجة بن حممد الشيخ عن النيفر

 والده عن الدمشقي البيطار الرزاق عبد خالشي وعن ح الغرياين عن احملجوب قاسم بن عمر القاضي
 الغرياين عن ١٢١٨ سنة املتويف الكواش صاحل عن الكايف نصر عن الرومي حكمت عارف عن حسن

 حممد عن نفزاوة قاضي اجلمين حممد بن الصاحل حممد الشيخ عن عزوز ابن املكي الشيخ وعن ح
 وأخذ ح الغرياين عن اجلمين للطيفا عبد بن حممد األستاذ عن موسى والده عن اجلمين اهلامشي
 عنه الشريف حسن عن الرياحي عن أيضا اهلامشي

 الباء حرف يف الدين بدر انظر الغزي
 النون حرف يف الدين جنم انظر الغزي
 نذكر أن فاتنا وقد الكاف حرف يف الدين كمال انظر الغزي

-------------------------------------- 
  ٨٨٧ صفحة - ٢ جزء   

 السابع الد عن بالنقل ظفرت جملدات عدة يف تذكرة وله ١٢١٤ سنة كانت فإا وفاته ناكه
 احلنابلة وطبقات منها

 ااملنة لطائف من الالم حرف انظر الرمحن عبد بن حممد الغزي
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 الغساين ٥٠٣
 عنه قال باجلياين املعروف الغساين أمحد بن حممد بن حسني علي أبو احلافظ الفقيه الشيخ هو
 مع لروايته وأتقنهم لكتابه الناس وأضبط رحلتهم وصاحب وقته يف األندلس شيخ عياض القاضي
 األقطار من إليه الناس ورحل السماع وسعة الرجال بأمساء واملعرفة والنسب األدب من الوافر احلظ

 مولده ئدةالفا كبري وهو املشكل ومتييز املهمل تقييد املسمى الصحيحني على كتابه وألف عنه ومحلوا
 له الغنية من اه ٤٩٨ عام شعبان يف وتويف ٤٢٧ سنة

 األعظم اجلامع مبكتبة منه نسخة على وقفت الشأن عظيم كتاب هذا املهمل تقييد وكتابه قلت
 كثريا الساري هدي يف حجر ابن احلافظ اعتمده وقد الزيتون مبكناسة

 أيب بن اهللا عبد أيب عن حبيش وابن بشكوال ابن طريق من الغساين علي أيب فهرس أروي
 طاهر بن حممد بن أمحد بن حممد بكر أبو احملدث ا حدثين قال خري ابن إىل وبسندنا ح عنه اخلصال
 جييزين إيل كتب قال عياض طريق من وأرويها ح عليه قراءة علي أيب مؤلفها عن عليه قراءة القيسي
 احلق عبد حممد أيب طريق ومن ح رواياته ومجيع الكربى فهرسته

-------------------------------------- 
  ٨٨٨ صفحة - ٢ جزء   

 عنه األموي إبراهيم بن سيد بن موسى عمران أيب عن خري ابن طريق ومن عنه عطية ابن
 النون حرف انظر النعيم أيب ابن هو الغساين
 الغساين ٥٠٤
 ٥٣٦ سنة ا واملتويف مراكش قاضي املرية أهل من إبراهيم بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بكر أبو
 ٥٠٥ عنه كالمها مجرة أيب بن بكر وأيب بشكوال ابن طريق من أرويه برنامج له ممتحنا

 الغيطي
 املعجمة الغني بفتح الغيطي أمحد بن حممد الدين جنم ومسندها املصرية الديار حافظ اإلمام هو
 قال من بذلك رمز كما ٩٨٢ سنة املتويف الشافعي املصري

  رحيم غفور من الرضى ونال === اهلدي جنم العصر حافظ قضى 
  عظيم فقد مصر يف حل وقد === فقده الورى كل ساء وقد 

  النعيم اهل مع احلديث إمام === تارخيه جاء سعده ومن 
 سنة مات أنه من الدرة يف وما السقا للربهان وحاشيتها األجهوري لعلي رمضان فضائل انظر

 غلط ٩٦٨
-------------------------------------- 
  ٨٨٩ صفحة - ٢ جزء   
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 بن حممد بن الدين وكمال السنباطي حممد بن احلق عبد والشرف زكرياء القاضي عن يروي
 وأيب التتائي والشمس الدجلي والشمس املشهدي والبدر النجار ابن واألمني القادري والكمال محزة

 املقدسي مجاعة بن القادر عبد الدين وحميي احلنبلي الفتوحي أمحد والشهاب املالكي الشاذيل احلسن
 وغريهم والسخاوي والسيوطي والعيين حجر ابن عن يروي هؤالء وجل مشاخيه من وغريهم
 عليها مبصر الوفائيني مبكتبة عليها وقفت كراريس العشر حنو يف وهي مشيخته من خلصته ما هذا

 كنت وقد قلت شيخا وعشرين سبعا تضمنت أا العروس تاج ويف الزبيدي مرتضى احلافظ خط
 النجم مشيخة أن األمم على حاشيته يف العطار أمحد الشيخ صاحبنا وأفاد تتم فلم نسخها ابتدأت
 اليت النسخة أول يف هذا أجد ومل قلت الفاسية احلضرة وزراء بعض إىل أرسلها إجازة هذه الغيطي
 رواته عن واألخذ احلديث لطلب ووفقين علي اهللا تفضل فلما وبعد فيها إذ منها بيدي وقعت

 واألجزاء الكتب أسانيد جبمع قبلي احلديث أهل سنن أقتفي أن رأيت واحلديث القدمي يف ومسنديه
 الرواية من أثبت ومل السماع أو بالقراءة بعضا أو كال رويته ما الفهرسة هذه يف فأثبت يل وقعت اليت

 زمرة يف االندراج بذلك وقصدت االنقطاع وعدم سندال اتصال ألجل إليه حيتاج ما إال باإلجازة
 افتتحها اخل الناجني من ذلك بسبب ألكون األمني الصادق أحاديث رواة سلك يف انتظم وأن احملدثني
 اخل الصف بسورة املسلسل باحلديث مث باألولية املسلسل احلديث بذكر

 املنكر عن والنهي باملعروف ألمروا الزكاة ومانع الصالة تارك يف حديثا أربعون الغيطي وللنجم
 األقطاب يف له وجواب علم بغري للطريق تصدى فيمن منها كثرية وهي واألجوبة باجلار والوصية
 واملسلسالت واألوتاد

-------------------------------------- 
  ٨٩٠ صفحة - ٢ جزء   

 الدكايل إبراهيم بن حممد القاسم أبو مكاتبة باإلجازة الفاسيني املغاربة من الغيطي عن أخذ وممن
 الرمحن عبد بن القاسم وأبو التلمساين جالل ابن الرمحن عبد بن وحممد الزقاق حممد بن الوهاب وعبد

 عيسى بن حممد بن وأمحد السراج وحيىي القاضي بابن الشهري القاسم ابن حممد اهللا عبد وأبو احلميدي
 الدرعي ادفال وأمحد والقصار الزموري وأمحد احلميدي الواحد وعبد املنجور علي بن وأمحد املاواسي
 ووصف وغريه القاضي ابن أمحد الشهاب فاس أعالم من شفاها عنه أخذ وممن األعالم من وغريهم
 واحملدثني احلفاظ خامتة ب املترجم التجريد شرح يف الشرقاوي اهللا عبد والشيخ املطمح صاحب
 كان عقيلة ابن مسلسالت على مستخرجه يف الزبيدي لفيضا أبو احلافظ عنه وقال املصرية بالديار
 الشيوخ وكثرة واملعرفة باحلفظ يوصف

 النجم عن النابلسي العارف عن املعمر التلي اهللا عبد عن اخلطيب اهللا نصر عن مشيخته أروي
 اآلن يوجد ما أعلى وهذا حللب مصر من مكاتبة عنه البيلوين حممد بن حممود الشيخ عن الغزي
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 وعبد البابلي احلافظ عن العجيمي عن عقيل بن عمر عن الكزبري عن السكري عن أيضا يهاوأرو
 عن احلنبلي الباقي عبد إىل وبأسانيدنا ح عنه السنهوري سامل عن كالمها اللقاين إبراهيم بن السالم
 عن احلمصي يس عن الطريين اجلواد عبد عن العياشي سامل أيب إىل وبأسانيدنا عنه البقاعي أمحد

 مكاتبة الغيطي عن كالمها واملنجور القصار إىل وبأسانيدنا ح الغيطي
 غازي ابن ٥٠٦
 لفاس وانتقل ٨٥٨ سنة الزيتون مبكناسة ولد التاء حرف يف له االسناد برسوم التعلل انظر
 الصادقية للطائفة زاوية اليوم صارت اليت البقعة هي ا وداره ٨٩١ سنة البليدة حومة منها واستوطن

-------------------------------------- 
  ٨٩١ صفحة - ٢ جزء   

 رجاله أحوال على واقفا له حافظا احلديث يف متقدما كان فهرسته يف الونشريسي تلميذه قال
 أهل حلة ذلك يف فاق واألدب والتواريخ واملغازي للسري ذاكرا به مقنيا كله لذلك ضابطا وطبقام

 من واستنبط تواليفه أنزل وهي كراريس أربعة يف البخاري علي يةحاش احلديث يف وألف زمانه
 يسمع وكان شيوخه وفهرسة اهلتون الروض التاريخ يف وله فائدة مائيت التغري فعل ما عمري أبا حديث

 سنة مات اه احملدثني وخامتة املقرئني آخر فهو وباجلملة قال البخاري صحيح رمضان شهر كل يف
 احلمراء بباب اآلن إىل معروف ا وقربه قلت بفاس ٩١٩

 وعن أهلهما عن ومكناس بفاس وروى أخذ ألنه عظيم بالرواية شغف على تدل وفهرسته
 مكاتبة واستجاز والدميي السخاوي احلافظني من ملصر مكاتبة واستجاز اآلفاق من عليهما الواردين

 على يدل فيها وترتيبه تهفهرس وسياق العصر ذلك يف ذا وناهيك الكفيف مرزوق ابن تلمسان من
 عبد أيب جده عادة على املزايا يف الناصري السالم عبد ابن تكلم وملا اهللا رمحه فيه وبراعة بالفن علم
 الذي هو إذ بفاس غازي ابن عادة على قال سنة كل من رمضان يف البخاري سرد من ناصر ابن اهللا

 ومكناس فاس يف الناس زال وال قلت ذلك لىع وغريه الشيخ فتابعه رمضان يف والزمه به سرده ابتدأ
 غازي ابن سنة على اآلن إىل رمضان شهر يف البخاري صحيح بقراءة يعتنون املغرب بالد من وغريمها
 كراريس مثانية حنو يف الصحيح على املترجم وتعليق كبري اعتناء بذلك الكتانيني لسلفنا وكان اهللا رمحه
 محلها خيف نكتا أودعته أوله يف قال احلبيب حديث مقاصد إىل بيبالل إرشاد مساه الرباعي القالب يف

 لتنقيح كالتكملة وجعلته قال البخاري شراح كالم من انتقيتها ونقلها تناوهلا اهللا شاء إن ويسهل
 أغفله ما إال غالبا أذكر فال الزركشي

-------------------------------------- 
  ٨٩٢ صفحة - ٢ جزء   

 لبغا ابن ٥٠٧
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 فهرسته أروي العامري القرشي غالب ابن إبراهيم بن حممد بكر أبو اخلطيب األستاذ الشيخ هو
 بلده شلب من إليه ا ووجه خبطه له كتبها إجازة عنه خري ابن إىل بسندنا

 غلبون ابن ٥٠٨
 عنه أمحد ابنه عن عياض إىل بالسند فهرسته أروي احلق عبد أبو اخلوالين غلبون ابن هو

 غمرون ناب ٥٠٩
 التكملة يف األبار ابن عنه نقل برنامج له القاضي أيوب أبو هو

 غشليان ابن ٥١٠
 فهرسته أروي األنصاري غشليان بن امللك عبد بن الرمحن عبد احلكم أبو الفقيه الشيخ هو
 إليه به كتب جزء يف عنه له روايته حسب خري ابن إىل بالسند

 غامن ابن ٥١١
 املولد القاهري األصل املقدسي غامن بابن الشهري علي بن حممد بن علي الدين نور اإلمام هو
 أيب الدين حمب القضاة قاضي عن يروي ٩٢٠ عام القعدة ذي يف مولده احلنفي اخلزرجي والسكن

 والناصر الطبالوي والناصر الشليب ابن والشهاب النجار ابن الدين وشهاب احلنفي السوسي اجلود
 الشهري حممد بن الدين هابوش الرملي والشهاب اللقاين

-------------------------------------- 
  ٨٩٣ صفحة - ٢ جزء   

 ١٠٠٤ سنة مات مرويام سائر السكندري الدين شرف بن حممد واملسند التونسي مبغوش
 عنه كالمها واخلفاجي احلليب علي النور طريق من له ما نروي

 الغماز ابن ٥١٢
 طريق ومن عنه اخلشاب ابن عن األمحر ابن طريق ومن عنه جابر ابن طريق من فهرسته أروي
 حسني بن حممد بن أمحد العباس أبو الصاحل اإلمام بتونس القضاة قاضي وهو عنه احليحي العبدري

 تونس قاضي وكان رحلته يف طنانة ترمجة العبدري له ترجم اخلزرجي مبعجمتني الغماز بن حممد ابن
 الكالعي الربيع أيب احلافظ أصحاب كبار من وهو النسبة مشتبه انظر ٦٩٣ سنة مات ومسندها
 اهللا رمحهم

 االستعداد ذوي إمداد أغالط يف االستناد غاية ٤٨٣
 كراسني حنو يف وهو أوهامه فيه تتبعت الذي الكوهن فهرس على تعليقنا اسم هو

 االبتهاج غاية ٤٨٤
 مبكتبة خطية نسخة منه توجد ديالزبي مرتضى للحافظ احلجاج بن مسلم كتاب أسانيد ملقتفي

 إليه بأسانيدنا أرويه ١٤١ عدد حتت االصطالح قسم يف مبصر باشا تيمور أمحد
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 املهتدين آثار ومناقب املسندين غرائب ٤٨٥
 عنه الطائي هارون ابن عن الوادياشي إىل بالسند أرويه الطيلسان ابن القاسم أيب للحافظ

-------------------------------------- 
  ٨٩٤ صفحة - ٢ جزء   

 األربعني باألحاديث الطالبني غين ٤٨٦
 زيد أيب إىل بالسند أرويها مجاعة بن حممد بن العزيز عبد الدين عز عمر أيب احلافظ مرويات من
 مجاعة بن العز عن الكويك بن اليمن أيب بن الطاهر أيب عن احلفيد مرزوق ابن عن الثعاليب

 املاجد طالبال وبغية الواجد غنية ٤٨٧
 انظر لطيفة وهي كراسة حنو يف مروياته فيها عدد اليت فهرسته هي الثعاليب الرمحن عبد لإلمام

 الرمحن عبد يف إليه أسانيد
 عياض يف العني حرف اانظر عياض القاضي فهرس اسم الغنية
 العالية األسانيد يف العالية الغرر ٤٨٨

  األوائل انظر يهإل بأسانيدنا نرويها القاوقجي احملاسن أليب
  الفاء حرف 

 
 الفاسي ٥١٣
 وقد التكملة يف األبار ابن عنها ينقل فهرسة له الفاسي التميمي الكرمي عبد بن اهللا عبد أبو هو
 املشرقة النجوم انظر النون حرف يف عليها الكالم سبق

-------------------------------------- 
  ٨٩٥ صفحة - ٢ جزء   

 الفاسي
 الصفية املنح انظر يوسف بن أمحد

 الفاسي
 العني حرف من القادر عبد انظر علي بن القادر عبد هو

 امليم حرف انظر املنح صاحب الفاسي
 العني حرف انظر السالم عبد ابن الفاسي
 املقاصد أسهل انظر الطيب وولده القادر عبد بن حممد الفاسي
 العني وحرف نةالسكي استرتال انظر القادر عبد بن الرمحن عبد الفاسي
 املدين الظاهري فاحل ٥١٤
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 واللغة األدب علوم يف املتبحر فيها العايل االسناد ذوي وبقية ومسندها املنورة املدينة حمدث هو
 وعمال قوال واألثر السنة إىل الداعي وفنه احلديث بفقه العارف أهله طريق يف املعتقد والتصوف
 احلجاز يف قبيلة الظواهر عرب إىل نسبة الظاهري فاحل بن اهللا عبد بن حممد بن فاحل اليسر أبو واعتقادا
 أصحابنا لبعض وجهه مكتوبا خبطه ووجدت منهم مهين بين إىل نسبة املهنوي نسبه يف ويكتب
 بن جعفر بين من وهم الفقري منهم الذين الشعبة فهم ظاهر ابن مهين بنو وأما نصه ما نسبه يف املكيني
 املشاهري األمراء فمنهم حال كل وعلى اختالف نسبهم ففي يف داوود بن مهين بنو وأما قطعا احلجة
 اه سواهم يعرفون ال والناس

-------------------------------------- 
  ٨٩٦ صفحة - ٢ جزء   

 ألف وقد األصغر احلسني بين من فهم والتنسي خلدون ابن لعهد املدينة أمراء مهين بنو أما قلت
 اه املهين بين نسب يف املهين القلب بغية مساه تأليفا بعضهم فيهم

 البلوغ دون ١٢٧١ سنة يف كان بأنه الصيام كتاب يف املساعي أجنح كتابه يف املترجم صرح
 ٢٥ وذلك جغبوب نزيل السنوسي الشيخ العارف األستاذ وسنده بعمدته فيها فاجتمع املدينة ودخل
 قائما مثل فلما الوجيز املنظوم بعض واستظهر القرآن مجع قد حينئذ وكان ١٢٦٨ عام القعدة ذي
 وألبسه مرات ثالث معه وحج سنوات سبع وحضرا سفرا الوقت ذلك من والزمه عليه أقبل يديه بني

 والصف والعيد باألولية املسلسل احلديث عليه ومسع ماجة ابن ونصف الستة الكتب عليه ومسع اخلرقة
 بقوله فيهم هو مجاعة وخاطب ولقنه وشابكه وصافحه األسودين على وأضافه

  لدعائي راجيا عين سيؤثر === وما كله مروينا أجزتكم 
 الطاهر حممد الناسك والعابد احلسين الباصلي عمران موسى أبا املعمر طويلة مدة أيضا والزم

 مبكة ولقي الشعر قرض يف خترج وباألخري الربقي الزموري أمحد بن الرحيم عبد احللم وأبا الغايت
 إجازة وأجازه األثري القوصي احلق عبد بن علي احلسن أبا املعمر احملدث العالمة ١٢٦٩ عام رمةاملك
 عليش الشمس ومبصر العمري الدهلوي سعيد أيب بن الغين عبد الشيخ حمدثها املنورة وباملدينة عامة

 من حدأ مع وتدبج مشاخيهم عن هلم ما مجيع هؤالء مجيع وأجازه احلمزاوي العدوي حسن والنور
 وهو معه تدجبت

-------------------------------------- 
  ٨٩٧ صفحة - ٢ جزء   

 الوجيه عن العامة باإلجازة ويروي الدمياطي عوض بن الشريف حممد الشمس دمياط مسند
 ٧١ عام أوهلا مرارا مصر ودخل معارفه من والده وكان هلم يولد ومن ملعارفه بإجازته األهدل
 بالقصر احلديث لقراءة فيها وعني اآلستانة ودخل ذكر من مع تدبج وفيها ١٣٢٣ عام وآخرها
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 أوهلا االصطالح يف ومنظومة عنده رأيتهما أسفار عدة يف واملوطأ الصحيح على حواش وله السلطاين
  والتفريط اإلفراط وشرها === الوسيط الوسط األمور خري 
  صلح قد فؤاد كل يقبلها === املصطلح يف منظومة وهذه 

  سيد كل عليه حيمدين === جيد حد كل فيها ذكرت 
 بني اجلمع يف املساعي أجنح امسه الكبري وصغري كبري األثر مذهب على الفقه يف ومدون وشرحها

 صحيفة ٤٢ يف الكامل بالشرع العامل صحائف امسه والثاين صحيفة ٥٨١ يف والواعي السامع صفيت
 وأضفت املصطفوية واألفعال الشفوية األحاديث معىن عن عبارة الصحائف هذه وضعت أوله يف قال
 مل الذي والبقية املاهر املدين فهو أمريه بل مسريه جعلها فمن األعالم السلف ألمية االفهام بعض إليها
 البارق شيم الكبري فاسم والوسط والصغري الكبري والثبت مبصر طبع وكالمها اه ظاهر احلق على يزل
 حسن امسه املطبوع هو والصغري الرحال الطالب حاجة احلال يف إليه تشد ما سطوالو املهارق دمي من
 مطبوع وهو الغرب طرابلس تاريخ يف العذب املنهل كتاب على وعلق وهذب الصفا الخوان الوفا
 فيها

-------------------------------------- 
  ٨٩٨ صفحة - ٢ جزء   

 الطبويل الشهاب عن كالمها الياصلي عمران موسى أيب السنوسي الشيخ عن روايته غرائبه ومن
 أيضا الغايت ويروي وطبقته األمري عن البوالقي مصطفى عن الغايت الطاهر عن أيضا وروايته الطرابلسي

 احلق عبد بن وعلي السنوسي أستاذمها عن الزموري شيخه ويروي التونسي الرياحي الربهان عن
 املنورة باملدينة لقيته مث ثبته ظهر على املدينة من كتابة املترجم أجازين وغريهم املكي سراج اهللا وعبد
 مجيعه وناولين الصحيح بعض عليه ومسعت وألبسين ولقنين ثبته مسلسالت مجيع عليه ومسعت مرارا

 إسناده لعلو بلقائه الفخر حيصل ممن وهو وألوالدي يل عامة إجازة عنده ما بكل وأجازين
 الناصري السالم عبد ابن احلافظ عن السنوسي علي بن حممد اهللا عبد يبأ احلافظ عن عنه وروايتنا

 أعلى من بأسانيدمها الزبيدي مرتضى الفيض أيب واحلافظ الفاسي العراقي العالء أيب احلافظ عن
 وأشار وهذا السيف أمري أنت عنده وجدته وقد العرب أمراء من ألمري مرة وقال وأفخمها األسانيد

 الشهاب صاحبنا استدعاء حسب عاشوراء بيوم املسلسل باحلديث ذلك بعد أجازينو القلم أمري إيل
 فيه أوهامه بعض يف املطبوع ثبته عليه أمسع كنت ملا وراجعته للمغرب رجوعي بعد يومها منه العطار
 عام شوال ٩ يف مات املوضع هذا غري يف ذكرا وقد قواه وضعف لكربه للمباحثة قابلية فيه أجد فلم

 واسعة رمحة اهللا رمحه املنورة باملدينة ١٣٢٨
 البيلوين الفتح ٥١٥
 احلليب حممد بن حممود الشيخ بن اهللا فتح هو
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-------------------------------------- 
  ٨٩٩ صفحة - ٢ جزء   

 واسع وكان وغريه حممود البدر والده عن أخذ املشهور األديب الشافعي بالبيلوين املعروف
 التآليف وألف الروم وبالد وطرابلس ودمشق والقدس واملدينة مكة منها كثرية دابال دخل الرحلة
 قسم يف مبصر التيمورية باخلزانة موجود ثبت له ١٠٤٢ سنة مات كثري خلق عنه وأخذ الفائقة

 الشيخ عن احلليب سعيد الشيخ عن السكري اهللا عبد شيخنا عن أرويه ١٢٦ عدد حتت املصطلح
 عنه احلصكفي الدين عالء عن التركماين علي رالنو عن العقاد شاكر

 الفكيكي ٥١٦
 الكبري اإلمام بن حممد اهللا عبد أيب اإلمام بن بلقاسم سيدي الرحال الصاحل احملدث اإلمام هو
 هلم الذين املغرب مشاهري أحد الفكيكي الربزوزي موسى ابن أمحد بن اجلبار عبد حممد أيب احلافظ
 الشريد تقييد يف بالفريد املسمى إبراهيم إسحاق أيب لعمه الصيد ومةمنظ شارح وهو الطائر الصيت
 الطريق يف وعمدته أعالمها عن وأخذ اآلفاق يف وجتول عندي جملد يف ممتع شرح وهو الوبيد وتوصيد
 والونشريسي غازي ابن عن والده عن وروى زروق عن أبيه عن البكري احلسن أيب بن حممد سيدي

 إسحاق أيب عن والده عن أيضا ويروي وغريهم والقلصادي الضرير مرزوق نواب والسنوسي والدقون
 سنة مات بأسانيده املنتوري عن مجاعة ابن عن الفرات ابن عن املراغي الفتح أيب عن التازي إبراهيم
١٠٢١ 

 نقل حىت عظيمة كتب خزائن هلم وكانت والدين بالعلم شهرة له بفكيكئ اجلبار عبد بين وبيت
 مدة ا مكث أنه اهلاليل العباس أيب اإلمام عن فهرسته أول يف سودة ابن التاودي اهللا بدع أبو الشيخ

 هلذا كانت الكربى الناصري السالم عبد ابن رحلة ويف كتبها أوائل وال فيها يتصفح مل يومني من
-------------------------------------- 

  ٩٠٠ صفحة - ٢ جزء   
 ا تالعبت مث غريبة دواوين علي احتوت عظيمة كتب خزانة بعده من هوبين املترجم يعين اإلمام

 دخوله وكان اه األثر إال منها يبق مل حىت مذر شذر فتفرقت واألزمان الدهور وممر احلدثان أيدي
 ١١٩٧ عام لفكيكيء
 طريق من به البخاري صحيح يف ونتصل ح عنه قبله مات وقد القصار إىل بأسانيدنا له ما نروي

 عبد بن حممد اهللا عبد أيب القاضي عن الفاسي ميارة أمحد بن حممد اهللا عبد أيب عن العياشي سامل أيب
 أيضا عنه الفاسي إبراهيم بن الوهاب

 الفرغلي ٥١٧
 الضوابط انظر أثبات عدة بامسه وألفت ألف املصري الفرغلي اهللا عبد أبو الدين مشس الشيخ هو
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 املوضحة الطرق وانظر الغايل لثمنيا العقد وانظر السقاط وانظر اجللية
 اهلندي شاه فرخ حممد ٥١٨
 عبد بن أمحد الرباين اإلمام ابن سعيد حممد الشيخ املصابيح مشكاة حمشي العارف اإلمام ابن
 كان يقال اجلين اليانع يف قال وغريه سعيد حممد أبيه عن أخذ الدهلوي اهلندي السهرندي األحد
 الفقهية األحكام يف االجتهاد مرتلة ونال وتعديال وجرحا سناداوإ متنا حديث ألف سبعني حيفظ

 منه يقضي وهذا التشهد عند باملسبحة اإلشارة من املنع يف رسالة كتب أنه ذلك مع عنه ويذكر
 أمحد سراج خاله عن أبيه عن الدهلوي الغين عبد الشيخ طريق من به نتصل منه اه أعلم واهللا العجب

 جده عن أبيه عن املترجم شاه فرخ حممد املولوي أبيه عن أرشد حممد بيهأ عن مرشد حممد أبيه عن
 اهليثمي حجر ابن تالميذ

-------------------------------------- 
  ٩٠١ صفحة - ٢ جزء   

 الفالين ٥١٩
 اهللا عبد بن نوح بن حممد بن صاحل املالكية فخر األثري األصويل املسند احلافظ احملدث اإلمام هو

 الشاطيب األندلسي عليم احلافظ طريق من إليه نسبه يصعد اخلطاب ابن عمر إىل نسبة العمري مرع بن
 بالسودان قبيلة الفاء بضم فالن إىل نسبة بالفالين الشهري املسويف األبار ابن تكملة يف مترجم وهو
 خبطه ملوجودا هو النسب عمري كونه من ذكر وما األثري املالكي ومدفنا هجرة املدين ومنشأ والدة
 واضح غلط امليم باسكان قال بالعمري وصفه من القاوقجي أوائل يف فما عمر سيدنا إىل عموده رافعا
 الفاسي الكوهن للشيخ األولية حديث يف الشنكيطي أمحد بن الرمحن عبد تلميذه إجازة يف حملى رأيته
 داره يف باملدينة القاطن واملنقول املعقول فنون جبميع العامل البياين النحوي احملدث الفقيه شيخنا ب

 مياري ال الذي والفهامة جياري ال الذي اإلمام ب السندي عابد الشيخ وحاله اه السالم بدار املعروفة
 رتبة ببلوغه جزم وممن اه جمتهدا يكون أن كاد القاوقجي الشمس فيه وقال اه باألكابر األصاغر ملحق

 كتايب يف ترمجته ولذلك ذلك عن ينم اهلمم إيقاظ هوكتاب اخلالص الدين كتاب صاحب االجتهاد
 سادات ومن بقوله ثبته يف الكزبري الوجيه الشام حمدث وذكره فيه ادعي أو االجتهاد ادعى فيمن

 الدين علم املتاليل الوقاد الذهن ذو العايل باالسناد املشهور اهلمام املتفنن العالمة اإلمام الشيخ أشياخي
 اه لفالينا حممد بن صاحل الشيخ

 اهلمم إيقاظ العجيب وكتابه الثمر قطف والصغري اليانع الثمار الكبري الثبت التصانيف من وله
 خري اإلمام بأجوبة األكياس وحتفة القدسية األحاديث يف كتاب وله جملد يف اهلند يف مطبوع وهو
 باء ألف يف السيوطي أسئلة نظم وهي املدين املفيت الياس الدين تاج به يعين الياس الدين

-------------------------------------- 
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  ٩٠٢ صفحة - ٢ جزء   
 الثالثة املائة رأس على اددين من داوود أيب سنن على الودود وعون احلطة صاحب وجعله

 عشرة
 وعمره العلم لطلب ارحتل مث ا ونشأ جلوا فوت إقليم من نس أسالفه بلد يف ١١٦٦ سنة ولد

 مث بونه بن حممد عند السنة حنو ا مكث القبلة بلدان فدخل ١١٧٨ سنة عاما عشر اثين حنو ذاك إذ
 الشيخ فيها والزم تنبكت إيل ارحتل مث سنني ست سنة بن حممد الشيخ فيها والزم باغي إىل وصل
 ستة ا ومكث مراكش ودخل سنة الناصرية الزاوية يف ومكث درعة ودخل كاملة سنة الزين حممد
 وبقي مصر ودخل وغريهم والسوسي والكواشي كالغرياين علمائها عن وأخذ تونس ودخل أشهر
 سنة النبوي القرب وزار احلجاز أرض ودخل وغريه كالصعيدي لعلمائها مالزما أشهر ثالثة حنو فيها

 املنورة باملدينة مات أن إىل احلرمية الرحاب إىل مترددا النبوية الرياض جنان يف يرتع يزل ومل ١١٨٧
 ١٢١٨ سنة

 اهللا عبد بن عثمان خاله ومنهم إسنادا شيوخه أعلى وهو الفالين سنة ابن منهم أعالم عن يروي
 لوالده األخري بإجازة والصوايب الواوليت اهللا عبد بن حممد الشهري موالي عن الراوي الشهيد الفالين
 بن املختار بن حممد نع العمري الفالين القادر عبد بن حممد بن صاحل ومنهم له يولد ومن اهللا عبد

 أجازه ببابا الشهري أمحد بن حممد ومنهم أجاره البار إبراهيم ومنهم مراسلة إجازة الشنكيطي األعمش
 الشيخ ومنهم الفاسي زاكور ابن عن أجازه اب بالفغ الشهري حممد ومنهم املآثر نشييد والده فهرس يف

 املغريب اهللا عبد بن حممد بن حممد املعمر ومنهم أمحد ولده ومنهم الشهري احملدث سفر سعيد حممد
 بن حممد ومنهم مؤلفها عن والده عن البادية باملنح وأجازه البصري أجازه كما عامة أجازه املدين

 الرمحن وعبد البصري عن عيديد الرمحن عبد بن حسن منهم مشاخيه عن عامة أجازه الكردي سليمان
 أجازه كما عامة أجازه شرواينال حممد بن علي ومنهم بلفكيه اهللا عبد ابن

-------------------------------------- 
  ٩٠٣ صفحة - ٢ جزء   

 راجع وهو الغرب بطرابلس لقيه سودة ابن التاودي الشيخ ومنهم وغريه السندي حياة حممد هو
 هوأجاز والنووية صنف الذي ومنسكه التحفة وبعض الرداين سليمان ابن أوائل عليه وقرأ احلج من

 وعيد الشرقي الطيب ابن عن عامة أجازه املكي الزمزمي حممد بن الرئيس إبراهيم ومنهم عامة
 وأجازه الصنعاين األمري إمساعيل بن حممد بن إبراهيم األمري ومنهم الطنطاوي الوهاب وعبد الربلسي

 الشيخ بن املنعم عبد بن امللك عبد ومنهم وغريهم األهدل وسليمان السندي احلسن وأيب والده عن
 أيضا أجازه الصعيدي احلسن أبو ومنهم مدة الفالين بعد عاش ممن وهو عامة أجازه القلعي الدين تاج
 النابلسي الغين عبد عن عامة أجازه الدمشقي الرمحيت مصطفي ومنهم مبصر مقامه مدة والزمه عامة
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 بن حسني تلميذه ومنهم ةعام أجازه الطائفي املرغين اهللا عبد العارف ومنهم الطبقة وتلك والبكري
 الدردير أمحد الشهاب ومنهم وغريه العجيمي حسني بن حممد عن عامة أجازه الطائفي الشكور عبد
 أجازه الزبيدي اجلرهزي سليمان بن اهللا عبد ومنهم والصعيدي احلفين عن وأجازه األولية منه مسع
 الرمحن عبد بن حممد ومنهم هدلاأل مقبول حممد بن وأمحد املزجاجي الدين عالء بن حممد عن عامة

 وغريه البصري عن الربلسي عيد عن عامة أجازه املصري املصيلحي حممد ومنهم عامة أجازه الكزبري
 عن جسوس عن البادية املنح وخبصوص عامة وأجازه الدرعي الناصري السالم عبد بن حممد ومنهم
 حممد ابن احلسن أبو ومنهم مديدة مدة الفالين بعد وعاش ١٢١٢ عام وذلك بالرؤية له وشهد مؤلفها
 حممد ومنهم املكي وعطاء السندي حياة وحممد البصري سامل عن عامة أجازه املدين السندي صادق

 ومنهم ولقنه وغريمها والبكري الكوراين طاهر أيب عن عامة أجازه املدين السمان الكرمي عبد بن
 املراكشي املطاعي محزة بن العزيز عبد منهمو عامة أجازه الدمشقي العطار عبيد بن أمحد الشهاب
 ومنهم صاحبه منهما كل أجاز الونائي الرب عبد بن علي احلسن أبو ومنهم عامة أيضا أجازه قاضيها

 عامة أجازة ١١٨٧ سنة مبصر لقيه املصري الزبيدي مرتضى حممد الفيض أبو
-------------------------------------- 

  ٩٠٤ صفحة - ٢ جزء   
 كما مؤلفها عن للرداين اخللف صلة عنه روى الدراوي حممد بن سليمان أيضا شيوخه ومن
 عبد بن لعلي ا جميزا مبكة احلرام املسجد مبكتبة نسخة يف منها ورقة أول على خبطه ذلك قرأت
 القباين الفتاح

 يف وجدت فقد املدنية سفر سعيد حممد الشيخ املرحوم زوجة الزين أم الشيخة أيضا شيوخه ومن
 كالذي يترمجها مل ولكن عليها قرأ الفالين أن الدمنايت للعريب سفر سعيد بن إمساعيل الشيخ إجازة
 يف ذكرها وجدته نعم يكمله مل ولعله شيوخه أمساء من رأيت ما نقلت منه الذي الكبري ثبته يف قبلها
 سنة كانت والدا وأن هشيوخ من أا علي سفر سعيد حممد بن أمحد الشهاب العالمة شيخه ترمجة

 للدمنيت إجازته يف املدين سفر سعيد حممد ابن إمساعيل الشيخ ولدها عنها قال هذه الزين وأم ١١٥٣
 أكثر أو واسطتني أو بواسطة عنها يأخذ املدرسني من ما اآلن وجد ومن احلرمني مشايخ شيخة هي

 وهي الفنون سائر من متنا وعشرين سةومخ بالعشر القرآن حفظت واملفهوم املنطوق العلوم يف وحيدة
 والبيضاوي الستة الكتب أقرئها له فقال سعيد حممد والدي إىل والدها ا وجاء سنني سبع بنت

 املذكورة اإلجازة يف عليها كالمه بقية انظر املالكي عمر خاهلا عن وأخذت والكشاف
 اآلخذين جل طريق من وحبث فمؤل من له ما وكل والصغري الكبري الثبتني يف للفالين ما نروي

 البييت وعلي العطار الرسول عبد بن عمر ومسندها مكة وعامل الكزبري الوجيه الشام كمحدث عنه
 املدينة ومفيت املدين الرومي إدريس بن وإمساعيل الونائي الرب عبد بن علي مصر ومسند املكي الباعلوي
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 املدين يل الزيله حسن بن أمني وحممد لليلا مجل صاحل وحممد الربزجني العابدين زين بن إمساعيل
 السندي عابد واحلافظ املكي الزمزمي الرئيس إبراهيم بن صاحل وحممد املدين الشعاب صاحل بن وحممد
 وأمحد الزبريي املكي الزمزمي الرئيس علي الشيخ والربكة املكي املرغين ويس الفالين هاشم بن وحممد

 عبد مكة وقاضي الرببري اللطيف عبد بن أمحد الشام وأديب احلنبلي حسن بن
-------------------------------------- 

  ٩٠٥ صفحة - ٢ جزء   
 بن أمحد والشهاب املدين الباعلوي الليل مجل العابدين زين املدينة ومسند املكي العجيمي احلفيظ

 هموغري الدمشقي عابدين ابن الشمس الشام ومفيت احلنفي االصطنبويل الكردي حممد
 الربزجني إمساعيل ابن أمحد الشهاب مشاخينا عن وذلك بواسطتني الرواية وبينه بيننا ما وأعلى

 احلبال وعن ح عنه إمساعيل السيد األول والد عن ثالثتهم برادة اجلليل وعبد اخلطيب النصر وأيب
 األنصاري رحيد حممد ابن احلسنيني نور العالمة وعن ح عنه الكزبري الوجيه عن كالمها والسكري

 الفالين عن املكي العجيمي القاضي عن منه كتابة اهلندي
 أمحدي ابن حممدي الشمس الناسك الرحال الفقيه عن روايتنا به اتصاالتنا وألطف أغرب ومن
 القاضي اهللا عبد الفقيه بن الفقيه بن أمحد ابن اهللا عبد بن حممد بن األمحدي أبيه عن الشنكيطي
 الشنكيطي العلوي اكريش بن حبيب بن املختار بن احلافظ حممد العالمة عن حممد أبيه عن الشنكيطي

 مؤرخة عامة وهي خبطه له إجازته على وقفت الفالين صاحل الشيخ عن وهو متصفة بالعموم إجازة
 وأوقفين ١٣٢٤ عام باحلجاز عباس بأبيار لقيته ملا املذكور بالسند جميزنا عند ١٢١٧ عام بشعبان

 وأشهر مطلقة عامة منهما وكل جلده احلافظ حممد إجازة وعلى أمحدي ألبيه حممد جده إجازة على
 الرومي إدريس ابن وإمساعيل عابد الشيخ عن الغين عبد الشيخ عن الوالد الشيخ عن إليه أسانيدنا
 عنه كالمها

 العالئي اهللا وجيه بن حيىي مهدي أيب عن العطار صاحبنا عن لثبته روايتنا إليه أسانيدنا أنزل ومن
 عابد الشيخ عن الدهلوي الغين عبد الشيخ عن اجلونفوري البلخي الدين عليم شاه عن العظيمابادي

 نزوله مع وهو عنه املكي الزمزمي الرئيس صاحل حممد عن األهدل الرمحن عبد الوجيه عن السندي
 البيطار حسن بن الرزاق عبد الشيخ عن به اتصاالتنا أغرب ومن رجاله لعظمة عال

-------------------------------------- 
  ٩٠٦ صفحة - ٢ جزء   

 والسيد الكزبري الوجيه عن الدمشقي املغريب الدين بدر بن يوسف الشيخ الرحلة عن الدمشقي
 به ونتصل ثبته الفالين عن ثالثتهم الزبريي املكي الزمزمي الرئيس علي احلسن وأيب املكي املرغين يس
 عن الكوهن القادر عبد حممد أيب فاس حمدث عن القاوقجي احملاسن أيب ريقط من األولية حديث يف
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 الفالين عن اجلديد فاس دفني الشنكيطي الرمحن عبد زيد أيب
 مهمة
 الفاضل املعمر وهو مشاخيه كبار من اثنني يف وشاركه سنة السبعني حنو الفالين بعد رجل تأخر
 والده بعناية ومسع ١٢١٠ سنة ولد املكي ولالرس عبد بن عمر بن حممد الشمس املسند الناسك
 من ومها القلعي امللك عبد مكة مفيت وعن منه له واستجاز الونائي علي احلسن أيب من األولية حديث
 لألخذ بتفطن مل ذلك ومع ١٢٩٧ عام حمرم ٤ إىل وعاش أيضا والده وأجازه فأجازه الفالين مشايخ

 مبكة عنه أجازين فقد املكي القعقاعي األديب سعيد حممد الشمس شيخنا آخرهم القليل إال عنه
 املكرمة

 الفلبق ٥٢٠
 عبد بن حممد بن أمحد العباس أيب عن خري ابن طريق من فهرسته أروي أفلح ابن احلسن أبو هو
 بإشبيلية عليه قراءة الباجي خاطب بن الرمحن

 الفهري ٥٢١
 أعالما ولقي حج الراوية ثاحملد األستاذ التونسي اللبلي يوسف بن أمحد جعفر أبو هو

 واحلجاز والشام ومصر باالسكندرية
-------------------------------------- 

  ٩٠٧ صفحة - ٢ جزء   
 بتونس لقيه عنه احليحي العبدري طريق من أرويهما شيوخه أمساء يف وصغري كبري برناجمان له
 عامة له وأجاز

 الفريوزبادي ٥٢٢
 رأس على اللغة علم جمدد وغريه القاموس مؤلف الشريازي يعقوب بن حممد الدين جمد اإلمام هو

 التامة اخلطوة فيها له وكان البلدان يف وجال احلديث فطلب وتفقه شاب وهو فيها ومهر الثامنة املائة
 املدين الزرندي يوسف بن وحممد التاج وولده السبكي التقي منهم كثرة شيوخه ويف امللوك عند حىت
 لقي من فيها ذكر ومشيخة ومعجم فهرسة وله وغريهم جهبل وابن مجاعة وابن لعالئيوا القيم وابن
 البيهقي وسنن الستة الكتب مروياته أن وفيها املراكشي موسى ابن اجلمال له خرجها عنهم محل وما

 قاله غفري وجم عديدة مشايخ على ذلك وغري شيبة أيب ابن ومصنف حبان ابن وصحيح أمحد ومسند
 الرياض أزهار من ترمجته يف

 املكي املراكشي موسى ابن حملمد احلفاظ طبقات ذيل يف فهد ابن الدين تقي احلافظ وترجم
 الدين جمد القاضي على لنسمع اليمن إىل عشرة ست سنة يف وهو أنا رحلت فقال املذكور الشافعي

 من فيها ما هعلي قرأت حىت أنا واجتهدت قراءا له يتيسر فلم له خرجها مشيخه الفريوزبادي
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 وألبسين املسودة من خمرجها كالم غري من والشعر واآلثار مجيعها األحاديث
-------------------------------------- 

  ٩٠٨ صفحة - ٢ جزء   
 كتبت أين غري ذلك يل يتيسر فلم املشيخة من نسخة حتصيل علي وحرصت التصوف خرقة
 احلج على عزم فلما زبيد إىل كتبه مجلة احتمل ألنه تهمو بعد باملشيخة أظفر ومل أوهلا من أحاديث
 مذر شذر وذهبت الكتب على الزوجة واستولت نكسه قضاء بعد مبكة فمات زوجته عند تركها
 األموي احلسني بن بكر أبو الدين زين العالمة ذلك من ملشاخيه وخرج ومجعه ألفه ما مجيع وذهب
 وعشرون موافقات عشرون منها حديثا وأربعني خةنس منها وكتبت بقراءته عليه مسعتها مشيخة
 اه املرشدي اجلمال ومشيخة املشايخ من جلماعة أبداال

 شرح يف اجلاري الفسيح بالسيح الباري فتح مساه البخاري على شرح الفريوزبادي وللمجد قلت
 جملدات أربع يف الضعيفة األحاديث يف كتاب وله جملدا عشرين يف العبادات ربع منه كمل البخاري
 الغايل والدر جملدات أربع يف وهو األصول جامع على الزائدة األحاديث يف الوصول طريق وتسهيل

 بعض ونظمها املشتهرة األحاديث يف خامتة وهلا مطبوع وهو السعادة وسفر العوايل األحاديث يف
 وعدة جملدات أربع يف للصغاين النبوية األنوار مشارق شرح يف العلية األسرار وشوارق الشاميني
 خري على الصالة يف والبشر والصالة جملدين يف املقدسي للتقي االحكام عمدة شرح يف االحكام

 معامل يف املستطابة واملغامن الربية خري مولد يف العنربية والنفحة الرسول دعوات يف السول ومنية البشر
 احلنفية وطبقات صنعا املختلف وضعا واملتفق املصابيح بأحاديث متعلقة فوائد يف والتخاريج طابة

 وقد ٨١٨ سنة مات ذلك وغري جملدين يف وشرحها سعاد بانت وزن يف املعاد وزاد الشافعية وطبقات
 حبواسه ممتعا التسعني جاوز

 احلافظ إىل وبالسند ح عنه حجر ابن احلافظ إىل بالسند له ما نروي
-------------------------------------- 

  ٩٠٩ حةصف - ٢ جزء   
 وولديه عطية الفتح أيب الدين ويل وأخيه فهد بن حممد بن حممد الدين تقي احلافظ عن السيوطي

 بنت وصفية الطربي صاحل بن اهللا جار بنت وآسية عمر الدين جنم واحلافظ بكر أيب الدين حمب
 وسىم بن أمحد بنت حبيبة حممد وأم البجادي حممد ابن القوي عبد بنت ورقية املكية ياقوت

 املقدسي الشرف بنت هاجر الفضل وأم املكي ناصر بن حممد بن أمحد بنت وكمالية الشويكي
 ذلك يف العلم انتشار عن أحدوثة أكرب فيه عجيب إسناد وهو له ما الفريوزبادي عن كلهم وغريهم
 وغريه وروينه القاموس الست أخذ النسوة من ست عن القاموس كتاب السيوطي أخذ حىت الزمن
 ؤلفهم عن
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 املترجم حق يف الرسولية الدولة تاريخ يف اللؤلؤية العقود يف اخلزرجي علي احلسن أبو قال وقد
 املتنيب الطيب أيب بقول الناس أحق وهو املذكورين والعلماء املشهورين احلفاظ من كان

  قف جنبها يف األرض جبال جبال === صدره أرض يف للعلم رست أديب 
 باب إىل محل االجتهاد إىل االصعاد كتابه من فرغ ملا الدين جمد القاضي أن املذكور التاريخ ويف
 باب إىل بالكتاب وساروا والطلبة والقضاة الفقهاء سائر وحضر واألغاين بالطبول مرفوعا السلطان
 مؤلفه أجاز السلطان على دخل فلما رؤوسهم على رجال ثالثة حيمله جملدات ثالث وهو السلطان

 يف وصنف االجتهاد ادعى املترجم أن للسيوطي األرض إىل أخلد من على الرد ويف اردين آالف بثالثة
 طبقات على ذيله يف حجر ابن احلافظ تلميذه للفريوزبادي ترجم وقد املذكور االصعاد كتابة ذلك

 رؤوسا القرن رأس على أدركت فإين موتا أدركناهم الذين الرؤوس آخر وهو قائال ناصر البن احلفاظ
 ما غريب ومن اه هذا الشريازي واد امللقن وابن عرفة وابن والغماري والعراقي كالبلقيين فن كل يف

 ذكره ما بأن العيين فانتقده للمترجم القاموس عن الفتح يف مرة نقل حجر ابن احلافظ أن وتقرأ تسمع
-------------------------------------- 

  ٩١٠ صفحة - ٢ جزء   
 فطبقه األول اجلزء من ٨٤٣ ص انظر اه عليهم املعتمد اللغة أمية من أحد إىل نسبته إىل حيتاج

 من الفريوزبادي قرب أن مع يوحى وحي كأنه املوارد وأقرب املنجد بكالم اليوم حيتج من حال على
 فيه املتمكنني قلة أو العلم ضعف من هللا فانا أكثر أو منا هؤالء كقرب العيين

 الفخار ابن ٥٢٣
 الصديف أصحاب معجم يف االبار ابن عنه نقل برنامج له احلافظ اإلمام اهللا بدع أبو هو

 فرتون ابن ٥٢٤
 فرتون بابن ويعرف العباس أبا يكىن السلمي فرتون بن يوسف بن أمحد بن يوسف بن أمحد هو

 ودخل وسبتة فاس أهل عن روى التكملة ذيل صاحب قال مات وا سبتة ونزل فاس مدينة أهل من
 غاية واعتىن وقيد كثريا خبطه وكتب جم مساع له واجتمع هناك وجد عمن فأخذ ٦٣٥ سنة ساألندل

 اجلرح من صاحلا وقسطا والتاريخ للرجال ذاكرا وكان املكثرين آخر كان حىت الزبري ابن قال االعتناء
 ناب طريق من له ما وكل نرويه رواه ما ضمنه برناجما صنف األحاديث متون من ولكثري والتعديل

 من األندلسي جماهد ترمجة يف األبار ابن عنه حدث بعده املترجم وعاش سبتة من مكاتبة عنه األبار
 عالية سن عن ٦٦٠ سنة فرتون ابن ومات الصديف أصحاب معجم

 فهد ابن ٥٢٥
 منهم اليوم انقرضوا مبكة كبري بيت وهم كثري الرواة يف فهد أبناء

-------------------------------------- 
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  ٩١١ صفحة - ٢ جزء   
 التاء وحرف املنتحل عمدة انظر فهد ابن الدين تقي ١
 الطالب مورد مساه احلليب للربهان معجما خرج فهد بن عمر الدين جنم احلافظ ولده ومنهم ٢
 غلط وقع وقد سابقا ترمجته يف يذكر مل مما وهو العجمي ابن سبط احلليب احلافظ مرويات من الظمي
 أهل من هناك فعد األول اجلزء من ٧٩ ص يف حجر ابن بعد أتوا الذين احلفاظ برنامج يف سبق فيما
 التاسع القرن أهل من أنه واحلال العاشر القرن
 واد العز ذروة انظر معجم له فهد بن عمر بن العزيز عبد الدين عز احلافظ ولده ومنهم ٣
 نوافح امسه معجم له فهد ابن العزيز بدع ابن اهللا جار حممد الدين حمب الفضل أبو ولده ومنهم ٤
 وذكر اجليم حرف يف اهللا جار ترمجة سبقت وقد املكي فهد ابن اهللا جار معجم يف املسكي النفح

 النون حرف يف هذا معجمه
 وأحضر والديه كنف يف ا ونشأ املكرمة مبكة ٨٩١ سنة كانت والدته أن هناك نذكر أن وفاتنا

 ذلك بعد عليه مسع مث أشياء وغريه أبيه وبقراءة لفظه من فسمع الرابعة يف وهو السخاوي احلافظ على
 العز تساعيات من األول والربع البخاري وثالثيات مسلم ختم يف الطربي احملب على وأحضر أشياء
 عائشة له أجازت ممن وغريه البساطي الغين كعبد مجاعة له وأجاز املسلسل بعد ذلك كل مجاعة ابن
 بن حممد والشمس اهلادي عبد بنت

-------------------------------------- 
  ٩١٢ صفحة - ٢ جزء   

 عبد الدين عز احلافظ والده عن وأخذ الكويك ابن على مسع ممن وغريه البوصريي أمحد الشهاب
 أجا بن خليل بن حممد بن حممود الثناء أيب الدين حمب على ومسع السيوطي واحلافظ فهد بن العزيز

 عليه قرأ ترمجه ملا الذهب سبائك يف قال أجا بابن املعروف احلنفي القاهري مث احلليب األصل التدمري
 لعلو الرجا حتقيق مساه جزء يف له خرجها شيخا عشرين عن حديثا عشرين فهد ابن اهللا جار املسند
 اه رجا بن املقر

 سبق مجاعة عن وأخذ حلب إىل ودخل والشامية املصرية الديار إىل اهللا جار الشيخ ورحل
 هذا يكتب مراسالت طولون ابن احلافظ وبني بينه وكان اجليم حرف يف السابقة ترمجته يف ذكرهم

 وله عنه بالنقل طافحة طولون ابن وتواريخ احلجازيني يف مثله يفعل وذلك عام كل الشام وفيات إليه
 جده ذيل على ا ذيل اظاحلف طبقات ذيل بتتمة االيقاظ حتفة الرجا وحتقيق املذكور املعجم دون

 وفيات معرفة يف مفيد تاريخ وله احلفاظ طبقات بذيل األحلاظ حلظ املسمى الدين تقي احلافظ
 والكعبة احلرام املسجد بناء يف اللطفية التحفة أيضا وله السخاوي لشيخه الالمع الضوء يف املترمجني
 سنة اهللا رمحه وفاته وكانت ذلك وغري فاحلرو على رتبهم الوفا بين تراجم يف الصفا وحتقيق الشريفة
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 برناجمهم يف امسه نذكر أن وفاتنا العاشر القرن حفاظ يف إدراجه يصح أنه يل ظهر ممن وهو ٩٥٤
 سهل واألمر هنا فاستدركته األول اجلزء يف سبق الذي
 حرفه يف كال انظر فهد بن الرمحن عبد ومنهم ٥

 بيت من واحدة سلسلة يف احلفاظ من أربعة ماإلسال يف بيت يف جتد أن قل تأملت إذا وأنت
 العظيم البيت هذا غري واالسناد احلفظ يتوارثون واحد

-------------------------------------- 
  ٩١٣ صفحة - ٢ جزء   

 فرقد ابن ٥٢٦
 ذكر ممتع برنامج له ٥٧٢ سنة مات اإلشبيلي القرشي العامري فرقد ابن خلف بن إبراهيم هو

 عنهم أخذه وكيفية شيوخه فيه
 فرقد ابن ٥٢٧
 عن روى إشبيلية وسكن مورور أهل من الفهري فرقد بن عامر بن حممد قبله الذي أخ حفيد

 له وأجاز وغريه فرقد بن خلف بن إبراهيم أبيه عم أعيام من له حافلة فهرسة يف مجعهم كثرية مجاعة
 يةإشبيل خارج ودفن ٦٢٧ سنة تويف كثرية طائفة املشرق أهل من

 باألكابر األصاغر ملحق املصرية الديار مسند القضاة قاضي اإلمام هو الفرات ابن ٥٢٨
 بن الرحيم عبد الدين عز بن حممد الدين ناصر ابن الرحيم عبد حممد أبو الدين عز باألجداد واألحفاد

 رسةفه مجاعة بن العز له وأجاز كثريين على ومسع ٧٥٩ سنة ولد احلنفي املصري الفرات بن علي
 املنجيب خليفة ابن وحممود عمر أيب بن والصالح أميلة بن وعمر الصفدي أيبك بن وخليل مروياته
 وصارت املشايخ من جبمع وتفرد ومجع الذهيب بن هريرة وأبو القرياطي والربهان السبكي والتاج
 مشاخيهم يف مشاخيه بعض وشارك بسنة حجر ابن احلافظ قبل ومات سنده لعلو اآلفاق من إليه الرحلة
 مشيخته يف حجر ابن احلافظ سبط يوسف ترمجه مبصر وتسعني نيف عن ٨٥١ سنة وفاته وكانت

 وبه مجاعة ابن أصحاب من بعشرة الصناعة بيان
-------------------------------------- 

  ٩١٤ صفحة - ٢ جزء   
 يف لمترجمل أجاز ممن شيخا أربعني تسمية على السخاوي احلافظ كناشة يف وقفت صدر
 وعشرون وسبعة مائة ٧٧٣ مؤرخ باستدعاء أيضا له وأجاز قال عدهم ٧٦١ بسنة مؤرخ استدعاء
 من له ما نروي اهليثمي والنور العراقي احلسني بن الرحيم وعبد صديق ابن إبراهيم منهم مساهم شيخا
 وغريه األنصاري زكرياء القاضي طريق

 الفتوح أيب ابن ٥٢٩
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 له الصويف احلنفي االبرقوهي الطاوسي الفتوح أيب بن اهللا عبد بن أمحد الفتوح أبو احلافظ هو
 عليه اهللا صلى بالنيب عنده متصلة وسائط مثانية هلا خرق مثانية وهي اخلرق لرفع الفرق مجع كتاب
 السادسة علي اخلامسة عمر الرابعة الصديق بكر أبو الثالثة الياس والثانية اخلضر األوىل الواسطة وسلم
 القرشي حمفوظ ابن البيان أبو القطب الثامنة الدرداء أبو الصفة أهل سيد السابعة عباس بن اهللا عبد
 رسالة أن األهدل لبين إجازته يف العيدروس مصطفى بن الرمحن عبد وللسيد العياشية الرحلة يف كذا
 الرسالة هتضمنت ما فأروي حال كل وعلى اه صوفية طريقة وعشرين ست على تشتمل الفتوح أيب ابن

 القشاشي الصفي عن وغريهم والعياشي والعجيمي والكوراين الثعاليب مهدي أيب طريق من املذكورة
 ابن الرمحن عبد الدين تاج اخلطيب عن املدين النهروايل جعفر بن غضنفر السيد عن الشنواين عن

 له فيما اوسيالط الفتوح أيب بن اهللا عبد بن أمحد احلافظ جده عن الكازروين حممد بن مسعود
 ساق وقد الطاوسي الفتوح أيب عن أبيه عن املكي النهروايل القطب عن العجل ابن إىل وباسانيدنا

 على الكالم لدى األمم يف الكوراين إبراهيم املنال النقشبندية الطريقة يف املذكور الطاوسي سند
 تصانيف

-------------------------------------- 
  ٩١٥ صفحة - ٢ جزء   

 اء خواجة عن العطار الدين عالء عن اجلرجاين الشريف السيد من لبس أنه فذكر اجلامي املوىل
 والده عن الشنبكي يونس عن التسترية الطريقة أيضا الطاوسي ويروي بأسانيده النقشبند الدين

 ءعال الركنية الطائفة شيخ عن الغوري الشرف عن السجستاين حيىي الدين مجال عن أيضا ويروي
 الدين صدر شيخها عن املولوية طريقة أيضا املذكور الطاوسي ويروي السجستاين الدين ركن الدولة
 البلياين حممد والدين امللة أمني عن احلالجية الطريقة ويروي الطوسي الرحيم عبد بن أيوب

 الفوطي ابن ٥٣٠
 أمحد بن الرزاق بدع الفضل أبو الدين كمال العراق أهل مفخر اآلفاق مؤرخ املفيد احملدث هو

 الصابوين بابن أيضا ويعرف ألمه أبيه جد إىل منسوب الفوطي ابن الشيباين املعايل أيب بن حممد بن
 ٦٦٠ سنة الطوسي نصري خواجا ومعلمه أستاذه إىل صار مث التتر واقعة يف وأسر ٦٤٢ سنة مولده
 يوصف ال ما التواريخ من كتب عنه يكفر فلعله الذهيب قال ومجع وكتب الشأن ذا وعين الكثري مسع

 كتب خزانة وويل نفيسة بكتب فظهر سنة عشرة بضع ببغداد الرصد كتب توىل بعري وقر ومصنفاته
 مل تارخيا وعمل اخلزانتني هاتني من أكرب البالد يف وليس مات أن إىل واليا عليها فبقي املستنصرية

 وألف األلقاب معجم على األمساء معجم يف اآلداب جممع مساه جملدا مخسني يف دونه وآخر يبيضه
 من مجعه أنه ذكر جدا كبري وهو األوصاف غرر يف األصداف درر كتاب

-------------------------------------- 
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  ٩١٦ صفحة - ٢ جزء   
 يف الناصعة والدرر جملدا عشرون وااميع واألنساب والدواوين التواريخ من مصنفة كتاب ألف
 الدين حميي الصاحب منهم شيخ مخسمائة يبلغون ومشاخيي قال جملدات عدة يف لسابعةا املائة شعراء
 وهو التذكرة يف الذهيب قال ٦٦٦ سنة املعتصم اخلليفة ابن مبارك من مبراغة ومسع اجلوزي بن يوسف

 سنة مات وخصوص اشتراك وبينهما األصبهاين الفرج أيب بدون هو ما عالمة اخباري اجلملة يف
 مكاتبة عنه الذهيب طريق من له ما أروي سنة ٨١ عن ادببغد ٧٢٣

 أيضا مؤلفه صدر مطبوع وهو النون حرف انظر اآللوسي نعمان العالمة ثبت اسم الغالية فاغية
 املواعظ غالية

 حممد اهللا عبد أيب املؤرخ األديب للعالمة ناصر بين مرويات إجازات يف الناصر امللك فتح ٤٨٩
 مجع مؤلفه قصد الدرعي ناصر بن حممد اهللا عبد أيب الشيخ بن حممد بن سىمو عمران أيب بن املكي

 إىل قسمه الكتب بعض هامش أو األوراق بني متفرقة قال كما وكانت سلفه حصلها اليت اإلجازات
 يف الثاين احلسني علي أيب وأخيه ناصر ابن اهللا عبد أيب األكرب جده إجازة يف األول فصول ثالثة

 أحفاده إجازات يف الثالث أوالده إجازات
 وهي احلسني وأخيه حممد اهللا عبد أليب السوسي املرغيت سعيد ابن إجازة األول الفصل يف فذكر

 عامتان ومها أيضا هلما البابلي احلافظ وإجازة فوائد على اشتملت مطولة
 نزيل التلمساين الرمحن عبد بن حممد إجازة الثاين الفصل يف وذكر

-------------------------------------- 
  ٩١٧ صفحة - ٢ جزء   

 املرغيت إجازة ذكر كما عامة وهي ناصر بن حممد سيدي الشيخ بن حممد لوالده تارودانت
 أيب وإجازة القراءات يف ناصر ابن أمحد العباس أيب للخليفة البقري قاسم بن أمحد الشهاب وإجازة
 القراءات يف احلرم خطيب وإمساعيل املكي ريالبص سامل بن اهللا وعبد أيضا الزعتري علي احلسن
 القاضي بن الرمحن عبد زيد أيب وإجازة كاتبها جمهول إجازة ونص اجلن طريق من احلديث وكتب
 بن علي احلسن أليب الفاسي السعود أيب إجازة مث الشمائل يف ناصر بن حممد بن علي احلسن أليب
 ابن الشيخ ألوالد العياشي سامل أيب إجازة مث مهاوغري بكر أيب وألخيه له عامة وهي ناصر بن حممد
 اإلخوان من أحب وملن قال علي ابن وإلبراهيم هلم عامة وهي ناصر
 بن ملوسى بالسباعي املعروف الدرعي علي بن إبراهيم األستاذ املعمر إجازة الثالث الفصل يف
 بن وحممد الشفشاوين احلوات اهللا عبد ابن حممد األديب فيها معه أشرك اليت ناصر بن حممد بن حممد
 مؤلف املكي املدعو األصغر حممد السيد وصنوه املذكور موسى ابن جعفر والسيد التدغي الكرمي عبد

 هذه يف دخل قد قلت ١١٣٢ بتاريخ وهي منهم سيولد وملن املذكور الثبت وجامع املرصعة الدرر
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 أبا شارك املذكور والسباعي هلا يتفطن نيك مل ولعله احلوات اهللا عبد بن سليمان الربيع أبو اإلجازة
 وأعالهم الشركي الطيب ابن مشايخ أكرب وهو واملغاربة املشارقة شيوخه معظم يف العياشي سامل
 ذكر مث عجيب وهذا فيه يشاركه وهو سنة الستني من أزيد الطيب ابن بعد احلوات وعاش إسنادا
 اهللا عبد بن حممد إجازة مث ناصر بن حممد بن مدحم بن اهللا عبد حممد أليب البقري السماح أيب إجازة
 اخلطيب اهللا عبد بن حممد بن وحممد ناصر بن حممد بن حممد ابن موسى بن ألمحد املذكور احلوات
 بتاريخ عامة وهي املكي حممد املذكور الفتح ملؤلف السباعي إبراهيم بن أمحد إجازة مث عامة وهي

 مجعها كمال نوكا املذكورة الفهرسة متت وبذلك ١١٤١
-------------------------------------- 

  ٩١٨ صفحة - ٢ جزء   
 بدرعة الناصرية الزاوية كتب من جمموعة يف املؤلف خبط عليها وقفت ١١٥٠ سنة مؤلفها من
 نسخة ا وعندي

 فاملرغيت اموعة هذه خالل من تعلم طرق من واملرويات األسانيد من فيها ما بكل نتصل
 اخلليفة مرويات وأما حرفه يف إليه إسنادنا ذكر فقد البابلي وأما امليم حرف يف إليه إسنادنا تهومرويا

 القادر عبد يف إليه فأسانيدنا الفاسي السعود أيب إجازة وأما النون حرف ففي ناصر ابن العباس أيب
 املذكور لفتحا مؤلف أن يالحظ ومما الشموس انظر الشني حرف يف ذكرت فقد السباعي فهرسة وأما
 أمهل كما لفظا أجازوه أم عذره ولعل وأمثاله الكوراين ناصر ابن العباس أليب ايزين من أمهل
 ولعلها فيها املذكور شيخه أثبتها وقد بفهرسته هو له العمريي القاسم أيب القاضي إجازة إثبات

 مغريب كبري بيت إجازات جلمع تنبه من أول املذكور الناصري لعل كما الفتح تتميم بعد له صدرت
 ومن السالم عبد ابن احلافظ إجازات يضم ناصر بين من باحث اليوم وفق ولو خمصوصة جمموعة يف

 حلى لنا وحتفظ اجلليل البيت ذلك جمد عن تربهن مهمة جمموعة جلاءت املترجم مجعه ملا بعده جاء
 ويسمعون يقرءون كانوا مبا ناويذكرو وعالهم لنسبهم يرجع فيما هلم وختطيطهم الفرادهم األكابر

 وقربا حياة املهمل وأمهل خريا املعتين اهللا جزى زمام يف الكتب من
 واالهتدا العلم نشر يف الرضا فتح ٤٩٠
 رضي للشيخ اهليثمي حجر ابن سبط الزمزمي العزيز عبد الشيخ مكة عامل كتبها إجازة اسم

 بذلك له مساها املكي ثمياهلي حجر بن أمحد الشهاب بن الرمحن عبد ابن الدين
-------------------------------------- 

  ٩١٩ صفحة - ٢ جزء   
 اه حافلة إجازة وهي األثر خالصة يف قال احلكمي الفتح أيب بن أمحد أيضا شيخه
 سنني بثالث اهليثمي حجر بن أمحد جده وفاة بعد ٩٧٧ سنة املذكور العزيز عبد الشيخ ولد
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 حجر ابن عن العزيز عبد بن حممد مكة حمدث والده عن يروي ١٠٧٢ سنة املكرمة مبكة ومات
 وغريه اهليثمي

 النقشبندي إمساعيل الشيخ وذكر الزمزمي مؤلفها عن النخلي الشهاب طريق من له ما نروي
 بفتح ااز الدين رضي الشيخ أدرك سنبل أي أنه األوائل صاحب سنبل سعيد حممد الشيخ تلميذ
 بواسطة خطه من اه عنده ما أعلى وهو قال حجر ابن الشيخ والده عن وهو والده عن واألخذ الرضا
 سنة األثر خالصة يف كما مات الدين رضي الشيخ ألن نظر ذلك اعتماد ويف اخلري أيب أمحد الشيخ
 على سنة وأربعني مائة عن مات أنه فرضنا إذا إال إدراكه سنبل سعيد حملمد ميكن فكيف ١٠٤١
 أعلم واهللا به لوصف سنبل بلغه كان لو سنال وهذا األقل

 مللك إجازة ألفته صغري ثبت اسم الناصر حممد التونسية البالد أمري لعبده الناصر امللك فتح ٤٩١
 سنة بتونس كتبته ١٣٤١ سنة املتوىف باي الناصر حممد اهللا عبد أيب شعبة لدى احملبوب الفاضل تونس

 وهو وحنوه األعلى والدور والصحيح باالشراف املسلسلة حديثا األربعني إسناد فيه له سقت ١٣٤١
 لطيفة كراسة يف

 الشيخ مروريات يف مجعته كنت فهرس هو الكببري عبد الشيخ والدي بأسانيد القدير فتح ٤٩٢
 اهللا رمحه الوالد عن فيه ما أروي كراريس الست حنو يف ١٣١٩ عام ومشيخته الوالد

-------------------------------------- 
  ٩٢٠ صفحة - ٢ جزء   

 السني حرف انظر السخاوي احلافظ فهرس اسم الغريب الفتح
 الوهيب الفتح ٤٩٣
 بن املكي بن التهامي حممد اهللا عبد أبو املسند مجعه ثبت الرتيب اهلامشي احلاج لسيدي أجاز فيمن
 الصادقي أمحد بن علي احلاج بن اهلامشي حممد اهللا عبد أيب الصويف العالمة لشيخه الفاسي رمحون
 سودة بن تو بن أمحد ابن العباس فاس قاضي املغاربة فمن له وإجازام مشيخته يف الفاسي الرتيب
 ومن التازي البغدادي القادري حممود بن وعثمان كريان بن والعباس الراشدي اليعقويب احلبيب وأمحد

 الصاوي أمحد والشهاب املكي لزمزيا صاحل وحممد املكي اليمين اخلباشي صاحل ابن عباس املشارقة
 ١٢٣٥ بتاريخ هلم ما عامة أجازوه الذين مشاخيه من وهؤالء املصري
 يف قال كراسني حنو يف وهو اخل الربانية املواهب لقبول أوليائه صدور شرح الذي هللا احلمد أوله
 من له إجازات على وأطلعين السند إيصال من الشيوخ سنه ما املذكور الرتيب الصادقي رأى ملا خطبته
 الذين شيوخه على فيه مقتصرا التقييد هذا فصغت العقول يذهل ما ذلك من ورأيت األعالم شيوخه
 من به اإلجازة أظهره وعلى جامعه خبط منه نسخة على وقفت ذكر مبا ومساه مزيد غري من أجازوه
 لفظ وبأي شاءوا كيف ويرووا هعن حيدثوا أن وهلم له أذن وأحفاده وألوالده له املذكور الرتيب اهلامشي
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 شاءوا
 اهلامشي عن التهامي ابن الطائع بن إدريس العالء أيب املعمر عن املذكور للهامشي ما وكل أرويه
 ترمجة له أستحضر وال املذكور الفهرس من إال املذكور باهلامشي أمسع ومل ذكر ما حبكم املذكور
 ابن وخبط

-------------------------------------- 
  ٩٢١ صفحة - ٢ جزء   

 اجلميع اهللا رحم مدفنه عن فضال موته حمل يبني ومل ١٢٤٠ عام احلجة ذي يف مات أنه رمحون
 جامعها خط عن نقلتها املذكور الفتح من نسخة ومبكتبتنا

 ألفته احلي عبد حممد جلامعه فهرس اسم الصادق حممد الشيخ إجازة يف الصادق الفجر ٤٩٤
 الصادق حممد الشيخ النفاعة املدرس الفقيه الوجيه العامل اد سليل اآلن بتونس ةاملالكي قاضي باسم
 إسناد مث مشاخيي فيه عددت كراريس الست حنو يف ١٣٢٩ عام لفاس ورد ملا النيفر الطاهر الشيخ بن

 هارسالف من كثري وإسناد املالكي الفقه إسناد مث الرائجة الكتب من وحنوها األربعة واملسانيد الستة
 ببعض وختمته بابه يف وأفيد اآلن إىل مين صدر ما أمجع نافع ثبت وهو املعجم حروف على

 والوصايا املسندة اإلنشادات
 األمني النيب حديث من املسلسل يف املبني الفضل ٤٩٧
 الكبري عبد الشيخ والدي عن أرويه مسلسالته يف الدهلوي الرحيم عبد بن أمحد اهللا ويل للشيخ

 اهللا ويل الشاه أبيه عن الدهلوي العزيز عبد الشيخ عن أبيه عن الدهلوي الغين عبد الشيخ نع الكتاين
 الدهلوي

 عبد بن حممد طاهر أيب الشيخ رواية الثقات الشيوخ عن العوايل الغرائب املنتقاة الفوائد ٤٩٦
 باصبانيا الاالسكوري مبكتبة موجود منها األول اجلزء املخلص الرمحن عبد بن العباس بن الرمحن

 األصول من املخرجة الفوائد ٤٩٥
 يف مبصر التيمورية املكتبة يف قدمي خبط موجود ٤٦٥ سنة املتوىف باهللا املهتدي ابن مشيخة هي
 ١٥٤ عدد حتت احلديثي القسم

 مسلسالت اسم هو عقيلة ابن مسلسالت يف اجلليلة الفوائد ٤٩٨
-------------------------------------- 

  ٩٢٢ صفحة - ٢ جزء   
 عند مروية مستعملة مسلسال أربعون وهي الشهري املسند املكي عقيلة بن أمحد بن حممد الشمس

 عبد بن اجلليل عبد املعمر شيخنا على مجيعها مسعت وقد والشام واليمن باحلجاز خصوصا املتأخرين
 كذلك مسعها كما ١٣٢٣ سنة املكرمة مكة من بداره واحد جملس يف بأعماهلا املدين برادة السالم
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 مسعها كما السندي عابد الشيخ شيخه على مسعها كما ا املدين الدهلوي الغين عبد الشيخ على
 السيد والده على كذلك مسعها كما األهدل سليمان بن الرمحن عبد الوجيه شيخه على كذلك
 عمال مسعها ووه املزجاجي بكر أيب بن اخلالق عبد شيخه على كذلك مسعها كما األهدل سليمان
 بسماعها باملغرب اآلن منفرد ولعلي اهللا رمحه املكي عقيلة بن حممد الشمس مؤلفها على كذلك
 وقد الزبيدي مرتضى احلافظ املستخرج شبه عليها وضع اليت املسلسالت وهي هللا واحلمد بأعماهلا
 اجلزء يف لسنديا عابد الشيخ مادة هي املسلسالت وهذه التعليقة انظر التاء حرف يف ذكره سبق
 للمسلسالت خصه الذي الشارد حصر ثبته من الثاين

 زيد أيب األديب الضابط املؤرخ املسند احملدث للعالمة األمة علوم إسناد يف اجلمة الفوائد ٤٩٩
 إىل نسبة التمنريت اجلزويل املغافري أمحد بن حممد ابن إبراهيم بن أمحد بن حممد بن الرمحن عبد

 مث األقصى باملغرب املرابطني دولة مؤسس ياسني بن اهللا عبد ومنها بسوس جزولة بالد قاعدة متتازت
 عامل أعلم أنه اليوسي الشيخ له شهد وعاملها ومفتيها بتارودانت اجلماعة قاضي وحمتدا دارا الرداين
 بتارودانت وجده

 وتلك سوس أعالم لتراجم واجلمع والسالسة واإلجادة اإلفادة غاية يف وسط جملد يف هذا ثبته
 كثريا اعتمد وعليه أهلها وفوائد اجلهات

-------------------------------------- 
  ٩٢٣ صفحة - ٢ جزء   

 التقييد هذا يف أذكر ين أوهلا يف قال عندي وهو الصقع ذلك أهل تراجم يف الصفوة صاحب
 باالحياء الناس أوىل فإن وأقطارهم ووفيام وأخبارهم سريهم ومحيد ومشاخيهم مشاخيي معتمد
 التاريخ فضيلة إن قال مث وهدايتك رشدك ودليل سعادتك وسبب سيادتك أصل كان من بالذكر
 ترى ال حىت الرواية أسانيد حفظ ويف حقه حق ذي كل وإعطاء األفاضل حفظ يف شيئني يف تظهر
 الفن وهذا فيه اخلطأ يف يقع ال حىت ذلك عن الفحص النبيه الطالب شأن ومن قال مستحقة أهلها لغري
 يف رسم من خلفهم من يل مسح وال ناظرا الرجال وتوفر األجيال تقادم مع السوسية بالدنا يف له أر مل

 ومشاخيهم مشاخيي ذكر يف األول أبواب أربعة يف التقييد هذا ورتبت قال وآخرا أوال أفاضلهم سلف
 وهو وأخذه إسناده صحة عندي تثب ممن يل حصلت اليت األسانيد يف الثاين ووفيام سريهم ومحيد
 الشرف ا اليت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول سيدنا إىل النسبه تتصل به ألن التقييد قصد معظم

 على الدالة احلسان املرائي يف الرابع العجائب من ومسعته الغرائب من تلقيته فيما الثالث والسعادة
 واإلحسان الرب بلطائف الضعيف لعبده اهللا إمداد

 وغريه النيل صاحب السوداين بابا أمحد الشيخ مروياته عامة أجازه ممن األول الباب يف فذكر
 األعظم اجلامع خطيب التلمساين حممد اهللا عبد أيب ابن الرمحن عبد زيد وأبو مكاتبة له أجاز
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 فيوس بن حممد املعمر ابن الدين إمام اجلوال الرحلة هو له أجاز كما عامة له أجاز بتارودانت
 الدين ومجال الرملي والشمس الشربيين واخلطيب الغزي البدر مشاخيه عن الشافعي املقدسي البطائحي
 علي بن حممد األستاذ املذكور للتمنريت أيضا أجاز وممن له ما زكرياء القاضي عن كلهم األنصاري
 احملدث الصاحل اإلمام من ااز املنعم عبد بن سعيد بن اهللا عبد بن حيىي زكرياء وزبو الكفيف اجلزويل
 له ما بكل السوساين بآدفال املعروف الدرعي أمحد بن حممد بن أمحد العباس أيب املسند

-------------------------------------- 
  ٩٢٤ صفحة - ٢ جزء   

 حلضور إخوانه من انتاب ملن العامة بإجازته بالتصريح لألسانيد عقد الذي الثاين الباب وصدر
 األمة نصح يف واستبالغا مشاخيه أسانيد الحياء قصدا قال بتارودانت األعظم باجلامع ديثيةاحل دروسه
 عام رمضان ٢٨ اإلجازة يوم يف جملسي حضر فاضل لكل أيضا وأجزت قال وافشائها بنشرها
 أنه فذكر األولية حديث باسناد صدر مث والشمول اإلحاطة على قال وأمحد حممد ولولديه ١٠٣٦
 عبد بن حيىي زكرياء أيب والقدوة التمنريت عيسى بن حممد ابن اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب عن يرويه
 أول وهو التلمساين الوقاد حممد بن الرمحن عبد زيد أيب واخلطيب احلاحي املنعم عبد بن سعيد بن اهللا

 علي بن الرمحن دعب زيد وأيب التمنريت اجلزويل إبراهيم بن حممد عن يرويه فاألول منهم مسعه حديث
 حممد بن حممد موالنا اهللا بأمر القائم اإلمام ابن العباس أيب العادل عن اجلزويل العزيز عبد بن حممد بن
 إبراهيم الفاضل حدثين قال حممد بن سامل الفاضل السيد حدثين قال احلسين الشريف الرمحن عبد بن
 بن حممد الفتح أيب عن أول وهو دسياملق حممد بن أمحد عن أول وهو القلقشندي الدين عالء بن

 ح بسنده اجلوزي ابن عن احلراين املنعم عبد بن اللطيف عبد الفرج أيب عن أول وهو املقدسي حممد
 احلطاب الرمحن عبد بن حممد اإلمام بن بركة عن السوساين آدفال أمحد العباس أيب عن الثاين ورواه
 النهروايل القطب عن إجازة السوداين بابا أمحد عن أيضا ويرويه ح بسندهم احلطاب حيىي أخيه وابن
 لفظه من مسعته حديث أول هو قال الشافعي املصري السنباطي احلق عبد الدين زين عن املكي

 مشاخيه عن رمضان مهل مبا وتويف ٩٣١ سنة شهور أحد ا ليموت ملكة قدم ملا احلرام باملسجد
 األنصاري زكرياء اإلسالم شيخ عن أيضا الدين قطب وروى

 عن احلاحي املنعم عبد ابن سعيد بن اهللا عبد بن حيىي زكرياء أيب عن القوم طريق التمنريت وروي
 عن املكي اهلندي الوهاب عبد اهللا ويل عن املدين التلمساين عيسى بن حممد الشيخ عن آدفال أمحد
 الدين حسام بن علي اهللا ويل

-------------------------------------- 
  ٩٢٥ صفحة - ٢ جزء   

 الشيخ عن السخاوي حممد بن حممد الشمس عن العمال كرت صاحب اهلندي باملتقي الشهري
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 عن مغلطاي عن خملص ابن عن الزواوي صاحل عن النبتييت موسى بن أمحد عن الزواوي زيان بن طاهر
 رمضان منتصف يف ةاملذكور فهرسته التمنريت أمت أبيه عن الشاذيل احلسن أيب بن حممد اهللا عبد أيب
 ١٠٤٥ سنة

 أواسط إىل عاش رجال أن العجيب ومن عنه أخذا كالمها واليوسي املرغيت طريق من به نتصل
 عن يروي وهو السوسي اجلراري مسعود بن اهللا عبد بن حيىي زكرياء أبو املعمر وهو املنصرم القرن
 هذا فعلى اجلمة الفوائد والدمها فهرسة وناواله وأجازاه وأمحد حممد ومها املذكور التمناريت ولدي
 هنا له املترجم التمناريت الرمحن عبد والدمها وفاة ألن األقل على سنة املائة حنو والدمها بعد عاشا
 واهللا صفوته يف لليفرين كما السبعني حدود يف أو وألف ستني سنة طبقاته يف للحضيكي كما كانت
 وأحكم بغيبه أعلم

 بن احملجوب املعمر للربكة احلضيكي اهللا عبد أبو سوس مسند كتبه استدعاء على وقفت كما
 أمحد والدي عن يل حصل ما بكل قال عامة إجازة عقبه أجازه الرداين التمناريت الرمحن عبد بن أمحد
 عبد أبيه عن أمحد أبيه عن احملجوب عن احلضيكي طريق من به نتصل هذا فعلى الرمحن عبد بن

 الرمحن
 بن حممد بن يوسف املظفر أبو الرحال احلافظ خرجها البدرية املشيخة من ةالسرمري الفوائد ٥٠٠

 حممد بن أمحد الدين بدر احلافظ الشيخ مرويات من مات وبه دمشق نزيل احلنبلي السرمري مسعود
 اجلوخي بابن املعروف

-------------------------------------- 
  ٩٢٦ صفحة - ٢ جزء   

 على مسموعة عتيقة نسخة منها عندي كراريس عشر حنو يف وهي ٧٥٧ سنة خمرجها منها فرغ
 املخرج قال شيخا وأربعني ستة فيها ترجم وغريه شريف أيب بن الربهان منهم املسندين من مجاعة
 الفوائد جزيل من ضمنها يف عما احملرومون باإلجازة الرواية من املقصرون أماته ما له أجرب أن أردت
 فخرجت املتسع اال له باإلجازة الراوي وأن مسع ما يتعدى ال بالسماع الراوي أن نسوا إذ املمتازة

 من على معول وال ووفاته مولده وذكر ترمجته من بشيء مبتدئا مسموعاته من شيئا شيخ كل عن
 ونبينا بالتوراة موسى كاتب تعاىل اهللا فإن وأبطلها وهنها من إىل التفات وال وأمهلها باإلجازة ظفر

 صح وإذا كوتب مبا عمل وكل أمراءهم كاتبوا بعدهم ومن الراشدون واخللفاء وغريهم امللوك كاتب
 اخل أوىل ا الرواية فصحة بالكتانة العمل

 بقصيدة وختمها األولية حبديث خمرجها افتتحها وقد له املخرجة عن الفرات ابن طريق من أرويها
 صلى النيب أمدح وقلت قال املذكور لمخرجل وهي صحيح غرامي نسق على سلسة حلوة نبوية ميمية
 فصول على ذلك ورتبت العبارات من عليه اصطلحوا وما احلديث أهل لسان على وسلم عليه اهللا
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 الدين ناصر ابن احلافظ طريق من أيضا وأرويها اه الرسول حديث علوم يف املعسول منظومي
 يهأب عن السرمري املظفر أيب احلافظ ابن إبراهيم عن الدمشقي
 األحاديث وختريج الصحابة فضل يف السحابة وغيث األمايل يف الآليل عقود صاحب وهو
 يف الدين وعمدة الصحيحة األربعني وكتاب البيت أهل فضائل بنشر امليت القلب ونشر الثمانيات

 معجمه يف رافع ابن احلافظ ترمجه وقد اإلسالم أهل طب يف اآلالم وشفاء الراشدين اخللفاء فضل
 مجادى ٢١ بدمشق ومات ٦٩٤ عام رجب ٢٧ يف رأى من بسر ولد مائة بلغت تصانيفه أن وذكر
 ٧٧٦ عام األوىل

-------------------------------------- 
  ٩٢٧ صفحة - ٢ جزء   

 اإلدريسية األمحدية السنوسية الطريقة إجازة يف الربانية الفيوضات ٥٠١
 السيد بن الشريف أمحد السيد صديقنا األجمد الغيور مالشه األجند الرئيس الناسك العامل للعامل

 إجازة اآلن املكرمة مكة نزيل السنوسي بن علي ابن حممد احلافظ الكبري األستاذ بن الشريف حممد
 الستة والصحاح القرآن يف أسانيده فيها ذكر الكبري القالب يف ١٦ صحائف يف باآلستانة طبعت

 إجازة وهي واألوراد األحزاب من وغريها والنقشبندية والشاذلية يةالسنوس الطريقة وأسانيد واملسانيد
 السيد وعمه والده عن روايته فيها ذكر الطريقة يف خللفائه يعطيها باا يف منها أفيد يطبع مل مهمة

 الريفي القادر عبد بن أمحد السيد املعمر الصاحل العامل أيضا وشيخهما ومستخلفه عمدته وهو املهدي
 جده أثبات على باإلحالة وختمها جده عن يرويه ما عامة األخري أجازه ١٣٢٩ سنة بالتاج املتوىف
 املعني والسلسل والتحفة الرائق الروي واملنهل السافرة البدور وخمتصرها الشارقة الشموس الستة

 األيد وسوابغ
 التاج إىل اجلغبوب من الرحلة يف الوهاج الفريد الدر كتاب املذكور الشريف أمحد وللسيد

 وتراجم وواردام ومعارفهم سلفه أحوال فيه فصل جدا كبري وهو الرمحانية املواهب فيوض وكتاب
 اهللا يسر جملدين حنو يف مهم تاريخ وهو ثالمثائة حنو عنده وهم طبقات ثالث على رتبهم أصحام

 مبيضتها من خمرجها من وأخريات مطبعية كثرية أغالط هذا الربانية الفيوضات كتاب ويف طبعه
 نقال النفحات يف إدريس ابن اإلمام وشيخه السنوسي ابن السيد أن أكربها من اشتباهية أمور وبعض

 الناقل على فتصحفت بالدال بالدجاين له خمططا القشاشي الصفي شيخه عن قال العجيمي عن
-------------------------------------- 

  ٩٢٨ صفحة - ٢ جزء   
 الشيخ حق يف جده من مقوال الكربى النفحات يف املسوق العجيمي كالم جعلو تاء ظنها الدال
 عنه أخذ الذي احلبشي العزيز عبد املعمر ذكر ملا انه ومنها املقابلة قلة آفة وهذه فاس دفني التيجاين
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 سنة وعشرين مخسمائة العمر من عاش أنه وذكر وألف ومائتني وسبعني ست بسنة وفاته وأرخ جده
 األستاذ ابن الرزاق عبد السيد وأدرك قال عنه وأخذ طبقته يف ومن حجر ابن احلافظ زمن أدرك وأنه

 ميكنه كيف ذكر كما ٧٥٦ سنة ولد من أن مع اه عنه وأخذ اجليالين القادر عبد موالي الكبري
 حفدته أحد عن وأخذه إدراكه يكون أن إال ٦٠٣ سنة مات الذي الرزاق عبد السيد عن األخذ
 أعلم واهللا االسم هذا القادريني يف كثر فقد الرزاق بعبد مسي ممن عنه تأخرينامل وأقاربه
 حسني امسه معمرا كرديا رجال مبكاتبته خيربين املنورة املدينة من املذكور أمحد السيد يل كتب مث

 والدة الكردان بالد من كتابة له فحقق املذكور العزيز عبد للسيد تلميذ تلميذ وهو له اهللا عبد بن
 وأنه ٥٨١ عام األول ربيع من الثالث اليوم يف كانت بالتحقيق املذكور احلبشي العزيز عبد السيد
 دمشق وإىل الرزاق عبد الشيخ عن وأخذ بغداد إىل مشى وأنه سنني مخس إال سنة سبعمائة عاش
 كتابه يف السنوسي السيد يل قال البخاري ابن الفخر عن وأخذ عريب ابن الدين حميي الشيخ عن فأخذ
 املدينة من آخر كتابا يل وكتب خطه من اه عليه مزيد ال فرحا السند هذا بتصحيح فرحت وقد

 املعمر احلبشي العزيز عبد السيد ذرية من حبيب بالسيد اجتمع احلج موسم يف انه فيه يقول املنورة
 يستدرك أن نبغيفي عجيب وهذا أبا ١٧ وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني املذكور جده بني أن فأخربه
 عن أروي ألف إىل مائة األعيان من عاش فيمن تأليفه يف اجلوزي ابن احلافظ على املذكور احلبشي
 مرة غري األناضول من مكاتبة له ما الشريف أمحد السيد

 محزة ابن اهللا عبد بن حممد فهرسة ٥٠٢
 ٢٥٥ عدد حتت التيمورية باخلزانة املوجودة ااميع من جمموعة ضمن قدمي خبط موجودة

-------------------------------------- 
  ٩٢٩ صفحة - ٢ جزء   

 فرج ابن حممد أيب فهرسة ٥٠٣
 عنه شريح القاضي عن عياض إىل بالسند أرويها
 الشبيهي فهرسة ٥٠٤
 حممد اهللا عبد أبو ومفتيه بزرهون اإلدريسي احلرم خطيب الوجيه العالمة احملدث شيخنا هو
 هذه جلامع الزرهوين الشبيهي اإلدريسي الفاطمي حممد اهللا عبد أيب اخلطيب عالمةال ابن الفضيل
 وهو بزرهون ١٣١٨ عام منه وإجازة مساعا عنه فيها ما أروي الكتاين احلي عبد حممد الشذرة
 على املالكية من املتأخرون كتبه ما وأعلى أنفس اجلامع الصحيح على الساطع الفجر صاحب
 وإن إين أوله يف قال مؤلفه عن بروايته الدنيا يف اآلن متفرد أنا جملدات أربع يف وهو مطلقا الصحيح
 والبهجة والكواكب والنكت كاملشارق الكتاب هذا على قبلي تكلم من تآليف من مستمدا كنت

 والتشنيف واملعونة واإلرشادين والتحفة والتوضيح واملصابيح والعمدة والفتح والتنقيح والفصيح
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 والتصحيح الترجيح عند إليها املرجوع غريه وعلى عليه املوضوعة التآليف من ذلك غريو والترشيح
 دوا تقف مصيبة وتوشيحات عجيبة بتحقيقات سبحانه وأحتفين غريبة بنكت علي اهللا فتح فقد

 األعمار نفائس حتصيلها يف وتبذل األفكار
 الوتري ظاهر ابن احلسن أيبو كال بناين العباس وأيب سودة بن عمر حفص أيب عن عامة يروي

 حجر ابن احلافظ على أمورا وانتقد الصحيح على املذكور شرحه يف استدرك وقد بأسانيدهم املدين
 مفاخر من فالرجل وباجلملة اهللا بيد الفتح أن منه يعلم مما احلفاظ من قبله من عنها وغفل هلا وفق

 اهللا رمحهم شيوخنا صف به يبتهج وممن املتأخرين
-------------------------------------- 

  ٩٣٠ صفحة - ٢ جزء   
 متحمل وعاللة مستعجل فهرسة ٥٠٥

 ابن أن ذكر أن بعد القادرية التحفة ويف احلاء حرف انظر إليه بأسانيدنا أرويها حجر ابن للحافظ
 وما قال حجر ابن فهرسة طريق من احلديث مصنفات يروي فاس من الرميلة دفني السلوي عطية

 الرواية يف ويكفيه ينحصر وال يدرك ال احلديث علوم مصنفات من حجر ابن فهرسة عليه حتوتا
 اه حجر ابن فهرسة

 الفهارس فهرس ٥٠٦
 زاده مهات بابن املعروف حسن بن حممد اهللا عبد أيب الدين مشس األوحد املسند احملدث للعالمة

 مولدا الشامي األصل التركماين لزبيديا احلافظ به ضبطه كما ألف بعدها مشددة وميم مكسورة اء
 والتاج البصري سامل بن اهللا عبد عن ا وأخذ مكة إىل ورحل ١٠٩١ سنة ولد املوطن االصطنبويل

 حتفة مساه البيضاوي أحاديث ختريج وله احلديث برواية واشتهر وغريهم البديري والشمس القلعي
 مكتبة يف خطية نسخة منه توجد كانت هكتب أمتع من وهو البيضاوي أحاديث ختريج يف الراوي
 األشراف نقيب أفندي أسعد خزانة يف ثانية ونسخة باآلستانة الدين ويل اإلسالم شيخ تلميذه

 مهم كتاب وهو السعادة خامته سفر أحاديث ختريج يف واإلفادة التنكيت كتابه أيضا وله باآلستانة
 حجر ابن خنبة على حافل شرح وله بدمشق جودمو الفريوزبادي للمجد السعادة سفر خامتة فيه انتقد
 ١١٧٥ سنة مات مبصر السلطانية املكتبة يف نسخة منه

-------------------------------------- 
  ٩٣١ صفحة - ٢ جزء   

 مرتضى احلافظ إىل بأسانيدنا نرويه ضخم كبري فهرس االثبات عمدة يف كما هذه وفهرسته
 معجمه يف يترمجه مل أنه والعجب االستانة من مكاتبة عنه الزبيدي احلافظ رواية قلت عنه الزبيدي
 مث كثرا على عليها وقفت اليت إجازاته من غريه يف وال الصغري معجمه يف ذكرا له أجرى وال الكبري
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 وكأنه مرتضى حممد يف ذكرته وقد معجمه على ذيله يف مشاخيه يف ذكره العطار أمحد الشيخ وجدت
 الدمشقيني باحلنفية مسلسال أرويها البصري عن له روى من عده لدى الكاملي املريب من ذلك أخذ
 العقاد شاكر الشيخ عن الدمشقي احلليب سعيد الشيخ عن احلنفي الدمشقي السكري اجلمال عن

 الشهري احلنفي القسطنطيين حممد بن حممد بن إمساعيل حافظ اإلسالم شيخ عن احلنفي الدمشقي
 مهات ابن ذكر وقد مهات ابن عن ١٢٠١ سنة ا املتويف املنورة املدينة مث قدمش قاضي زاده بكاتب
 للعقاد زاده كاتب إجازة يف املذكور

 املرويات فهرس ٥٠٧
 من احلديثية اإلسالم كتب غالب على اشتمل واإلجازة والعرض بالسماع حجر ابن للحافظ

 احلسن أبو وقال الكرت يف الثعاليب عنها قال هكذا النادر إال عنها شذ وما واألجزاء واملسانيد اجلوامع
 غريه عند تفرق ما فيهاا ومجع بنفسه مجعها اليت هده احلافظ فهرسة عن فهرسته يف الصفاقسي النوري
 أرويه السخاوي احلافظ خبط الكامل يف كراسا ثالثني حنو نسخة كل كاملتني نسختني منها رأيت

 احلاء حرف انظر إليه بأسانيدنا
 املرويات فهرس ٥٠٨
 املذكورة إليه بأسانيدنا أرويه جملد يف السيوطي للحافظ الكتب أنساب يف الكتب نشاب يسمى

 السني حرف يف
-------------------------------------- 

  ٩٣٢ صفحة - ٢ جزء   
 املرويات فهرس ٥٠٩

 واألصغر األكرب الفهرس له احلنفي الدمشقي الصاحلي طولون بن حممد الشام مسند للحافظ
 املسلسلة األحاديث غرر من عدة يف األول وخامتة أبواب مثانية على رتبه جملدات ثالث يف واألوسط

 يف الرابع الذكر وتلقني اخلرقة ولبس العهد أخذ كيفية يف الثالث العشر القراءات أسانيد يف الثاين
 أحاسن من مجلة طرق يف ساخلام العقلية العلوم من غريه سالسل من تيسر وما احلنفية فقه سلسلة
 الكتب بقية يف السابع األربعة األمية وأسانيد الستة الكتب أسانيد يف السادس احلديثية األجزاء أعايل

 مشاخيه ذكر يف واخلامتة واحلكايات واألشعار الواقعات غرائب من نبذ يف الثامن وغريمها واألسانيد
 ١٢٤٥ سنة بالقاهرة صورت التيمورية نةباخلزا نسخة منه وتوجد خبطه موجود وهو وأحواهلم
 املعتين البحاثة بذلك أخربين كما ١٤٠ عدد حتت احلديث مصطلح قسم يف الشمسي بالتصوير
 بالفهارس املخصوص فهرسه من يل وجه الذي الربنامج ضمن املصري تيمور أمحد الشهاب اجلماع
 الطاء حرف يف املذكورة نابأسانيد له ما أروي السبعني حنو وهي عنده املوجودة واالثبات
 البهي فهرس ٥١٠
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 يوسف بن أمحد بن حممد الدين اء الشمس ا الشاذلية الطريقة وشيخ املصرية الديار مسند هو
 واحلافظ اخللويت املنري حممد الشمس عن أخذ املصري الطندتائي املالكي املرشدي البهي أمحد بن

 عن الساملي الرمحن عبد عن املصري الست بن حممد نع الشاذلية الطريقة ويروي وطبقتهما الزبيدي
 الوهاب عبد عن الغريين الرمحن عبد عن أيضا وأخذها بأسانيده الشاذلية املفاخر صاحب عياد ابن

 السباسي يوسف عن أيضا ويروي واليوسي الشريف اهللا عبد موالي عن عن الكنكسي عن العفيفي
 مغريب خبط التيمورية اخلزانة يف مبصر موجود ثبت له وغريهم له ما الضرير

-------------------------------------- 
  ٩٣٣ صفحة - ٢ جزء   

 بن الرب عبد الشيخ وعن ح عنه القاوقجي طريق من له ما نروي ٥٥ عدد حتت املصطلح قسم يف
 عنه املصري النهطيهي اجلمل أمحد الشهاب املعمر عاليا وأخربين ح عنه أبيه عن املالكي اهللا منة أمحد
 احلنفي الطرابلسي منقارة حسني البدر املعمر شيخنا بذلك أخربين ١٢٦٠ عام املذكور مات اهللا رمحه
 ا لقيته ملا مبصر

 املبلط فهرس ٥١١
 عن أخذ ا املتأخرين مشاهري أحد املصري الشافعي املبلط مصطفى الشيخ النحرير العالمة هو
 قسم يف ١٢٠ عدد حتت التيمورية باملكتبة موجود ثبت له تهماوطبق والشنواين الكبري األمري الشيخ

 ١٢٨٤ سنة اهللا رمحه ومات عنه كلهم والبنا والشربيين الرفاعي شيخنا عن عاليا نرويه املصطلح
 املوصلي فهرس ٥١٢
 عدد حتت التيمورية باملكتبة موجود ثبت له بدرنده املفيت املوصلي اهللا فتح بن حممد العالمة هو

 املصطلح قسم يف ٩٦
 البغال فهرس ٥١٣
 يف جمموعة ضمن التيمورية املكتبة يف خبطه موجود ثبت له البغال بكري بن أمحد العالمة هو

 ٤٩ عدد حتت االصطالح
 الكاملي فهرسة ٥١٤
 علي بن حممد بن السالم عبد بن خليل الصفا أبو الدين صفي املسند املعمر اإلمام العالمة هو
 عن وهو األوىل سنته يف أجازه السالم عبد والده عن يروي ١٢٠٧ عام وىفاملت الدمشقي الكاملي
 كمال خبط التيمورية باملكتبة موجود ثبت له الطبقة وتلك الغزي والنجم علي والده عن حممد والده
 االصطالح يف جمموعة ضمن ١٢٠٦ سنة كتبه الغزي الدين

-------------------------------------- 
  ٩٣٤ فحةص - ٢ جزء   
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 عنه الكزبري الوجيه عن السكري شيخنا عن عاليا ملؤلفه ما وكل نرويه ١٢٥ عدد حتت
 منقارة الشيخ فهرس ٥١٥
 مصطفي بن حممد بن حسني علي أبو الدين نور املصرية بالديار األوقاف مفيت املعمر العامل هو
 مصطفى بن حممد لشمسوا القاوقجي الشمس عن بطرابلس أخذ املصري احلنفي الطرابلسي منقارة

 واملبلط الكبري املرصفي أمحد السيد عن ا فأخذ ١٢٦١ عام مصر إىل ورحل الرافعي القادر عبد بن
 مبصر ومسع وطبقتهما الكتيب وحممد دحالن عن باحلجاز فأخذ وحج الطبقة وتلك والباجوري والسقا
 الكتب وبقية واملوطأ حنيبالصحي وأجازه البخاري الرضوي صاحل حممد الشمس من األولية حديث
 كما اهللا رمحهم ذكر فيما خبطه له إجازته على أوقفين حسبما اخلريات ودالئل احلنفي والفقه الستة
 له ما عامة وأجازين األولية حديث اهللا رمحه منه ومسعت له املذكورين أشياخه مجيع بإجازة أخربين

 احلديث مصطلح يف جمموعة ضمن خلطبا موجود ثبت وله فأجزته واستجازين وأحفادي وألوالدي
 برناجمها من إال به يل علم وال التيمورية باملكتبة ١٢٢ منرة

 للعالمة البار الرمحن عبد بن عمر لألسرار اجلامع شيخنا سلسلة بشرح األسرار فيض ٥١٦
 منظومة على كبريين جملدين يف مبسوط شرح وهو اليمين باسودان حممد بن اهللا عبد الصويف املسند
 أمساء املذكور الشرح يف ذكر الطريقة أهل أمساء يف األنيقة الروضة امسها البار عمر للسيد رجزية
 يف يذكره مل من ومنهم عنه وتلقاه عنهم بلغه ما حبسب هلم وترجم الروضة يف املذكورين املشايخ
 من تيسر وما له باسودان مشايخ إجازات نصوص فيه وساق آخر ثبت يف ذكرهم بل املذكور النظم

 باسودان يف املذكورة بأسانيدنا له ما وكل نرويه مناقبهم
-------------------------------------- 

  ٩٣٥ صفحة - ٢ جزء   
 السند بعلو العلم يف األحد فيض ٥١٧

 باجلمال امللقب الشافعي املكي احلسيين الطربي فضل بن علي ابن حممد املسند احملدث للعالمة
 جملدات ثالث يف كالتفسري اخلمسني على تزيد اليت املؤلفات صاحب اإلبراهيمي قامامل إمام األخري
 ويروي فضل جده عن أبيه عن يروي الرسول النيب على الصالة يف السول ومنتهى مكة وتاريخ
 عبد بن فضل اإلمام املترجم جد عن الشافعي املكي اليمين الصعدي أمحد بن إدريس عن عاليا املترجم

 كما الطربي القادر عبد اإلمام بنت قريش السيدة جده عم بنت عن أيضا وأخذ الطربي سييناحل اهللا
 حجر ابن عن زكرياء عن الرملي عن القادر عبد والدها عن قريش وتروي البابلي هلما أجاز

 وهو الغرياين علي ابن حممد الشمس إىل بأسانيدنا ومؤلف مروي من له وما هذه فهرسته نروي
 له أجاز أنه وذكر رحلته يف االسحاقي للمذكور ترجم وقد بوجدة له إجازته على فتوق عامة عنه

  عامة
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  القاف حرف 
 

 اللهفان إغاثة انظر الطيب بن السالم عبد حممد أبو النسابة هو القادري
 القادري ٥٣١
 بن قاسم بن فتحا حممد اهللا عبد أبو األماجد بن املاجد الربكة الفهامة املشارك الدراكة شيخنا هو
 بن احلفيظ عبد بن حممد

-------------------------------------- 
  ٩٣٦ صفحة - ٢ جزء   

 والعريب مرتضى احلافظ عن الراوي احلفيظ عبد بن حممد هو جده الفاسي احلسين القادري هاشم
 الصقلي حممد بن وإبراهيم احلاج بن والطالب الكوهن القادر عبد وعنه اخلريات دالئل املعطي بن

 يستنكف ال الطلبة مع الترتل كثري وإقباال تلماذا وأكثرهم فاس علماء أعيان من كان املترجم وحفيده
 وهي السري يف الربدة على األزهري شرح على وحاشية نبوي مولد له معه وحبثهم له مراجعتهم من

 يكن ومل فقط لسماعوا باحلضور الرواية إال فيه ليس ولكن بفاس مطبوع فهرس وله جملد يف مطبوعة
 له تكون أال النقص من رأى الفهرس جبمع اهتم فلما غريمها عن فضال جده وال والده ال أحد أجازه
 وأنا سودة ابن الطالب بن أمحد العباس أبا القاضي شيخنا بدالليت فاستجاز الستة بالكتب إجازة
 عامة جيزه مل كوراملذ ولعل فيها فأثبتها استخراجي حسب طريقه من أسانيدها له كتبت

 الطلبة بعض مين طلب فقد بعد أما أوهلا يف قال بطلبنا ألفها كراريس ثالث حنو يف هذه وفهرسته
 جربا طلبوا ملا فأجبتهم مبقروآيت فيها وأخربهم ملسندايت فهرسة أولف أن املهتدين والفئة املعتنني
 االسناد على احلض يف املقدمة وخامتة ومقصدين مقدمة على ورتبتها الظاهر للنفع ورعيا للخاطر
 مبن التعريف يف والثاين العلوم يف أسانيدي ذكر من األول واملقصد وعماد خري لكل سلم هو الذي
 األسانيد من يل مبا الدراية أهل إحتاف ب ومسيتها التآليف من املقصود يف واخلامتة أشياخي من تويف

 واملنطق الفقه وعلم والطرفة والربدة واهلمزية والشفا لوالشمائ والستة املوطأ أسانيد فيها ساق والرواية
 وغريه العينني ماء الشيخ عن القادرية الطريقة وسند والقوايف والعروض والبيان والنحو واألصول

 ومن إمجاال عنهم روايتها له فيصح فيها شيوخه جيزه مل الستة غري فيها روى اليت الكتب هذه ولكن
 وال مشاخيه من أحد وال حنن وال قط يرها مل وهو عياض برواية لصحيحا يروي أنه ذكر أنه العجب
 يرويها أنه وذكر الصحيح عليهم مسع الذين من ا أحد أجازه

-------------------------------------- 
  ٩٣٧ صفحة - ٢ جزء   

 كنون اهللا عبد وأبو الرمحن عبد ابن اهللا عبد أبو والقاضي احلاج ابن عيسى أبو وهم طريقهم من
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 ٥٧٨

 احلافظ كالم منها لينقل عليها له بإيقافنا القادرية التحفة كتاب من الرواية ذه الشيخ عرف وإمنا
 سعادة ابن رواية على عياض رواية ترجيح يف الفاسي العراقي

 القرويني يف عمدنا من وهو مرات إجازة ومروي مؤلف من له ما كل املذكور الشيخ عن نروي
 ذلك وغري واألصول والنحو الطيب الشيخ على حباشيته والكالم والفقه حلديثا يف عليه حضرنا
 عجيشة باب داخل الصقليني بروضة ومدفنه عنه ورضي اهللا رمحه فجأة ١٣٣١ سنة وفاته وكانت

 القبايب ٥٣٢
 بكسر القبايب احملسن عبد بن حيىي بن احلسني بن الرمحن عبد بن عمر الدين سراج حفص أبو هو
 بن عيسى من مسع مبصر أمشون قرى من القباب إىل نسبة ألف بينهما خمفقتني وحدتنيوم القاف
 حجر ابن احلافظ إىل بسندنا نرويها ٧٥٥ سنة مات مشيخة احلسيين له خرج وغريمها واحلجار املطعم
 عنه فاطمة عن

 لطالعوا اجليم حرف انظر بالقامسي املعروف احلالق سعيد بن قاسم بن الدين مجال هو القامسي
 الطاء حرف من السعيد

 الزيدي القاسم ٥٣٣
 حفاظ وإمساعيل واحلسني حممد ثالثة أوالد وله الزيدية اليمن أمية من حممد بن القاسم هو
 معلومة فهارس هلم مسندون

-------------------------------------- 
  ٩٣٨ صفحة - ٢ جزء   

 حامد عن الشهيد عامر بن أمحد بن إبراهيم نب علي عن الشوكاين القاضي إيل بأسانيدنا نرويها
 املؤيد بن القاسم بن إبراهيم العالمة عن القاسم بن احلسني بن يوسف بن أمحد عن شاكر حسن بن
 الدين سعد بن أمحد القاضي عن الرجال أيب بن صاحل بن أمحد عن زيارة أمحد بن احلسني عن

 بأسانيده حممد بن القاسم اإلمام أنبأنا قال القاسم بن حممد باهللا املؤيد اإلمام عن املسوري
 كال العوايل األسانيد يف الآليل ومعدن الغالية والغرر األنوار وشوارق له األوائل انظر القاوقجي

 حرفه يف
 الصنعاين قاطن أمحد ٥٣٤
 بقاطن املعروف اهلادي عبد بن حممد بن أمحد اإلسالم صفي األثري املسند احملدث العالمة هو
 أخذ حافلة بترمجة اليماين النفس يف ترمجه دهره ومسندي عصره أعالم أجل من كان اليمين ينالصنعا

 بن وطه الشامي حممد بن حيىي بن وهاشم احلسن بن حممد بن وزيد األمري إمساعيل بن حممد اإلمام عن
 ابن وسامل العجيمي احلسن بن وحممد واألول األخري من وله األهدل عمر ابن وحيىي الساده اهللا عبد
 من األثبات عمدة يف وما إجازات السندي حياة وحممد املدين الرباطي الدقاق وحممد البصري اهللا عبد
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 ٥٧٩

 وهم البصري اهللا عبد عن يروي املترجم كون
 وقد مشاخيه أحوال فيها أوضح عظيما شرحا وشرحها للصحيح سنده فيها نظم االخوان حتفة له
 العيون وقرة سبقا وقد األعالم بأسانيد واإلعالم العوايل حاديثباأل الغوايل النفحات وله ذكره سبق
 ذلك وغري الفنون أسانيد يف

 واحلافظ سليمان السيد وأبيه األهدل الوجيه إىل بأسانيدنا له ما نروي
-------------------------------------- 

  ٩٣٩ صفحة - ٢ جزء   
 أهل اعتماد مدار املترجم أسانيد وعلى عنه همكل املدين خليل بن القادر وعبد الزبيدي مرتضى

 بن حممد الدين محيد اإلمام بن حييي اإلمام اليوم اليمن سلطان عالمتها خصوصا اآلن إىل اليمن صنعاء
 على وقفت فقد ١٣٢٢ عام سلطانا املبايع ١٢٨٦ عام بصنعاء املولود ومذهبا نسبا الزيدي حيىي

 باشا زكي أمحد الشهري املصري الكاتب النقادة للبحاثة ١٣٤٥ عام كتبها التاريخ بكتب له إجازة
 أخصر ومن طرقهم وتعدد مشاخينا تعدد قدر على متعددة بصدده حنن ملا روايتنا طرق إن فيها قال

 عن رواه ملا اليمين قاطن حممد بن أمحد العالمة القاضي إىل املتصل بالسند نرويه ما وأمتعها الطرق
 ودواوين األسانيد من حاوي نفيس مؤلف وهو األعالم بأسانيد االعالم همؤلف يف االعالم مشاخيه
 العالمة شيخنا عن مبؤلفه سندنا ويتصل حواه ما نروي وحنن العلة ويزيل الغلة يروي ما التواريخ
 عن السياغي حممد بن أمحد شيخه عن اهللا عمره العمري علي بن احلسني القاضي الدين شرف
 طريق من سنده حيىي اإلمام رفع مث قاطن حممد بن أمحد القاضي عن لرباغيا أمحد بن احلسن القاضي
 خلكان ابن ووفيات األثري ابن وكامل السهيلي وروض الكالعي واكتفاء هشام ابن سرية إىل املترجم
 احلسن أليب اليمن أهل طبقات يف احلسن والعقد احلكم عبد البن مصر وفتوح األصبهاين وأغاين

 البن زبيد أخبار يف املستفيد وبغية امليمون اليمن بأخبار العيون وقرة الصةاخل صاحب اخلزرجي
 وهو ذلك يف حيىي اإلمام شيخ عن األخذ ميكنه كان أنه املذكور املستجيز على يالحظ ومما الديبع

 فاألخذ حال كل وعلى أظن فيما اآلن وإىل ذاك إذ االحياء يف فإنه العمري علي بن احلسني القاضي
 وأجازوا أجيزوا الذين اإلسالم ملوك خامتة لعله إذ مهمة فائدة املذكور ماماإل عن

 القدومي ٥٣٥
 بن اهللا عبد بن عودة بن صوفان اهللا عبد الشيخ وإمامهم والشام باحلجاز احلنابلة عامل شيخنا هو
 سالمة احلاج بن عيسى الشيخ

-------------------------------------- 
  ٩٤٠ صفحة - ٢ جزء   

 الناسك الصاحل احملدث الفقيه املعمر اإلمام جوارا املدين مذهبا األثري احلنبلي النابلسي القدومي
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 ٥٨٠

 األحاديث حبفظ واالعتناء السلف بتعاليم متسكا وأشدهم احلنابلة من لقيناه من أعلم اخلاشع العابد
 القدوم كفر بقرية ولد به والعمل العلم على واإلكباب اهللا إىل االنقطاع مع بألفاظها واستحضارها

 وا دمشق إىل رحل مث العلم يف والرغبة الطاعة على وشب نشأ وا ١٢٤٧ سنة نابلس أعمال من
 هاجر أن إىل العلم لبث وانقطع نابلس وسكن وعمال علما الوطاب مملوء وطنه إىل رجع مث حصل
 بلده إىل رجع مث الرحالون عنه وأخذ عطره األقطار فيها عم مديدة مدة ا وأقام ١٣١٨ عام للمدينة

 ساجد وهو ١٣٣١ عام مات وا
 فوائد مألها العلمية واملسائل احلوادث يف األنسية والرياض احلجازية الرحلة مساها صغرية رحلة له
 من وله مبكة عليه مسعناه للصحيح أسانيده يف صغري جزء وله معه يل جرت مباحثة فيها وساق

 ترتيب مرتب الراغب وهداية أمحد ملذهب تنمى اليت املثالب درء يف محداأل املنهج أيضا التصانيف
 وغريمها البخاري أبواب

 بالشام احلنبلية الطائفة إمام الدمشقي الشطي عمر بن حسن الشيخ والرواية العلم يف وعمدته
 يخالش شيخنا من احلجاز يف أخريا األولية حديث ومسع الكزبري إجازة ومشلته سنني بدمشق الزمه
 الشهاب عن الرحيباين مصطفى عن الصحيح املذكور الشطي يروي املدين املهنوي الظاهري فاحل
 الكزبري عن احلليب املصيلحي وحيىي أيضا الصغري الكزبري عن الشطي ويروي بأسانيده البعلي أمحد
 داديالبغ السويدي سعيد حممد بن علي الشيخ عن أيضا الشطي ويروي النابلسي العارف عن الكبري
 خليل عن أيضا الشطي ويروي العجلوين عن اهللا عبد الشيخ والده عن سعيد حممد الشيخ والده عن

 الشطي ويروي النابلسي عن السليمي علي عن السمي يوسف عن اخلشنة
-------------------------------------- 

  ٩٤١ صفحة - ٢ جزء   
 عن نروي بأسانيدهم العطار الشهاب عن اكالمه الزبريي وغنام الطييب الرمحن عبد عن أيضا
 أن بعد مبكة شفاها مث لفاس املدينة من مكاتبة إجازة وإفادة مروي من له ما كل املذكور القدومي
 ورباعياته أمحد مسند ثالثيات من كثريا عليه مسعت

 الطربية قريش ٥٣٦
 تلميذها حالها كيةامل الطربي احملب بن مكرم بن حيىي بن حممد بن القادر عبد اإلمام بنت
 بنت قريش الرضية واألخالق املرضية الشيم ذات الصاحلة الفامهة العاملة ب ثبته يف البديري الشمس
 من وطرفا الستة الكتب من طرفا بيتها يف عليها قرأت وقال املكية احلسينية الطربية القادر عبد اإلمام
 إمام أبيها عن روايتها حسب ولساا بقلمها وأجازتين املسانيد وباقي وأمحد الشافعي ومسند املوطأ
 زكرياء عن األول املعمر احلصاري الواحد وعبد الرملي الشيخني عن الطربي القادر عبد السيد املقام
 ابن احلافظ عن كالمها الغمري إبراهيم بن حممد والشمس السنباطي احلق عبد الشرف عن والثاين
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 اخلطيب احملدث والدها شيخ عن تروي بل الرملي عن أيضا البابلي احلافظ عن أيضا وتروي حجر
 املعمر باهلند عظيمة مدينة احلصار إىل نسبة احلصاري إبراهيم بن الواحد عبد الشيخ املعمر املسند
 وألوالده له إجازته حسب ٩١٠ سنة املولود

 صفيت بني اجلمع يف املساعي أجنح كتابه طالعة املدين الظاهري حممد بن فاحل الشيخ جعل وقد
 احلديث كون يف السبب عنده هم الذين السبعة احلجاز مسانيد من املذكورة قريش والواعي السامع

 ويليه األول الثعاليب عنده وهم رتبته اخلافقني يف وعلت شوكته قويت قد األخرية الثالثة القرون يف
 الطربيني الفقهاء آخر الطربية قريش املسندة الفقيهة ويليه قال الكوراين الربهان مث الرداين سليمان ابن

 بن الواحد عبد اإلمام عن عاليا تروي
-------------------------------------- 

  ٩٤٢ صفحة - ٢ جزء   
 مث العجيمي ويليها قال ١١٠٧ سنة ووفاا وزكرياء السيوطي عن املكي احلصاري إبراهيم

 البصري مث النخلي
 بسبعة هللا واحلمد سندي اتصل قد اإلرشاد يف الدهلوي اهللا ويل الشيخ اهلند حمدث وعند قلت

 من فضلهم على امع الشريفني باحلرمني املشهورين من األعالم القادة األمية الكرام اجللة املشايخ من
 وحسن الكوراين وإبراهيم الرداين سليمان وابن الثعاليب وعيسى البابلي العالء بن حممد اخلافقني بني

 ألنه حذفه كأنه البابلي وحذف املترمجة فاحل الشيخ فزاد اه البصري اهللا وعبد لنخليا وأمحد العجيمي
 الدار مصري

 اخلطيب النصر أيب الشيخ وعن ح هلا ما عامة عنها البديري طريق من املذكورة لقريش ما نروي
 بأسانيدناو ح عنها املكي الصديقي بكر أيب ابن القادر عبد عن القلعي امللك عبد عن الغزي عمر عن
 وعن عنها العجيمي علي بن حسن النور إىل وبأسانيدنا ح عنها الطربي علي بن حممد عن الغرياين إىل

 املرأة إمامة على العامل صحائف يف تكلم ملا الظاهري فاحل الشيخ أن اللطائف ومن وأخويها أختيها
 املسندات النسوة من نوه املروزية كرمية أو املقدسية عائشة أو الطربية قريش حضرت ولو قال

 وزاد أيضا املساعي أجنح يف له العبارة هذه وحنو منه اه متشكك وال مرتاب غري وراءهن لصليت
 دارها أهل تؤم أن األنصارية نوفل ابن ورقة أم أمر السالم عليه أنه ذكر حيث الباقدرائية عجيبة

 اخل قريش حضرت ولو لقا مث والديانة الفضل يف مثلها كان مبن اإلمتام جوازا فاستظهر
 املثاين نشر ففي ومباركة الشرف زين أختيها عن اإلجازة صغرها يف تكتب هذه قريش وكانت

 حممد بن املرابط حممد اهللا عبد أيب ترمجة لدى
-------------------------------------- 

  ٩٤٣ صفحة - ٢ جزء   
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 جلد اإلشراق مطلع على كتبه فيما حممد اهللا عبد أيب احلافظ ولده عن نقال الدالئي بكر أيب ابن
 اإلسالم شيخ لقيه الشريف باحلرم حل ملا عهدكم على املقيم عبدكم والدي در وهللا النشر صاحب

 والسيدة مباركة السيدة احلسينيتني اجلليلتني بالفيقهتني شاهد وأنا فأخربه الثعاليب عيسى مهدي أبو
 فمن روايته هلما جيوز ما مجيع له فأجازتا الطربي القادر بدع املتفنن العالمة الشيخ بنيت الشرف زين
 املعمر اخلطيب الشيخ عن الفاحتة وسورة عنده اآلن مرسوم هو كما باألولية املسلسل احلديث ذلك
 اهللا رسول من مسعته قال مشهروش اجلن قاضي إىل السند له ورفعتا املصري احلصاري الواحد عبد
 عام احلجة ذي ٢٠ االثنني يوم للوالد الشيختني من واإلجازة لسماعا وكان وسلم عليه اهللا صلى

 سر والدي رأيت فما نقلت خطها ومن الشرف وزين مباركة أختيها إذن عن قريش وكتبت ١٠٧٩
 بوجود أم الشريفة باإلجازة أفرح بأيهما أدري ال قال الشيختني هاتني بإجازة سر ما قط عامل بإجازة
 ألن الذهب سلسلة ساللة من ومها سيما ال عنهما لألخذ أهال الكائنتني فتنيالشري الفقهيتني هاتني
 باختصار اه البارد املاء من للنفس أشهى الصورة هذه على الذهبية السلسلة هذه ساللة وجود

 الطربي علي بن حممد عليه فريد الطربيني فقهاء آخر املترمجة أن من فاحل الشيخ عن سبق ما وأما
 ولعل عنها وأخذ هذه قريش عن تأخر فإنه األحد فيض املسمى ثبته لدى الفاء حرف يف هنا املترجم
 املذكور الرجل ليخرج الطربي البيت فقيهات آخر العبارة صواب

 عاليا حدثه الطربي علي بن الوهاب عبد بن حممد الشمس الزبيدي مرتضى احلافظ أشياخ ومن
 وهي التونسي الصفار محودة بن حملمد كتبها خبطه تهارأي إجازة يف كما البصري سامل بن اهللا عبد عن

 ترمجة يف سيأيت كما أيضا استثناؤه فتعني أيضا املذكور علي بن حممد عن متأخر أنه شك وال عندي
 خدجية من ١٢٠٩ سنة استجاز انه عشر الثالث القرن أهل من الونائي

-------------------------------------- 
  ٩٤٤ صفحة - ٢ جزء   

 قريش وبني بينها هذا فعلى عاليا احلصاري عن الطربية القادر عبد بن علي بن الوهاب عبد بنت
 هذا وفقيهات فقهاء بقية عن إليها رحليت أيام املكرمة مكة يف حبثي اشتد وقد سنة مائة من أكثر
 فان عليها من وكل كان خرب حتت دخلوا فوجدم العظيم البيت

 القرطيب ٥٣٧
 عنه عمر ابن عن املنتوري طريق من فهرسته أروي سناحل أبو هو

 القزويين ٥٣٨
 الرشيد من ومسع ٦٨٣ سنة ولد العراق حمدث الكبري احلافظ عمر بن علي بن عمر السراج هو

 أجاد فهرسة وله التصانيف وصنف وخالئق الدوالييب احملسن عبد بن وحممد القاسم أيب بن سعد أيب
 القاموس صاحب الفريوزبادي اد عن حجر ابن احلافظ طريق من له ما نروي ٧٥٠ سنة مات فيها
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 عنه
 النهروايل الدين قطب ٥٣٩
 بن أمحد العباس أيب الدين عالء بن حممد اهللا عبد أبو الدين قطب عصره مسند احملدث اإلمام هو
 بن حسني بن يعقوب بن حممد الدين اء بن خان قاضي الدين مجال بن أمحد بن حممد الدين مشس
 احلنفي والوفاة الدار املكي الالري اهلند كجرات توابع من بلدة روالة إىل نسبة األصل النهروايل علي

 املكرمة مكة مفيت طريقة القادري
-------------------------------------- 

  ٩٤٥ صفحة - ٢ جزء   
 والربق احلنفية قاتوطب مطبوع وهو احلرام اهللا بيت باعالم االعالم املسمى تارخيها وصاحب

 الستة الكتب بني واجلمع وغريها العثماين الفتح يف اليماين
 ويروي فهد ابن التقي ألمه جده عن املكي السويدي حممد بن أمحد الشهاب عن عاليا يروي

 حجر ابن عن عاليا والسنباطي زكرياء عن الدين قطب ويروي السخاوي احلافظ عن أبيه عن أيضا
 ٩٣١ عام عنه أخذ

 بن أمحد العباس أيب املسلمني مفيت احملدثني خامتة والده عن تساعيا حديثا الدين قطب يرويو
 القطيب األفزري العباسي الدين مجال ابن العزيز عبد الدين عماد والعارف احلنفي املكي الدين عالء

 وشيخ قايناخلر السعيدي األنصاري حممود الدين نظام بن حممد الدين مجال اآلفاق وعالمة الشافعي
 مشس الشيخ بنت خسران الزاهدة املاجدة القطب ووالدة احلنفي القرماين علي الدين زين موالنا الكل
 حميي بن يزيد أيب الدين قطب الشيخ عن اخلمسة وهؤالء الشافعي األنصاري عمرو بن حممد الدين
 بن أمحد الدين نور النامو الرحلة شيخنا أخربنا قال الشافعي األنصاري حممود الدين نظام بن الدين
 أبو الدين صدر الفاضل أخربين قال الطائي احلكيم القادر عبد بن اخلري أيب بن الفتوح أيب بن اهللا عبد

 عن نياق بن حممد بن أمحد عن الصديقي عمر أبو نا األوايل الرحيم عبد أنبأنا قال اهللا فضل بن الفضل
 رسول مسعت طالب أيب بن علي مسعت يقول عمرامل اخلطاب بن عثمان مسعت قال نصر بن بكر أيب
 الديانات أهل على اإلنكار أورثه العبد عن اهللا أعرض إذا يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 عن صديق بن إبراهيم أخربنا قال الفتوح أيب ابن إىل املذكور بالسند تساعيا حديثا أيضا ويروي
 احلكمة رفعه علي عن املعمر عن العبد ابن بكر أيب عن شاذخبت بن حممد عن األوايل اهللا عبد أيب

 وجدها حيث املؤمن ضالة
-------------------------------------- 

  ٩٤٦ صفحة - ٢ جزء   
 شهور يف السنباطي احلق عبد املسند املعمر عن عاليا الدين قطب املترجم ويروي ا أحق فهو
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 بأسانيدمها الفرات ابن والقاضي حجر ابن افظاحل عن كالمها األنصاري زكرياء والقاضي ٩٣١ سنة
 مكاتبة إجازة وغريه التيسري صاحب الديبع ابن الرمحن عبد عن أيضا ويروي
 ٩٨٨ سنة مبكة عليه وردوا حني السوداين بابا أمحد الشيخ آل التكرور أهل باسم كتبه ثبت له
 اجلناوي الرمحن عبد بن راهيمإب بن الرمحن وعبد اجلناوي علي بن حممد بن الكرمي عبد الشيخ وهم

 الفقيه بن أمحد والفقيه أقيت عمر بن حممود الفقيه بن العاقب القاضي اإلجازة يف معهما وأشرك
 والفقيه أقيت حممد بن عمر بن حممود الفقيه بن حممد والفقيه أقيت حممد بن عمر ابن أمحد احلاج
 اهللا هداك اعلم أوله يف وقال حياته أدرك ممن وتنبكت التكرور أهل ومجيع بغيغ حممود الفقيه بن حممد
 ألنه الكرامات أشرف من معدود وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني احلديث راوي بني السند اتصال أن

 أقل السند رجال كان وكلما إليه ويقربه وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل سنده بواسطة الراوي يوصل
 بالنسبة الشريف قرنه إىل وأقرب وسلم عليه اهللا صلى النيب إىل أقرب الراوي ويكون عاليا السند كان
 بقوله وسلم عليه اهللا صلى النيب إليها أشار اليت اخلريية من حصة له فيحصل أكثر سنده كان من إىل

 ورحلوا العايل السند طلب على احلديث علماء ثابر هلذا يلوم الذين مث يلوم الذين مث قرين خريكم
 رحلوا وطاملا عام سند هلم كان إذا خصوصا احلديث علماء عن لألخذ الدنيا أقطار إىل أوطام من
 النيب من التقرب إىل توسال فيه روايته احنصرت حمدث عن واحد حديث ألخذ الشاسعة البالد إىل

 قال حيث السالم عليه دعاؤه يشملهم أن ورجاء حديثه ناقلي زمرة يف ودخوال وسلم عليه اهللا صلى
 يف املقدس والدي أحضرين صغري يف وكنت مسعها كما فأداها فوعاها مقاليت مسع امرءا اهللا نضر

 دروس
-------------------------------------- 

  ٩٤٧ صفحة - ٢ جزء   
 ملصر الشان هذا لطلب ورحلنا والغائبني احلاضرين من يل واستجاز واحملدثني العلماء أكابر

 خط بعدما الكرام واحملدثني العظام بالعلماء مشمولة وهي العرب دبال من وغريها وحلب والشام
 بذلك ومتيزت األعالم أولئك يدرك مل ممن عصري أهل مجيع من سندا أعلى اآلن فصرت عذاري
 األعيان وذهاب الزمان لتقهقر ذلك وإمنا قدري لعلو ذلك وليس

  البيادق فيها ففرزنت === الرخاخ من الدسوت خلت 
 شيخه عن ثالثية الصغري الطرباين معجم طريق من املعروفة العشارية األحاديث دبسن صدر مت
 املعروف بسنده البخاري ابن عن عمر أيب ابن الصالح عن الفرات ابن عن السنباطي احلق عبد املعمر
 بني ألن عصرنا يف سند أعلى حازا قد احلديثان وهذان سياقهما بعد وقال وأنس صرد بن زهري إىل

 مائة بنحو هذا قبل افتخر وقد أنفس عشرة وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني عنه روينامها الذي شيخنا
 رأى من رأت عني عاشرة فعيين النشر يف اجلزري ابن احلافظ رواه السند بعشاري عاما ومخسني
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 هلذه وأهلين ذكرته مما أعلى بسند شرفين أنه علي اهللا نعم ومن قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
 النيب وبني بيين عشاري حديث وهو مثلها أو منها أعلى سند له عصري أهل من أحدا أعلم ال الرتبة
 عليه اهللا صلى اهللا رسول رأى من رأت عني عاشرة عيين فتكون أنفس عشرة وسلم عليه اهللا صلى
 اهللا لىص اهللا رسول رأى من رأت عينا عشرة حادية عينه تكون احلديث هذا عين روى ومن وسلم
 أنفس تسعة وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني بيين تساعيا حديثا أروي أين علي اهللا نعم ومن وسلم عليه

 هذا عين روى من عني وتكون وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأى من رأت عني تاسعة عيين فتكون
 سندا عصري يف ناآل أعلم وال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول رأى من رأت عني عاشرة احلديث
 اشتمل وقد سياقه بنحو علي ما صدرت وقد والتساعي العشاري احلديث ساق مث ذلك من أعلى
 وسند األولية حديث سند على أيضا املذكور الثبت

-------------------------------------- 
  ٩٤٨ صفحة - ٢ جزء   

 ابن احلافظ عن وزكرياء السنباطي نع هلا روايته حسب باألشراف املسلسلة االبريزية األربعني
 بن حممد بن أمحد جعفر أيب الشريف عن فتوح ابن القاسم أيب عن النيسابوري اهللا عبد عن حجر
 علي بن احلسن حممد أيب ببلخ السادات بقية عن األنصاري الناشري الدين سراج عن احلسين جعفر
 احلافظ عن والده عن األخري يروي ثرياأل البن األصول وجامع واملوطأ الستة الصحاح وسند بسنده

 عياض وشفا الترمذي مشائل وكذا مكاتبة مؤلفه عن الديبع ابن وتيسري السخاوي
 القاضي والفقيه والده عن السوداين بابا أمحد إىل بالسند املذكور الدين لقطب ما كل نروي

 قطب عن بفيغ حممود الفقيه بن حممد والفقيه حممود الفقيه بن حممد والفقيه حممود الفقيه بن عاقب
 عنه العجل ابن إىل وبأسانيدنا تنبكت ألهل إجازته بعموم الدين قطب عن بابا أمحد ويروي الدين

 والدته أرخ هكذا ٩٩٠ سنة ومات ٩١٧ عام بالهور املذكور الدين قطب الشيخ ولد مهم تنبيه
 كذلك فقط ووفاته اجلين اليانعو وصاحب اليانع الثمار يف والفالين املنح وصاحب العجيمي ووفاته

 بن أمحد الدين عالء ووالده اجلوهر مسط املسماة فهرسته يف الدمنيت الدكايل العريب التوفيق أبو
 ومسط أيضا والثمار املنح يف كما ٩٤٩ سنة ومات ٨٧٠ سنة ولد املكي النهروايل حممد الشمس
 الدين نور احلافظ عن املعمرين طريق من اليوم البخاري يروي القطب طريق ومن اجلين واليانع اجلوهر

 بن حممد املعمر عن اهلروي يوسف بابا املعمر الشيخ عن الطاوسي اهللا عبد بن أمحد الفتوح أيب
 بسماعه اخلتالين شاهان بن مقبل بن عمار ابن حيىي لقمان أيب املعمر عن الفرغاين الفارسي شاذخبت

 املعمر عن للصحيح راويا األمم يف الكوراين براهيمإ املنال ساقه هكذا البخاري عن الفربري عن
 وقال املذكور بالسند الدين قطب الشيخ عن املدينة نزيل الالهوري اهللا سعد منال بن اهللا عبد الصاحل
 يكون أن حجر ابن أسانيد وأعلى مثانية البخاري وبني فبيننا عقبه
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-------------------------------------- 
  ٩٤٩ ةصفح - ٢ جزء   

 شيخنا وكأن وصافحته حجر ابن احلافظ من مسعته كأين العدد فباعتبار سبعة البخاري وبني بينه
 تويف الالهوري فأن سنة ومثانون وبضع سنة مائتا وفاما وبني وصافحه التنوخي من مسعه الالهوري

 أن البخاري إىل السيوطي أسانيد وأعلى جدا عال وهذا ٨٠٠ سنة والتنوخي ١٠٨٣ سنة باملدينة
 عبد اجلين اليانع ويف األمم كالم اه هللا واحلمد السيوطي فيه فساويت مثانية البخاري وبني بينه يكون

 ٩٨٥ سنة سعد ابن ولد الدين سعد وقيل اهللا عبد امسه الصوفية أخيار من الآلهوري سعد بن اهللا
 باحلجاز اآلن إىل الكوراين منز من بالقبول وتلقوه السند هذا الناس اعتمد وقد اه ١٠٨٣ سنة وتويف
 صاحل الشيخ احلجاز مسند عنه قال حىت اإلسالم بالد من وغريها واملغرب واهلند واليمن والشام
 أقصى من وجدته ما أقصى هذا ثبته يف الرسول عبد بن عمر مكة مسند عنه نقله حسبما الفالين
 الفحول الكبار األمية تلقى قد ثبته يف بريالكز الوجيه الشام حمدث تلميذه وقال اه احلرمني إىل املغرب

 ويف اه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول من للقرب عليهم اهللا نعم مجلة من وعدوه بالقبول السند هذا
 فيه أيضا اجلين اليانع ويف اه اجلامع إسناد عوايل من هلم وقع ما أعلى انه على اتفقوا اجلين اليانع

 اآلخرون حنن فإنا غرو وال السند هذا يف شاركهم ومن اهلند أهل من ملشاخينا عظيمة مفخرة
 اه العظيم الفضل ذو واهللا يشاء من يؤتيه اهللا فضل ذلك السابقون
 بنفسه رأيته ما عنه نقلنا الذي هذا ثبته يف كما الدين قطب أن عليه يعكر أصول وباهللا وأقول

 حميي بن يزيد أيب الدين قطب عن وغريمها وأمه والده بواسطة الطاوسي الفتوح أيب عن بروايته يفخر
 واسطة زيادة إىل تعمد ملا مباشرة عنه الرواية ألبيه كان فلو الطاوسي الفتوح أيب عن األنصاري الدين
 املزجاجي علي بن اخلالق عبد للشيخ املستطابة الرتهة يف ما اإلشكال يف ذلك من أعظم مث بينهما
 الثمر فقط يف الفالين صاحل الشيخ عنه ونقله

-------------------------------------- 
  ٩٥٠ صفحة - ٢ جزء   

 غري من الطاوسي الفتوح أيب احلافظ عن البخاري صحيح روى الدين قطب أن صح انه من
 للحافظ الشارد حصر ويف املتأخرين من وغريه هو وأقره ثبته يف عابدين ابن ونقله اه والده واسطة
 أيب عن روى الدين قطب أن الصوايب والشيخ العمادي والشيخ الشاوي حيىي الشيخ ذكر السندي
 املستطابة الرتهة يف ما عليه يعكر ومما وغريه للقاوقجي وحنوه منه اه أيضا أبيه واسطة بغري الفتوح

 الفتوح أبا أن من املتأخرين من وغريه اجلين اليانع صاحب والسندي الفالين واعتمده أيضا للمزجاجي
 قطب والدة أن اليانع والثمار املنح عن سبق مما علمت وقد اه الثامنة املائة أهل من انك املذكور
 وكذا الثامن القرن يف كان عمن يأخذ كيف العاشر القرن أوائل يولد فمن ٩١٧ سنة كانت الدين
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 عن فضال هو يأخذ كيف التاسع القرن أواخر ولد فمن ٨٧٠ عام ولد إمنا أنه سبق الدين عالء والده
 الطائفة أن فذكر الزبيدي احلافظ الطاوسي عائلة على تكلم قد نعم الثامن القرن يف كان عمن ولده

 الفضل أبا الدين غياث ولده من وأن الطاوسي الصايب أمحد الدين صفي أكربهم بفارس الطاوسية
 له أجاز درالقا عبد بن اهللا عبد الكرم أبا اجلالل وأخاه ٨١٢ سنة بشرياز مات القادر عبد بن حممد
 شهاب احلافظ الثاين وولد ٨٣٣ سنة تويف كثري وابن رافع وابن عمر أيب ابن والصالح أميلة ابن

 والسيد وعميه أبيه عن حدث الزبيدي قال الطاوسي الفتوح أبو هو وهذا اهللا عبد بن أمحد الدين
 يفيد فهو حال كل وعلى وفاته يذكر مل وباألسف اه وآخرون اجلزري ابن وأجازه اجلرجاين الشريف

 من االنتقاد بعض فيخف أواخرها نقل مل إن التاسعة أواسط حنو إىل الثامنة املائة عن تأخره اجلملة يف
 إىل تأخر األقل على الوالد يكون أن هذا مثل يف فالغالب ٨٣٣ سنة الفتوح أيب والد وفاة أن جهة

 اليمن حملدث مث السخاوي للحافظ فتوق مبدة هذا بعد مث آخره إىل نقل مل إن التاسع القرن أواسط
 أمحد

-------------------------------------- 
  ٩٥١ صفحة - ٢ جزء   

 لقاء أفاد ما على نفسه يف األهدل الوجيه املسند وتلميذه الغوايل النفحات يف الصنعاين قاطن
 ال التاسعة املائة أهل من يعد أن فيجب وعليه ٨٢٢ عام اهلروي يوسف بابا شيخه املذكور الطاوسي

 أيب فهرسة على وقفت مبدة هذا كتب بعد مث السخاوي عن بعد التنبيه يف يأيت ما انظر قطعا الثامنة
 وتسعمائة أربع بسنة الطاوسي الفتوح أيب وفاة أرخ فوجدته اجلوهر مسط املسماة الدمنيت التوفيق
 عن الدين قطب والد أخذ املمكن نفم العاشر القرن أول إىل الفتوح أيب وفاة تأخرت هذا فعلى ٩٠٤
 فإنه اجلين اليانع صاحب هذا من شيء إىل أومأ وقد ممكن فغري القطب ولده أما الطاوسي الفتوح أيب
 رمحه الدهلوي الغين عبد الشيخ يعين العالمة شيخنا بياض يف وجدته هكذا الطاوسي عن القطب قال
 الدمشقي ومسيه الفاسي الرمحن عبد ابن حممد يهف وزاد الفالين ثبت من نسخة يف رأيته وكذلك اهللا

 يكون أن وجوها حيتمل وهذا بينهما الواسطة فذكرا الطاوسي عن والده عن القطب فقاال الكزبري
 حتمل القطب ويكون األسانيد متصل يف املزيد قبل من الثاين يكون أو منقطعا فيكون األول يف سقط
 كما العجل ابن الوفاء أبو فروى عليه اختل هنا ها نفم أخرى هذا وعن مرة هذا عن فحدث عنهما
 عن كالمها مطري ابن الدين ونور سعد بن اهللا عبد وخالفه الطاوسي الفتوح أيب عن القطب عن تقدم

 الدين ونور املدين مث الالهوري اهللا عبد عن الكردي شيخه عن الفاسي وروى والده عن فقاال القطب
 الدين نور احلافظ عن املكي مث النهروايل أمحد الدين عالء والده عن الدين قطب عن كالمها مطري ابن
 وعلي الكزبري الرمحن عبد أبيه عن الدمشقي رواه وكذلك بسنده الطاوسي أمحد الفتوح أيب

 كالمها الكوراين طاهر أيب عن املنيين وزاد الكوراين إبراهيم بن إلياس عن كلهم املنيين وأمحد الكزبري
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 اه مطري ابن فيه يذكر ومل بسنده كوراينال الربهان عن
 على املكي اخلري أيب أمحد الشيخ صاحبنا حاشية يف ما وأبلغ اليانع صاحب كالم من وأصرح

 الفتوح أيب احلافظ عن الصحيح روى النهروايل الدين قطب أي انه قيل نصه ما قال فإنه األمم
 واسطة بال الطاوسي

-------------------------------------- 
  ٩٥٢ صفحة - ٢ جزء   

 وعسي السند ذا أيضا والده عن للصحيح روايته يف متوقف إين بل به أجزم مل لكن أيضا أبيه
 اهللا رمحه وشافهين نقلت منهاا خطه ومن اه بعزيز عليه ذلك وما قليب به يطمئن مبا علي مين أن اهللا

 له تبعادهواس منه وأنفته السياق هذا يف توقفه بشديد ومبىن مبكة
 أن فيه للناس مشايعيت مع سنة العشرين على تزيد مدة والتروي التأمل طول بعد يل يظهر والذي

 الواسطة هو الذي لشيخه أو أجازه كان إن الدين لعالء إجازته يف له يكن مل إن الطاوسي الفتوح أبا
 وأوالده الدين لعالء أو موأوالده وأصحابه الدين عالء للشيخ اإلجازة بتعميم تشعر صيغة وبينه بينه
 واحلافظ الشركي الطيب وابن والكوراين كالعجيمي واعتمده سياقه تعمد من أن والغالب له مربر فال

 يربره ما على وقفوا أو له تأملهم لعدم إما الشأن ذا العلماء النقاد من وأمثاهلم الشوكاين مث مرتضى
 وبني وبيين عشرة البخاري وبني شيخنا بني براألكا إحتاف يف الشوكاين احلافظ وعبارة ويدعمه
 أيب عن أبيه عن يرويه النهروايل القطب أن تقدم ما صحة تقدير على هذا رجال عشر أحد البخاري
 الفتوح أيب وبني النهروايل القطب بني يكن مل وإن األمم يف الكردي إبراهيم ذلك أثبت كما الفتوح
 على وقفت وقد عشرة البخاري وبني وبيين تسعة البخاري نيوب القادر عبد السيد شيخنا فبني واسطة
 أيب عن النهروايل القطب عن هكذا ولفظها شيخنا شيخ املغريب الطيب بن حممد احلافظ من إجازة
 اه السيوطي شيخ حجر البن مساويا فيكون الطيب ابن عن حكيناه ما صح وإذا الطاوسي الفتوح
 أخذ يف ال والده بواسطة أو مباشرة الفتوح أيب عن الدين بقط رواية يف التردد عنده وكان ملخصا
 السلسلة هذه يسوق يكاد ال الزبيدي واحلافظ أيضا فيه ما علمت أنك مع الفتوح أيب عن نفسه والده
 حيكى ما على قطعا اطالعه مع الفتوح أيب عن والده عن قال إال القطب طريق من

-------------------------------------- 
  ٩٥٣ صفحة - ٢ جزء   

 إسناد ساق فإنه وغريه له العقياين بالدرر املكلل العقد انظر سبق مما وطبقته الطيب ابن شيخه عن
 عبد واملعمر الالهوري عن الكوراين عن املزجاجي الدين عالء بن حممد شيخه عن عاليا فيه الصحيح
 احلافظ أنا قال والدي أخربنا قال القطب عن أباد أمحد مدينة من كتابة العباسي امللك عبد بن اللطيف

 عشرة البخاري وبني بيين إذ األرض وجه على اليوم يوجد ما أعلى وهو قال مث فذكره الطاوسي
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 وحنوه اه منهما مسعته فكأين مثانية البخاري وبني بينهما يكون أن والسخاوي السيوطي أسانيد وأعلى
 عليها وقفت وقد بكري الديار اآلمدي مصطفى بن عمر النور شيوخنا بعض لشيخ إجازته يف له

 سنة بنحو الزبيدي موت قبيل ١٢٠٤ عام رجب بغرة مؤرخة وهي بعلبك يف خبطه
 أبو املعمر والشيخ الفربري عن الصحيح أخذ من ذكر ملا له العروس تاج من فربر مادة ويف
 الصحيح صاحب البخاري إىل لنا يقع األخري طريق ومن اخلتالين شاهان بن عمار بن حيىي لقمان
 ترمجة يف املعمرين طريق من إسناده نظم له السند ألفية يف وكذا منه اه جدا عال وهو أنفس عشرة
 فقال املزجاجي الدين عالء بن حممد

  الساري بالكتاب إبراهيم عن === البخاري روى قد وبالعلو 
  الالهوري املعمر شيخه عن === الشهرزوري كوران فىت أعين 

  املفنن احملدث والده === عن حممد القطب عن وهو 
  املنوس املعمر يوسف عن === بالطاوسي املعروف أمحد عن 
  اخلتالن هو شاهان ابن عن === الفرغاين شاذخبت ابن عن 

  للمنصف بغية العلو وذا === املصنف عن الفربري عن 
  السخاوي للحافظ مصافح === احلاوي السياق بذا كأنين 

-------------------------------------- 
  ٩٥٤ صفحة - ٢ جزء   

 طريق من البخاري إسناد بيان بقوله املذكور ترمجة يف السند هذا عن الزبيدي احلافظ وعنون
 هذه عن أجانب ألم والصوايب العمادي عن ينقل ما يعترب ال كان أنه علم ذلك تأمل فمن املعمرين
 يسوغ فكيف والنهرواليني الطاوسيني أصقاع عن جدا يبعد الصوايب بلدو التارخيية االسنادية الصناعة
 عن السلسلة هذه انتشرت ملا والطاوسي القطب بني الواسطة حذف اشتهر وكأنه ذلك يف اعتمادهم

 من مث الغين عبد كالشيخ عنه أخذ من مث السندي عابد كالشيخ عنه أخذ ومن الفالين صاحل الشيخ
 أعلم واهللا ظاهر بن يعل احلسن كأيب عنه أخذ

 أبو العالمة السيد ذكره الطاوسي الفتوح أبو احلافظ وهذا نفسه يف األهدل الوجيه قال ثان تنبيه
 بن أمحد الفتوح أبو الدين نور احلافظ اإلمام الشيخ بأنه ووصفه ثبته يف األهدل القاسم أيب بن بكر
 ابن الفضل أيب كالعالمة األعالم األمية نم مجاعة عن روى الصويف الطاوسي الفتوح أيب بن اهللا عبد
 رواية يف وله وغريهم الطاوسي الدين ظهري املوىل وعمه صديق بن حممد بن إبراهيم واحلافظ اهللا فضل

 عمه عن بسماعه الطاوسي إسحاق أيب الدين ظهري املوىل عمه عن إحدامها طريقان البخاري صحيح
 احلكيم القادر عبد الدين نور املوىل جده عن بسماعه اخلري أيب بن الرمحن عبد الدين صدر املوىل

 بدرجتني أعلى وهي والثانية الفرغاين شاذخبت بن أمحد املعمر الشيخ عن بسماعه األبرقوهي
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 اهلاء بفتح اهلروي يوسف بابا املعمر الشيخ عن له روايته وهي باملعمرين لتسلسلها عنه واشتهرت
 املعمر ومعناه بسيصدساله يشهر الشيخ وهذا خراسان مدائن دىإح هراة إىل نسبة واو بعدها والراء
 الكوراين حسن بن إبراهيم العالمة الشيخ ذلك ذكر سنة ثالمثائة

-------------------------------------- 
  ٩٥٥ صفحة - ٢ جزء   

 أيب ملعمرا عن الفرغاين شاذخبت بن حممد املعمر عم العوايل األربعني يف الآليل لوامع يف املدين
 احلافظ رأيتت لفظه ما الوالد شيخنا خبط ورأيت اخلتالين شاهان بن مقبل بن عمار بن حيىي لقمان

 اهلروي اجلمال بن الضياء اهللا عبد بن يوسف لفظه ما اهلروي يوسف بابا ترمجة يف قال السخاوي
 سنة ثالمثائة على سنه زاد أنه وذكر هراة ظاهر يف مبرتله ٨٢٢ سنة الطاوسي لقيه يوسف ببابا ويعرف
 هيئته على طفوليتنا يف رأيناه حنن قالوا بلده شيوخ من عدة بأن لذلك الطاوسي واشتهر سنني سبع
 اه أعلم واهللا العامة باإلجازة شيئا الطاوسي عليه قرأ وحينئذ ذلك مبثل آباؤنا وأخربين اآلن

 أنه اجليم حرف لدى مرتضى فظللحا والتلقني اإللباس وطرق الذكر يف الثمني اجلوهر عقد ويف
 لبستها قال الطاوسي الفتوح أيب عن أبيه عن النهروايل الدين قطب طريق من اجلامية الطريقة يروي
 قطب اإلسالم شيخ يعين الطريقة صاحب يد من وهو اهلروي يوسف بابا املعمر يد من خرقتها أي

 على كالمه لدى ذكر وكذا اآلن يوجد ام أعلى وهو املذكور احلافظ قال اجلامي النامقي أمحد الدين
 وهو اهلروي يوسف بابا املعمر يد من خرقتها لبس الفتوح أبا أن الكاف حرف من الكربوية االطريقة

 اه الكربى بالطامة املعروف اخلوارزمي عمر بن أمحد الدين جنم اجلناب أيب اإلمام صاحبها عن
 يف اشتهر سنة ثالمثائة تعمريه فإن أختها نم أكرب مشكلة وتعمريه هذا اهلروي يوسف بابا قلت
 شاهان بن حيىي العروس تاج من شوه مادة يف الزبيدي احلافظ ذكر وملا زائدة شهرة املتأخرين أثبات
 الطاوسي الفتوح أبو الشيخ وذكره اهلروي يوسف بابا سنة ثالمثائة املعمر الشيخ وعنه قال اخلتالين

 رآه كما سنة ثالمثائة عمر اهلروي ويوسف اجلين اليانع ويف منه اه عاليا البخاري روينا طريقه ومن
 خبط الكزبري

-------------------------------------- 
  ٩٥٦ صفحة - ٢ جزء   

 أن ٧٥٧ سنة إمالئها من فرغ اليت بطوطة ابن رحلة يف وقع وقد منه اه الزبيدي مرتضى الشريف
 أولياء أطا الصاحل الشيخ زاوية به ووجد بشاء جبل إىل اهلند إىل هراة من سفره يف وصل بطوطة ابن

 ومعناه صاله بسيصد أيضا ويسمى األولياء أبو معناه العريب باللسان وأولياء األب بالتركية ومعناه
 ويأتون حسن اعتقاد فيه وهلم عاما ومخسون ثالمثائة عمره أن يذكرون وهم سنة ثالمثائة بالفارسية
 إليه ودخلنا زاويته عند ر على ونزلنا وأكرمنا واخلواتني السالطني ويقصده رىوالق البالد من لزيارته
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 أنه يل وذكر سنة مخسون عمره أن رائيه ويظن منه ألني أر مل رطب وجسمه وعانقين عليه فسلمت
 يف وشككت حبكايات فأخربنا احلديث رواية عن وسألته واألسنان الشعر له ينبت سنة مائة كل يف

 أيب للحافظ شيخا املذكور يوسف بابا يكون أن إما احلال خيلو فال منها اه بصدقه أعلم واهللا حاله
 وابن ٨٢٢ عام لقيه الفتوح أبا ألن سنة مائة بنحو قبله بطوطة ابن لقيه الذي بعينه الرجل هو الفتوح
 يلق زمن السن دعوى به بلغ فقد هو كان فإن قبله الذي القرن يف املذكور الرجل لقي بطوطة

 املديد والسن هراة جماورة يف اتفقا فإمنا الظاهر وهو غريه يكن وإن سنة أربعمائة من أكثر الطاوسي
 بأطا يعرف بطوطة ابن لقيه والذي يوسف مساه الطاوسي لقيه الذي أن غريه أنه ويؤيد أعلم واهللا
 علم أنه ال مريالتع من احلد ذلك لبلوغه قبله الذي على كإطالقها على سيصدساله وإطالق أولياء

 ذلك فتأمل معني شخص على خصوصي
 ثالث تنبيه
 الطريقة وهذه قال املترمجني طريق من البخاري إىل املعمرين طريقة على الشارد حصر يف تكلم ملا

 أشياخ مع إال احلرمني إىل تصل مل
-------------------------------------- 

  ٩٥٧ صفحة - ٢ جزء   
 ابن احلافظ تبلغ مل الطريقة وهذه الالهوري اهللا سعد بن اهللا عبد املعمر كالشيخ مشاخينا أشياخ

 مدينة بأبرقوه كان الثامنة املائة رجال من الفتوح أبو واحلافظ مبصر كانا ألما السيوطي وال حجر
 وقد اه املستطابة نزهته يف املزجاجي اخلالق عبد الشيخ ذكره بالصالح موصوفا وكان العجم خبراسان

 اجلين اليانع يف الفريين مث الثمر قطف يف الفالين شيخه السندي قبل هذا املزجاجي كالم لنق
 من أوال فأما وجهني من وقفة ذلك ويف وسلموه الفهارس أصحاب من وغريهم أثباته يف والقاوقجي

 واألمحد الالهوري أن مع وطبقته الالهوري مع إال احلجاز تبلغ مل الطريقة هذه أن زعمهم جهة
 اهلند من والالهوري أبادي واألمحد اليمن من مطري ابن بل احلجاز أهل من ليسوا مطري وابن أبادي
 عن يرووا إمنا وهم احلجاز إىل هم ا يأتوا أن ميكن وكيف املدينة الالهوري أخريا استوطن نعم

 املسجد ويف ومؤرخها وإمامها مكة مفيت كان القطب فإن النهروايل الدين قطب الشيخ وهو حجازي
 أشياخنا بأشياخ اتصلت إمنا املعمرية الطريقة هذه يقول أن العبارة صواب وكان به يعرف باب احلرام
 ساق سودة ابن التاودي للشيخ بناين السالم عبد ابن الشيخ إجازة ويف وأمثاله الالهوري طريق من

 الشناوي املواهب أيب عن القشاشي الصفي عن الكوراين الشيخ عن البخاري صحيح يف أسانيده أعلى
 أهل من منهما كل والشناوي القشاشي أن تعلم وأنت املعروف بسنده النهروايل الدين قطب عن

 أو بالسماع الدين قطب عن يروها مل واألمحدأبادي والالهوري مطري ابن هؤالء أن على احلجاز
 كما مصره أو عصره أهل أجاز ملا الدين قطب من مشلتهم اليت العامة باإلجازة وإمنا اخلاصة اإلجازة
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 به يتصلوا أن والعجيمي الكوراين فأراد وغريه الآليل لوامع يف نفسه الكوراين تلميذهم بذلك صرح
 اإلجازة وهي التحمل أنواع أضعف على ولو والعلو السلسلة ربط بقصد هؤالء فاستجازوا بعلو
 املذكور اهلروي أن حيث استجازه ياهلرو يوسف بابا وجد ملا فإنه الطاوسي فعل كما مثال العامة
 السخاوي عبارة تفيده كما العامة اخلتالين شاهان ابن إجازة مشلته كان

-------------------------------------- 
  ٩٥٨ صفحة - ٢ جزء   

 وقد تأمله العامة باإلجازة شيئا عليه قرأ تعمريه الطاوسي تأكد بعد أي وحينئذ قال فإنه السابقة
 الصحيح يروي كان الكوراين فإن وطبقته الالهوري قبل احلجاز يف رائجة هذه املعمرين يقةطر كانت
 غضنفر السيد العالمة عن العباسي الشناوي علي بن أمحد شيخه عن القشاشي الصفي شيخه عن

 بابا عن الطاوسي الفتوح أيب عن الكازروين الدين شهاب بن الرمحن عبد الدين تاج عن النقشبندي
 يف الفالين ساق وقد وغريه الشارد حصر صاحب الطريقة هذه من ساقه وقد وغريه اهلروي يوسف
 حمب جده عن الطربي مكرم بن حيىي اإلمام عن اليمين العجل ابن طريق من الصحيح الثمر قطف
 أن تعلم وأنت بسنده شاذخبت ابن عن األوايل الرحيم عبد عن الدمشقي صديق بن الربهان عن الدين

 وأكثر بقرن الالهوري قبل فيه وكانا احلجاز علماء أعيان من كالمها احملب وجده الطربي
 خروف عن الصحيح الفاسي القصار الشيخ رواية القادرية والتحفة البادية املنح صاحب وساق
 عمه عن الرمحن عبد الدين ظهري املوىل عمه عن الطاوسي الفتوح أيب عن الكازروين عن التونسي
 عبد أيب عن األبرقوهي احلكيم القادر عبد الدين نور املوىل جده عن إسحاق أيب ينالد بدر املوىل

 أعلى وهو الطاوسي الفتوح أيب احلافظ إىل وبه ح املنح يف قال الفرغاين شاذخبت بن حممد الرمحن
 هذه املعمرين طريقة أن على يدل وهذا اخل شاذخبت ابن عن اهلروي يوسف بابا الشيخ عن بدرجتني
 قبل كالقصار عنه واآلخذين خروف مثل ا واتصل احلجاز عن فضال األقصى املغرب إىل دخلت
 هذه فإن عجيب حجر ابن احلافظ تبلغ مل إا فقوهلم ثانيا وأما وطبقته الالهوري اهللا عبد ميالد

 صديق بن حممد بن إبراهيم الربهان الدنيا مسند الشام حمدث اإلمام شيخه إىل وصلت الطريقة
 يف كما الصحيح يروي كان فإنه املشددتني املهملتني والسني الراء بفتح الرسام بابن الشهري شقيالدم

 الفرغاين شاذخبت ابن عن األاويل الرحيم عبد الشيخ عن أيضا نفسه الثمر قطف
-------------------------------------- 

  ٩٥٩ صفحة - ٢ جزء   
 ٧١٩ سنة صديق ابن وولد ٧٢٠ سنة عموما وأجاز سنة وأربعني مائة عمره كان عقيلة ابن قال
 العجيمي النور غالبا يعتمدها كان اليت وهي املتأخرين فهارس يف شهرية هذه صديق ابن وطريقة
 عن الطربي احملب اإلمام جده عن الطربي مكرم بن حيىي عن العجل ابن شيخه طريق من ا يتصل
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 مبصر الشهرية هي صديق ابن طريق من السلسلة وهذه الفرغاين عن األوايل عن صديق ابن الربهان
 الشام مفيت ونظمها هلم األسانيد أعلى أا وقالوا ثبتيهما يف واألمري الصعيدي اقتصر وعليها وغريها
 فقال احلسيين محزة ابن حممود السيد

  اإلحسان ذي حبمد الصحيح هذا === راويا محزة بن حممود يقول 
  الشان ذي حممد شيخه عن === لشاميا سعيد الشيخ قدويت عن 

  الرمحن عابد وهو أبيه === شيخه عن الكزبري ذا أعين 
  الزمان حمدث حسن عن === حممد عقيله شيخه عن 

  الرجحان أخي حيىي شيخه عن === أمحد الوفاء أيب شيخه عن 
  برهان أي إبراهيم شيخه عن === الدين حمب الطربي شيخه عن 

  الفرغاين ذا وأربعون مائة === سنه حيمالر عبد شيخه عن
  لقمان أيب حيىي شيخه عن === شاذخبت بن حممد شيخه عن 
  اإلتقان صاحب الفربري عن === مضى ما حنو عمر الذي هو 

  الشان هذا إمام قدوتنا === حممد شيخه البخاري عن 
 ترمجه وقد صناعةوال الرواية أهل من أحد فيه يشك ال معروف صديق ابن عنب احلافظ وأخذ
 عن ومثامنائة ست سنة ومات مبكة منه مسعت الرجال من الدنيا مسند فيه فقال الغمر إنباء يف احلافظ
 مخس

-------------------------------------- 
  ٩٦٠ صفحة - ٢ جزء   

 أيب ةترمج يف وسيأيت عنهم بالرواية تفرد وطائفة تيمية وابن الكبري احلجار من مسع سنة ومثانني
 زكرياء عن احلصاري املعمر عن الصربي الوهاب عبد بنت خدجية عن للصحيح روايته الونائي احلسن

 ولعل بسنده شاذخبت ابن عن األوايل الرحيم عبد عن هذا صديق ابن الربهان عن حجر ابن عن
 ألهل بالعامة الرحيم عبد عن يروي صديق ابن ألن عنه تشتهر مل فلذلك يعتمدها ال كان احلافظ
 أعلم واهللا الغالب يف العصر

 رابع تنبيه
 يف ذلك وجدت الدين قطب عن مغريب آخر راو طريق من تروى هذه املعمرين طريقة وجدت

 الرب عبد بن علي النور شيخه عن الصحيح فيه ساق مكة مسند الرسول عبد بن لعمر صغري ثبت
 املعمر عن األندلسي حممد بن أمحد بن درالقا عبد السيد سنة وعشرين ومثاين مائة املعمر عن الونائي

 به والده عن النهروايل الدين قطب املعمر عن اإلدريسي اهللا عبد بن حممد سنة وعشرين وإحدى مائة
 يف الزبيدي احلافظ ترمجه الذي الدار املصري األصل األندلسي هو املذكور القادر عبد أن شك وال
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 وطريقة أعرفه ال اإلدريسي وشيخه ١١٩٨ سنة تهووفا ١٠٩١ سنة كانت والدته أن وذكر معجمه
 عن أبيه عن هلا روايته حسب املكي احلبشي حسني النور شيخنا يعتمد كان اليت هي هذه الونائي
 منه القصد املتأخرين من االغراب هذا أن شك وال أعلم واهللا به الونائي عن الرسول عبد بن عمر

 آمني بنيام اهللا نفعهم اداتالس سيد وبني بينهم املسافات طي هو عندهم
 خامس تنبيه
 طريق من املوطأ سند يف يأيت املترجم طريق من البخاري إىل املعمرين سند عن قيل ما كل
 قطب طريق من املوطأ له الثمر قطف يف أسند الفالين صاحل الشيخ فإن أيضا املذكورين املعمرين
 عن شاهان ابن عن شاذخبت ابن عن اهلروي عن الطاوسي الفتوح أيب عن النهروايل الدين

-------------------------------------- 
  ٩٦١ صفحة - ٢ جزء   

 حافظ كتب اليت اإلجازة ويف مالك عن الزهري مصعب أيب عن اهلامشي الصمد عبد بن إبراهيم
 بن إبراهيم إسحاق أيب عن اخلتالين ويروي الدهلوي الغين عبد للشيخ السندي عابد الشيخ احلجاز

 عن الصحيح يروي الذي شاهان فابن اه موطأه مالك عن مصعب أيب عن اهلامشي الصمد عبد
 سياق وهو ذكره ما على مصعب أيب عن اهلامشي الصمد عبد ابن عن أيضا املوطأ يروي الفربري
 اهللا شاء ان آخر حمل يف عليه سنتكلم جدا عال عجيب

 سادس تنبيه
 املعمرين طريق من الصحيح سند سياق واجلزائريني سينيالتون متأخري بعض أسانيد يف اشتهر

 بعض أو الرضوي صاحل حممد الشيخ عهدة يف وهو ومسلم البخاري عن يقولون مث الفربري إىل هذا
 صحيحه مسلم عن أيضا األخذ للفربري بأن نسمع ومل قط نعرف ومل وتونس باجلزائر عنه اآلخذين

 على نبهت وقد واملسانيد والتواريخ والطبقات والفهارس اجمواملع املشيخات من طالعنا ما كثرة على
 أعلم واهللا توقف من ومنهم اعترف من فمنهم واجلزائريني التونسيني من املنصفني بعض ذلك

 احلليب القطب ٥٤٠
 النور عبد بن الكرمي عبد حممد أبو أو علي أبو وشيخها املصرية الديار مفيد احملدث احلافظ هو
 بالرواية للعناية جترد من أحد الذهيب قال املصري احلنفي واملولد األصل احلليب لدينا بقطب املعروف
 بن قاسم وقال اه التصانيف وصنف بعدهم فمن طربزد ابن أصحاب عن وكتب وحصل وتعب

 وخرج اه األلف شيوخه وبلغ وألف وخرج والنازل العايل كتب احلنفية طبقات يف قطلوبغا
-------------------------------------- 

  ٩٦٢ صفحة - ٢ جزء   
 عدة يف البخاري معظم وشرح واملتباينات والبلدانيات التساعيات من أربعينيات عدة لنفسه
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 وشرح األحكام أحاديث يف واالهتمام احمللى أحاديث بعض على الكالم يف املعلى القدح وله جملدات
 عبد احلافظ سرية على الكالم يف اهلين العذب ملوردا أمساه كبريا شرحا املقدسي الغين عبد احلافظ سرية
 عنه السبكي التاج طريق من له ما نروي ٧٣٥ سنة ومات جملدات فبلغ مصر تاريخ وعمل الغين

 القلعي
 األوائل يف تقدم
 القلصادي ٥٤١
 املتفنن األستاذ الفقيه بالقلصادي الشهري السطي القرشي علي بن حممد بن علي احلسن أبو هو

 املشرق إىل رحل مث هناك العلم أخذ األندلس أهل من العديدة التآليف ألف من آخر الرحالة يةالراو
 والتقي احملليب واجلالل حجر ابن واحلافظ عقاب وابن مرزوق ابن عن يروي م وانتفع الكثري فلقي

 منها قلين وفهرسته رجال وعشرون نيف وهم شيوخه يف وفهرسة رحلة له املراغي الفتح وأيب السمين
 ولعل ٩١٢ سنة موته غريه وأرخ مرمي أيب ابن أرخه هكذا ٨٩١ سنة ومات البستان يف مرمي أيب ابن

 الصواب إىل أقرب األول
 األنوار شرح له عنه التلمساين السنوسي طريق من له ما كل روي

-------------------------------------- 
  ٩٦٣ صفحة - ٢ جزء   

 قصيدة وعلى الربدة علي شرح أيضا وله عندي هو جزء يف جزي نالب احلديث يف السنية
 ذلك وغري احلكم وشرح النبوية األمساء يف منظور ابن القاضي

 القلقشندي ٥٤٢
 قطب القاضي بن علي الفتح أيب الدين عالء اإلسالم شيخ بن إبراهيم الفتح أبو الدين برهان هو
 الم مث مفتوحة بقاف القلقشندي الدين مجال يالشافع القرشي عالن بن إمساعيل بن أمحد الدين
 قرية إىل نسبة ياء بعدها مكسورة مهملة دال مث ساكنة نون مث معجمة شني مث مفتوحة قاف مث ساكنة

 ورأيته الذهب سبائك يف العماد ابن حالة هكذا القدوة الرحلة احلافظ العالمة اإلمام مصر قرى من
 وهو واحلفاظ اإلسالم مشايخ شيخ ب الطيالسي داوود أيب ندمس لثالثيات عليه مساع طبقة يف حملى

 ورأيته القلقشندي القرشي عالء بن إبراهيم هكذا الطبقة تصحيح يف هو وإمضاؤه ٩١٩ عام بتاريخ
 اإلسالم مشايخ شيخ الرحلة احملدث احلافظ األمة جمتهد ب العاصمي لسقني املترجم إجازة أول حملى

 قاضي ب الرواة إحتاف يف الشليب ابن الشهاب حاله وكذا اه دثنيواحمل احلفاظ رحلة واملسلمني
 اخل الفتح أيب الدين مجال واحلفاظ اإلسالم شيخ القضاة

 قطب وجده القلقشندي العالء ووالده الفرات ابن والعز حجر ابن احلافظ منهم مجاعة عن أخذ
 صاحل بن عمر بنت كلثوم حممد مأ والكاتبة اجلوجري والقطب النسابة أيوب بن احلسن والبدر الدين
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 البدر قال وغريهم اهلورينية ومرمي امللقن ابن الدين وجالل البارزي بن الكمال والقاضي النابلسية
 الكنانية وعائشة الغزنوي والتقي امليدومي وأصحاب الواسطي الشهاب عن يروي من آخر إنه العالئي
 اه وغريهم

-------------------------------------- 
  ٩٦٤ صفحة - ٢ جزء   

 يف كما األولية حديث وروى شيخا مثانني عن عددهم يزيد مجاعة من البخاري صحيح وروى
 عصره مسند سندا أعالهم شيخا وعشرين مائة عن عددهم يزيد املشايخ من مجع عن فهرسته
 مسند عن وهو به انفردت أين وأظن قال املقدسي الواسطي بكر أيب بن حممد بن أمحد الشهاب
 ال كان واالقراء واملسانيد الستة الكتب يف السند وعلو الرياسة إليه انتهت اه امليدومي الصدر اآلفاق
 إحدى عن ٩٢٢ عام اآلخرة مجادي عاشر البول حبصر فقريا تويف شرعية لضرورة إال داره من خيرج

 مصر يف كانت شمسال وكأن ترمجته يف الشعراين قال يوما تنقص وال يوما تزيد ال سنة وتسعني
 اه موته عند أي فغربت
 عنه محلهما له العشاريات واألربعني لنفسه خترجيه من مسموغاته عوايل من األربعني كتاب له
 خبط عندي وهو املذكور سقني به أجاز الذي الثبت وله وقته يف واملغرب فاس حمدث العاصمي سقني
 يف جمموعة ضمن هذا القلقشندي ابن انيدأس مبصر التيمورية باملكتبة وموجود الفاسي العارف
 التونسي وخروف رضوان النعيم أيب عن القصار إىل بالسند نرويه ١٢٥ عدد حتت احلديث مصطلح
 وبالسند ح جدا لنا عال وهو عنه البدر أبيه عن الغزي النجم إىل وبأسانيدنا ح عنه سقني عن كالمها

 عموما حياته أدرك من لكل أجاز ممن واملترجم نديالقلقش اجلمال عن الرملي الشمس عن البابلي إىل
 احلنبلي للرضي حلب تاريخ يف كما خصوصا حلب وألهل

 القنازعي ٥٤٣
 خري ابن طريق من فهرسته أروي القنازعي الرمحن عبد بن مروان بن الرمحن عبد املطرف أبو هو

 عنه أبيه عن عتاب ابن حممد أيب عن
-------------------------------------- 

  ٩٦٥ صفحة - ٢ جزء   
 القنطري ٥٤٤
 بالسند فهرسته أروي الشليب القنطري مسعود بن حممد بن اهللا عبد بن أمحد القاسم أبو الفقيه هو

 عنه خري ابن إىل
 القصار ٥٤٥
 القصار قاسم بن حممد اهللا عبد أبو ومسنده األقصى املغرب حمدث واألمصار األعصار شيخ هو
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 أو عياض القاضي قبة يف مبراكش ودفن ١٠١٢ سنة املتوىف والدار النشأة فاسيال األصل الغرناطي
 ورث بفاس وروايته ومتعلقاته احلديث علم يف النظري عدمي كان السبيت العباس أيب الشيخ روضة بإزاء
 من جلبه الذي العاصمي سقني شيخه عن ذلك اآلخذ اجلنوي رضوان النعيم أيب الشيخ عن ذلك

 وأمثاهلما فهد وابن كالقلقشندي مهأعال من املشرق
 كان االصطالح يف منظومته على شرحه يف الفاسي يوسف بن العريب حامد أبو الشيخ قال
 وال عنه مدافع غري بذلك وانفرد شيخه بعد املغربية األقطار هذه يف احلديث راية حامل القصار شيخنا
 ابن السالم عبد حممد أبو الشيخ وقال اه نهأقرا حىت واملغرب املشرق أهل من مجاعة فيه أجازه منازع
 العلم يف التحقيق هذا إن يقول عليه قرأت ممن واحد غري مسعت اإلشراق مطلع يف القادري الطيب
 وكان اه القصار الشيخ عن إرث هو إمنا الفاسي احملاسن أيب الشيخ أوالد أعين عندهم يوجد الذي

 ومسعت مبصاهرم يفتخر وكان االشراف بأنساب تناءاالع شديد واألنساب بالتاريخ معرفة للقصار
 من عظيمة خزانة ومجع السالم عليه جدها مع أدبا قط الشريفة زوجته عال ما إنه يقول املشايخ بعض
 سبا أيادي موته بعد تفرقت الكتب

-------------------------------------- 
  ٩٦٦ صفحة - ٢ جزء   

 ابن القاسم أبو أيضا أجازه كما وأجازاه التونسي خروف وعن عمدته وهو اجلنوي عن أخذ
 بن حممد بن أمحد العباس وأبو القصار بعد وعاش األخذ يف ومشاركه قرينه وهو الفكيكي اجلبار عبد

 النجم عن مصر من مكاتبة باإلجازة وروى وغريهم التسويل العباس وأبو الفاسي الدكايل إبراهيم
 عاليا فهرسته يف كثريا عنه يروي الذي الغزي الطيب بأيب املراد ولعله الدمشقي الغزي والبدر الغيطي

 العابدين زين اإلسالم وشيخ احلطاب وحيىي السنباطي احلق عبد بن أمحد بن وأمحد زكرياء عن
 البكري
 سنده على اشتمل لطيفة كراسة يف صغري آخر وثبت واحلديث الفقه يف رواياته مجعت فهرسة له

 أيب ابن ورسالة الصالح وابن وزكرياء حجر وابن والعراقي عياض وتصانيف وطأوامل الصحيحني يف
 باالتصال وختمها واألحياء والقوت اجلوامع ومجع البيضاوي وتصانيف احلاجب ابن وخمتصر زيد

 التجييب ليون البن أنشد ما منها الوصايا وبعض والشاذيل القادر عبد كالشيخ الطرق أرباب بكبار
  الوهم ألجل التثبت هو === العلم ونصف نسريي ابن قال 
  املمتحن منه أمكن أخطأها === فإن أدري ال العامل وجنة 

 ٩٩٨ سنة وأكملها
 اهللا عبد بن اهلادي وعبد والدالئي القاضي وابن املقري طريق من القصار للشيخ ما وكل نرويها

 العريب حامد وأيب الرمحن عبد دزي أيب أبيه عم عن الفاسي السعود أيب طريق ومن عنه كلهم العلوي
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 ٥٩٨

 العريب بن الوهاب وعبد الفاسي أمحد بن حممد اهللا عبد أيب عن العجيمي إىل وبالسند ح عنه كالمها
 أن اهلداية مسالك من األبار موسى بن أمحد شيخه ترمجة يف العياشي سامل أبو قال عنه كالمها النسب
 أبو بعده وعاش ١٠٦٣ سنة مات البوعناين ألن رنظ وفيه اه القصار عن روى من خامتة البوعناين

 الوهاب عبد حممد
-------------------------------------- 

  ٩٦٧ صفحة - ٢ جزء   
 القلوب ابتهاج من ترمجته يف كما القصار أجازه ممن وهو ١٠٧٣ سنة إىل الفاسي العريب ابن
 قال وقد ١٠٨٧ سنة إىل الفاسي أمحد بن حممد اهللا عبد أبو مكناس قاضي أيضا بعدمها وعاش وغريه
 مولده بقرب يده خبط له إجازته على وقفت حسبما صغره يف القصار أجازه االبتهاج من ترمجته يف

 الوقت قاضي على مسجلة له القصار إجازة نسخة على وقفت قلت اه ١٠١١ عام ربيع ٢٧ بتاريخ
 غريه وال العياشي إسنادمها لعلو يتفطن ومل مكاتبة العجيمي احلسن علي أليب أجازا وقد عامة وهي
 هللا والكمال املغرب أهل من

 القسطالين ٥٤٦
 الرحلة احلجة العالمة اإلمام املصري الشافعي القسطالين اخلطيب حممد بن أمحد الدين شهاب هو
 لهبقو العباسي علي بن داوود للمسند املنظومة إجازته يف الغزي الدين بدر اإلمام وصفه املسند احملدث

  بالقسطالين املعروف أمحد === االتقان ذي املسند احلافظ 
 القادر عبد والسيد الذهب شذرات من ترمجته يف الصاحلي العماد ابن باحلافظ وصفه وممن
 وغريهم العاشر القرن أهل يف السافر النور يف العيدروس
 من مجاعة عن وأخذ مبكة وجاور جمالس مخسة يف الشاوري على البخاري وقرأ ٨٥١ سنة ولد
 وجمموع خبطه جملد وعندي ولغريه لنفسه كثريا خبطه وكتب فهد ابن والنجم كالسخاوي احلفاظ
 كتاب وعلومها السنة يف منها حياته يف الركبان ا سارت اليت التصانيف وصنف كذلك حديثي
 كثري الوقع معظي املقدار جليل كتاب السافر النور يف عنه قال متداول شهري وهو اللدنية املواهب
 الساري وإرشاد بابه يف نظري له ليس النفع

-------------------------------------- 
  ٩٦٨ صفحة - ٢ جزء   

 شروح أمجع لعله السافر النور صاحب عنه قال مرارا طبع جملدات عشر يف البخاري صحيح على
 وسهولة اجلمع حيث من الشروح مجيع على يفضله شيوخنا بعض وكان قلت اه وأحسنها البخاري
 والبن دونه فمن الباري فتح من وأقرب أحسن للمدرس فهو وباجلملة واإلفادة والتكرار األخذ
 الثاين الد منه عندي السوسي احلضيكي الشمس واختصره جملدين يف حاشية عليه الشركي الطيب
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 ٥٩٩

 للبوصريي والربدة مائلالش على وشرح أجزاء مثانية يف احلجاج بن مسلم شرح االبتهاج منهاج وله
 والقاري السامع وحتفة يكمله مل الساري إرشاد واختصار السخاوي لشيخه الالمع الضوء واختصار

 ٩٢٣ سنة وتويف واللباس الصحبة يف األنفاس نفائس وله البخاري صحيح خبتم
 لعياشيا إىل بأسانيدنا له ما وكل أرويها خبطه عليه وقفت فيما رمحون ابن له نسبها فهرسة له

 علي احلسن أيب إىل وبه القسطالين عن الشمس أخيه عن العلقمي الربهان عن اخلفاجي عن
 أيب إىل وبه ح عنه األجهوري علي بن الرمحن عبد الدين زين الوجيه عن القرايف البدر عن األجهوري

 أعلى وهو احمللي يس عن الطريين اجلواد عبد عن أيضا سامل
 لطيفة
 زوجة الباعوين لبنت بالقاهرة االخوان بعض أنشدين العياشي سامل يبأل اهلداية مسالك يف

 املواهب كتابه يف القسطالين
  مجع قد وكم جليل كتاب === مثله ما املواهب كتاب 
  يستمع ال منك الورى يقول === مشبه له غمر قال إذا 

 أسفار يف يسةنف حباشية الشرباملسي النور وشرحه الناس وخدمه اشتهر هذا املواهب وكتاب
 امليموين إبراهيم والربهان القشاشي الصفي وحشاه جملدات مثان يف الزرقاين وتلميذه عندي هي مخسة

 منهم مجاعة واختصره وغريهم القاري علي والنور املصري الشوبري أمحد بن حممد والشمس
-------------------------------------- 

  ٩٦٩ صفحة - ٢ جزء   
 ويقول منه يغض كان السيوطي احلافظ أن وحيكى طبع وقد النبهاين احملاسن أبو الشيخ عصرينا

 زكرياء اإلسالم شيخ يدي بني بذلك عليه ادعى وأنه هلا ينسب وال منها ويستمد كتبه من يأخذ إنه
 الواجب وكان كتبه بواسطة البيهقي كتب من فيها نقل إنه قال مواضع فعدد ادعاه ما ببيان فألزمه
 مع قضاياه يف السيوطي احلافظ ألفها عجيبة مقامة وعندي البيهقي عن السيوطي نقل يقول أن عليه

 املترجم ان فهد ابن اهللا جار الشيخ وحكى كراسة حنو يف والسارق املصنف بني الفارق مساها املترجم
 الروضةب السيوطي دار باب إىل القاهرة من فمشى السيوطي اجلالل خاطر يف ما إزالة قصد اهللا رمحه
 علي خاطرك ليطيب الرأس مكشوف حافيا إليك جئت القسطالين أنا فقال من فقال الباب ودق
 احلي لعبد الذهب شذرات بواسطة اه يقابله ومل الباب له يفتح ومل عليك خاطري طاب قد له فقال

 العمادي
 املطبوع الظنون كشف يف وقعت احلكاية هذه وحنو قلت

 احلي عبد ابن للشيخ جمموعة عابدين ابن اخلري أيب الشيخ ذاك إذ قاضيها عند بعلبك يف ورأيت
 اإلمام ان أمية بين جبامع القبة حتت املقري أمحد شيخنا حدثنا نصه ما فيها الدمشقي الداودي
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 ٦٠٠

 عادته على فدخل السيوطي احلافظ دار إىل ذهب املواهب وصاحب الباعونية عائشة زوج القسطالين
 عند جالسا الوقت ذلك كان وسلم عليه اهللا صلى النيب ألن بالدخول هل يأذن فلم عليه فاستأذن
 يأذن مل أجله من الذي السبب الرواية هذه من فظهر اه وسلم عليه اهللا صلى أحاديثه ميلي وهو الشيخ

 حالته عليه يقطع أن فكره خاص وتشخيص باطين اجنماع حال يف كان وانه للقسطالين السيوطي
 ويف وتوجهه

-------------------------------------- 
  ٩٧٠ صفحة - ٢ جزء   

 أن أخربين الناصري السالم عبد ابن رحلة من تامرا بن بكر أيب قابس قاضي املعمر العالمة ترمجة
 عنهم فانعزل القسطالين منهم عصره علماء عليه أنكر املطلق االجتهاد مبصر ادعى ملا السيوطي احلافظ
 بن فالن فقال هذا من السيوطي فقال الباب فدق القسطالين حنوه ذهبف النيل ساحل على خبلوة
 اه وديانته القسطالين جاللة على به يستدل مما هذا قلت فقبله فاقبله تائبا متنصال جاءك فالن

 القشاشي ٥٤٧
 املسناوي للشيخ القاصر املقل جهد ويف ثبته يف لبصرى كما والكاف القاف بني معقودة بقاف

 اليت األشياء من املتاع سقط وهي القشاشة إىل نسبة املعجمة الشني وختفيف افالق بضم انه
 جد يونس بذلك ولقب السقاطة بفاس عرفنا يف له ويقال الفقراء إال غالبا يشتريها وال تسترخص

 الصفي الشيخ
 املقدسي القشاشي النيب عبد املدعو يونس بن حممد بن أمحد الدين صفي العارف اإلمام هو
 ١٠٤٤ سنة املتويف عصره أكابر من وكان والده عن يروي ١٠٧١ سنة ا املتويف الدار املدين األصل

 إليه به دخل والده ألن اليمن أعالم وعن ينتسب وإليه عمدته وهو الشناوي علي بن أمحد والشهاب
 علىأ ومن عراق بن حممد العارف بن النافع عبد بن الفضل بن أمحد عن أيضا وباملدينة ١٠١١ عام

 ومن عنه اخلمس اجلواهر صاحب الغوث أصحاب خامتة الكجرايت الكرمي عبد املعمر إسنادا مشاخيه
 بلغ حبيث وغريهم اجلامي املنال أخت ابن السرياوي النهروايل غضنفر السيد العالمة شيوخه كبار

 مائة شيوخه
 طبعت ايد السمط تسمى فهرسة الصناعة هذه يف القشاشي وللصفي

-------------------------------------- 
  ٩٧١ صفحة - ٢ جزء   

 لشيخه اجلواهر شرح من مقتبسة القوم طرق إىل أسانيده يف رسالة وله ا أظفر ومل اهلند يف
 املواهب على أخرى وحاشية الشفا على حاشية وله عندي وهي كراسني حنو يف الشناوي العارف
 والده عن علي بن أمحد الشناوي شيخه عن الصحيح يروي أنه فيها ذكر خبطه إجازة وعندي اللدنية
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 احلق وعبد زكرياء القاضي عن كالمها اهليثمي حجر وابن الشعراين عن القدوس عبد بن علي
 والكمال املالكي واحلطاب السمهودي والشمس الغمري واألمني املشهدي النور واملسند السنباطي

 ورحلته فهرسته يف العياشي سامل أبو تلميذه طنانة رمجةت له عقد وقد وغريهم القادري القضاة قاضي
 احلقائق مزج يف الصفي كالم يساوي قبله ومن زماننا عاريف من أحد كالم رأيت ما الرحلة يف قال

 له مجعت كلها احلديث كتب فكأن حديث أو آية من خيلو له كالم يكاد ال حىت النبوية باألحاديث
 يف يوجد ما قل وذلك وخمرجيه لراويه احلديث عزو زيادة مع شاء مىت شاء ما منها يأخذ فهو مجعا
 نروي منها اه وظيفهم من ذلك ليس إذ نسبة بال أطلقوه حبديث أتوا إن احلقائق أهل من غريه كالم
 والشلي احلنبلي املواهب وأيب احلصكفي والعالء والعجيمي الكوراين الربهان طريق من له ما كل

 عنه كلهم هموغري بلفكيه اهللا وعبد
 القوصي ٥٤٨
 سنة ا املتويف دمشق نزيل القوصي األنصاري حامد بن إمساعيل الطاهر أبو الدين شهاب هو
 جملدات أربع يف معجم له ٦٥٣

-------------------------------------- 
  ٩٧٢ صفحة - ٢ جزء   

 قطلوبغا ابن ٥٤٩
 صاحب احلنفي املصري اهللا عبد بن طلوبغاق ابن قاسم العدل أبو الدين زين احلافظ اإلمام هو
 الفرغاين أمحد والتاج اهلمام وابن حجر ابن احلافظ عن وأخذ ٨٠٢ سنة ولد الترجم تاج كتاب

 ب احلسان اخلريات يف اهليثمي حجر بن أمحد الشهاب حاله خترج وبه لألخري مالزمته واشتدت
 وغريه حجر ابن احلافظ شيخه له وأقر اه حنيفة أيب مذهب رياسة إليه انتهت الذي احلافظ اإلمام
 االحياء أحاديث وختريج للبغوي املصابيح شرح منها النفيسة العديدة التصانيف ألف واإلتقان باحلفظ

 منظومة وشرح االصطالح يف فرح ابن قصيدة وشرح االحياء ختاريج من فات فيما االحياء حتفة مساه
 العوارف أحاديث وختريج النخبة شرح على اشيوحو العراقي ألفية شرح وحواشي اجلزري ابن

 وأحاديث الليث أيب وأحاديث الشفا وأحاديث البزدوي وأحاديث املختار شرح االختيار وأحاديث
 أيب مسند وترتيب النسفية العقائد شرح وأحاديث له العابدين منهاج وأحاديث للغزايل القرآن جواهر
 وعوايل الليث أيب وعوايل حنيفة أيب مسند علي واألمايل للحارثي مسنده وتبويب املقري البن حنيفة

 بن حممد موطأ ورجال للطحاوي اآلثار معاين شرح رجال وأمساء الفردوس مسند وتعليق الطحاوي
 احلاكم وأسئلة للجوزقاين التمييز وترتيب حنيفة أيب مسند ورجال له االثار كتاب ورجال احلسن

 ومسند املوطأ رجال وزوائد العجلي وزوائد العجلي ثقات حاصطال يف الكلي واالهتمام للدارقطين
 حجر البن النسبة مشتبه وحواشي الضعفاء يف اللسان وتقومي الستة على الدارقطين وسنن الشافعي
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 فيمن التراجم وتاج حنيفة أيب على شيبة أيب ابن اعتراض عن واألجوبة
-------------------------------------- 

  ٩٧٣ فحةص - ٢ جزء   
 العصر شيوخ مشايخ وتراجم املشايخ مشايخ وتراجم بأروبا مطبوع وهو احلنفية من صنف

 األقطعي شرح أحاديث وغريب جده عن أبيه عن روي من يف ورسالة حجر ابن تقريب على وتعليق
 ٨٧٩ سنة مات الصالة يف اليدين رفع يف ورسالة البسملة يف ورسالة القدوري على

 عنه فكتبت األولية حديث ولدي مع منه مسعت قال السخاوي احلافظ إىل ندبالس له ما أروي
 الذين احلنفية مذهبه علماء عن انفرد وقد قال العراقي ألفية شرح عليه وقرأت وفوائده نظمه من

 إنزاله وعدم شأنه يف منهم الكثري توقف مع مواقف وبينهم بينه وصار الفن هذا يف التقدم يف أدركناهم
 إىل أيضا وبالسند ح عنه أيضا السيوطي احلافظ إىل وبالسند اه املعاصرين عادة على رياج مرتلته

 اإلسالم شيخ عن منصور بن حممد الدين مشس عن محزة ابن النقيب السيد عن والرداين العجيمي
 عنه دمشق مفيت سلطان بن حممد الدين قطب عن البهنسي حممد

 قنترال ابن ٥٥٠
 قنترال بابن يعرف وكان ا وأقرأ مالقة سكن مربيطر أهل من موياأل خلف بن علي بن عتيق

 وغريهم عوف ابن الطاهر وأيب السلفي الطاهر أيب عن حجه طريق يف أخذ مث باألندلس وروى أخذ
 عنه العاصي ابن بكر أيب عن الزبري ابن طريق من له ما أروي ٦١٢ سنة تويف مشيخته يف برنامج له

 القسمطيين قنفذ ابن ٥٥١
 املؤرخ الرحال املسند العالمة اإلمام هو

-------------------------------------- 
  ٩٧٤ صفحة - ٢ جزء   

 فرح ابن قصيدة شرح يف الطالب شرف صاحب اخلطيب بابن الشهري حسن بن أمحد العباس أبو
 فيه والتزم السعادة أنوار املسمى مخس على اإلسالم بين حديث وشرح والوفيات احلديث اصطالح يف
 صلى بالنيب اإلسالم وسيلة أيضا وله مسألة وأربعني حديثا أربعني اخلمس من قاعدة كل يف يسوق أن
 أيب الشيخ ترمجة يف الفقري وأنس له الختصاره السرية يف املوضوعات أجل من وهو وسلم عليه اهللا

 خامتة جعلها اليت املترجم ووفيات واإلجادة اإلفادة غاية يف له كالفهرسة هو وطبقته وأصحابه مدين
 العلماء وفيات يف علما وغزر جرما صغر صدره املثاين نشر صاحب عنها قال فرج ابن قصيدة لشرحه

 العباس أبو وذيله التاسعة املائة إىل النبوية اهلجرة من إليه يسبق مل بوجه املئني على مرتب والصاحلني
 األصل من وكل اه العاشرة املائة إىل الثامنة ملائةا أول من وابتدأ الفاسي القاضي بن حممد بن أمحد

 عندي والذيل
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 أيب غرناطة قاضي عن عامة يروي وهو عنه احلفيد مرزوق ابن طريق من ومروياته مؤلفاته أروي
 سرية شارح باديس بن وحسن عرفة ابن وعن وغريها اخلزرجية شارح الشريف أمحد بن حممد القاسم

 سلطان ابن ماضي العزم أيب عن التونسي البطريين اهللا عبد أيب عن الشاذيل أحزاب روى فارس ابن
 صح مبا حيدث أن رآه من رأى أو رآه ملن وفياته آخر يف كما املذكور قنفذ ابن وأجاز الشاذيل عن
 ٨١٠ سنة وفاته وكانت مصنفاته من شاء وما مروياته من لديه

-------------------------------------- 
  ٩٧٥ صفحة - ٢ جزء   

 القاضي ابن
 الزمان تنوير انظر القاسم أبو هو
 القاضي ابن
 األلف حرف من أمحد امسه من انظر
 الفنون أسانيد يف العيون قرة ٥١٨

 مشاخيي فيه ذكرت األهدل سليمان للسيد إجازته يف عنها قال الصنعاين قاطن أمحد للشهاب
 وفخر عصرنا جمتهدي بالنقادة املؤيد والنظر فادةواإل التحقيق أويل الكرام النبالء األعالم األجالء
 احلرف هذا من امسه يف إليه أسانيدنا انظر اه دهرنا

 اهلاء حرف انظر اهلشتوكي أمحد العباس أليب واإلخوان األحبة إجازة على العجالن قرى
 الثمر قطف ٥١٩
 املشرق أهل وكتب ألسانيد جامع جدا مهم وهو طبع وقد الفالين لصاحل الصغري الثبت هو
 طبعة ٤ صحيفة الصاحلات الباقيات يف وقع ما الغريب ومن الفاء حرف يف إليه أسانيدنا انظر واملغرب

 قطعا للفالين فهو وإال خيالية ومهية نسبة وهي للعجيمي الثمر قطف نسبة من اهلند
 التاج قلنسوة ٥٢٠
 ابن الشمس العالمة سمبا ألفه الصحيح إيل بأسانيده خمتص الزبيدي مرتضى للحافظ ثبت هو

 أن وذلك املقدسي بدير
-------------------------------------- 

  ٩٧٦ صفحة - ٢ جزء   
 عليه ليطلع بالتاج املسمى القاموس على شرحه أول من كراريس إليه أرسل كان املذكور احلافظ

 التاج ذلك من نسوةقل ضمنه يف طالبا اجلواب إليه وأعاد ذلك فكان ويقرضه األجهوري عطية شيخه
 ترمجة يف مرتضى احلافظ أوهلا ساق وقد التاج بقلنسوة ومساه الثبت هذا له فكتب ١١٨٢ عام وذلك

 مرتضى احلافظ إىل بأسانيدنا نرويها ترمجتهما انظر تارخيه يف اجلربيت مث الكبري املعجم من بدير ابن
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 ا ازا بدير ابن عن الكزبري الوجيه إىل وبأسانيدنا معروفة وهي
 األسانيد متصل يف السديد القول ٥٢١

 ولد املذهب احلنفي املنشأ الدمشقي املولد املنيين علي بن أمحد الشهاب املسند احملدث للعالمة
 والد والكاملي والتغليب النابلسي والعارف اجلنبلي املواهب أيب عن عامة يروي ١٠٨٩ سنة

 وعبد االسكندري سالمة بن وحممد عقيلة وابن قلعيال والتاج الوليدي وحممد والنخلي والبصري
 تويف وغريهم الرملي الدين مشس وحممد الربزجني وحسن الكوراين طاهر وأيب العباسي اخلليفيت الكرمي
 ١١٧٢ سنة

 صحيح شرح يف الدراري إضاءة مساه الصالة كتاب إىل فيه وصل الصحيح على شرح له
 الرجز كامل من بيت ومائيت ألف حنو للسيوطي اللبيب أمنوذج ونظم بدمشق عليه وقفت البخاري

 عليه وقفت ايب فتح ومساه كراسة ثالثني بنحو يف وشرحه باحلبيب خيتص فيما ايب مواهب مساه
 سيد لوالدي النجاة إثبات يف النريين ومطلع عندي وهو بدر بأهل بالتوسل النصر واسترتال بتونس
 الشام بفضائل واالعالم الكونني

-------------------------------------- 
  ٩٧٧ صفحة - ٢ جزء   

 أخرى نسخة منه وتوجد املنورة باملدينة اإلسالم شيخ مبكتبة عليه وقفت جدا نفيس هذا وثبته
 ذكر وفيه ٣٨ رقم حتت املصطلح بقسم جمموعة أول يف إمساعيل املؤلف ولد خبط التيمورية باملكتبة

 وصافحه ١٠٧٣ عام به اجتمع ملا اجلين بشمهروش امللقب الرمحن عبد جلنا قاضي عن أخذ والده أن
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول علينا قرأه هكذا قال أمته فلما القرآن من شيء بقراءة وأمره وآخاه
 وسائط ثالثة وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني بيين يكون السند وذا املترجم قال ومكة األبطح بني
 الجتماعه التابعني من الوالد يعد أن ويصح قال مشهروش عن علي أبيه عن الرمحن عبد أخيه عن

 اجلن من بصحايب
 ومها العطار أمحد والشهاب مرتضى احلافظ طريق من ملؤلفه يصح ما وكل املذكور الثبت نروي

 ١١٧١ سنة مصر يف استجزته معجمه يف مرتضى السيد وقال للثاين وشفاها لألول مراسلة عنه
 الوريكي حممد له يقال الشام أهل من رجل ذلك يف الواسطة وكان كتابة تتيسر ومل لفظا فأجازين

 أيضا مرتضى للسيد السند ألفية ويف اه عليه والعهدة كتابه يف أخربين كما
  سنده يف ما كل أباح ويل === بلده من كتابة أجازين 

 عن السويدي سعيد حممد عن الغزي رعم حممد عن اخلطيب النصر أيب الشيخ عن عالياا وأروي
 عاليا هذا ثبته املنيين

 السبيل سواء بيان يف اجلميل القول ٥٢٢
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 وأسانيدها وأعماهلا والنقشبندية واجلشتية القادرية والطرق األذكار يف ألفه الدهلوي اهللا لويل
 وذكر

-------------------------------------- 
  ٩٧٨ صفحة - ٢ جزء   

 يف املذكورة إليه بأسانيدنا نرويه والده عن شىت بفوائد وختمها ولطائفهم النقشبندية تتصرفا فيه
 عن عليه مساعا اهلندي شهر املسلي الصديقي خبش كرمي عن املكي أمحد الشيخ عن وأرويه اإلرشاد
 سعيد أيب عن كاظم حممد شاه والده عن علي تراب والده عن عليه قراءة الكاكوري علي تقي شيخه

 الدهلوي اهللا ويل عن لربيلويا
 االبريز سلسلة شرح يف الوجيز القول ٥٢٣
 النمازي للعالمة االباء عن األبناء ورواية باألشراف املسلسلة حديثا األربعني على شرح وهو

 يل سبق وقد ااميع قسم من ٢٨٠ عدد انظر مبصر التيمورية باملكتبة موجود ٩٧٥ سنة املتويف اليمين
 وحفظها علي سيدنا إىل مين باألشراف مسلسل واحد بسند املذكورة األحاديث ونمت خرجت أين

 تكلم املعاين كثرية األلفاظ قصرية حديثا أربعون وهي واملغرب باملشرق األصحاب من مجاعة عين
  وغريه األلفية شرح يف السخاوي عليها

  السني حرف 
 

 النفراوي سامل ٥٥٢
 شارح عن أخذ الضرير املصري األزهري املالكي النفراوي أمحد نب سامل املفيت العالمة اإلمام هو
 من ترمجته يف ما العجيب ومن ١١٦٨ سنة مات وا مبصر املالكية رياسة إليه وانتهت وغريه املواهب
 ذلك يذكر ومل املائة فوق عمر يكون صح فإذا والبابلي الشرباملسي عن أخذ أنه من اآلثار عجائب

 مبصر التيمورية باملكتبة موجود خطي ثبت له أمحد انه مع حممد والده فجعل طغل أنه كما ترمجه من
 معجمه يف ترمجه وقد عنه الزبيدي احلافظ طريق من به نتصل ١٢٢ عدد حتت املصطلح قسم يف

 له السند وألفية
-------------------------------------- 

  ٩٧٩ صفحة - ٢ جزء   
 البصري سامل ٥٥٣
 والده ثبت جامع ١١٦٠ سنة املتويف الشهري املسند دار املكي أصال البصري سامل بن اهللا عبد ابن

 سامل عن قال وقد اإلمداد يف عليه الكالم تقدم وقد البصري سامل بن اهللا عبد بثبت املعروف وهو
 يف أثبتها العمريي القاسم أليب كتبها إجازة يف الرباطي الغريب اهللا عبد بن أمحد احلافظ املذكور
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 بيت بيتهم فإن العلمية الكتب يف خصوصا أرومه ما كل يف اإلحسان يف مبالغا يزل ومل لقيته فهرسته
 خزائن له أن إحسانه مجلة ومن العادة يف غريهم عند يوجد ال ما الكتب من وهلم وثروة ونباهة علم
 بذلك وله اخلزانة يف اليت الكتب تقييد فيه دفتره بيده حبشي مملوك قيمها خزانة كل عدة الكتب من

 يرسل ما كثريا وكان منه طلب ما إخراج عليه يصعب مل اخلزانة إىل ليال جاء لو انه حىت ممارسة مزيد
 أي وانظر يده يف يأيت لكتاب الدفتر هذا راجع موالي لك يقول ويقول علي يسلم املماليك بعض إيل

 وأباح قيدت ما بكل ويأيت فيذهب يدوأق فيه أراجع ساعة عندي الدفتر فيترك يأتيك منه تريد كتاب
 وال أخذ مزيد له يكن مل وإن وهو وارا ليال البيت منه أشاهد أحدمها احلرم جبوار جيدين مرتلني يل

 على وأطلعين نباهة وبعض كتبهم وكثرة بذلك بيتهم شهرة املنصب حوز على أعانه فقد علم كثري
 منه اه والده إجازة على وأطلعين كلها والده مرويات بسائر وأجازين والده فهارس

 عن الدهلوي اهللا ويل طريق ومن ح سامل عن املذكور الغريب أمحد طريق من له ما كل نروي
 رحلته بعد مباشرة سامل الشيخ عن اهللا ويل أخذ مث املذكور سامل عن الدهلوي السيلكويت احلاج

 السويدي سعيد حممد عن لغزيا عمر حممد عن الدمشقي اخلطيب النصر أيب الشيخ وعن ح للحجاز
 البصري سامل عن البغدادي

-------------------------------------- 
  ٩٨٠ صفحة - ٢ جزء   

 املقدسي عاشور سبط ٥٥٤
 التيمورية املكتبة يف املؤلف خبط موجود ثبت له املقدسي عاشور سبط حممد الشمس العالمة هو
 ذكر مما أزيد عنه أعلم ال ٥٤ عدد املصطلح قسم يف مبصر

 العلوي إبراهيم بن سليمان ٥٥٥
 عمره وطال ووالده أهله عن ومكة باليمن احلديث أخذ الربيع أبو الدين نفيس اليمين التعزي

 عن رواياته ت وأعلى وغريمها والشام مصر علماء كبار من مجاعة باإلجازة إليه وكتب ذكره وانتشر
 الدمشقي علي بن موسى بن موسى احملدثني وشرف الذكر السابق العلوي عمر بن إبراهيم املنال والده
 األهدل حسني البدر وذكره اخلزرجي علي احلسن أبو مستقلة بترمجة أفرده وغريمها بالغزويل الشهري

 قراءة مرة ومثانني مائتني من حنوا البخاري صحيح على أتى أنه وذكر كثريا عليه وأثىن تارخيه يف
 له ذكره األربعني كتاب وله احلديث فن يف اليمن نواحي من لرحلةا انتهت وإليه واقراء ومساعا
 من له ما نروي ٨٢٥ سنة باليمن تعز مبدينة اهللا رمحه مات الباسم الروض يف اليمين الوزير ابن تلميذه
 أول الصحيح الشرجي أسند وعنه عنه الشرجي أمحد بن أمحد الشهاب عن الديبع ابن احلافظ طريق
 اليماين النفس يف األهدل الوجيه باحلافظ وصفه وممن جتريده

 الكريدي سليمان ٥٥٦
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 عليه أقف مل معروف ثبت له املاضي القرن أواسط يف العثمانية العاصمة مشايخ شيخ هو
 املغرب سلطان سليمان ٥٥٧
 السلطان بن سليمان الربيع أبو هو

-------------------------------------- 
  ٩٨١ صفحة - ٢ جزء   

 ١٢٣٨ عام األول ربيع ١٣ املتويف األقصى املغرب سلطان العلوي اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب
 للزرقاين وشرحها املوطأ على وتعاليق حواش له الناسك التحرير البياين الفقيه دفن وا مبراكش
 لسلطانا ب فهرسته يف الدمنيت التوفيق أبو حاله جملدين يف اخلرشي على وحاشية وغريها واملواهب
 األكمل احلجة األفضل الشريف النبيل العالمة اجلليل
 والياقوت اللؤلؤ وفهرسة التيجان مجهرة مساه الزياين القاسم أبو املؤرخ كاتبه له مجعه فهرس له

 ابن املسند الزياين تلميذ واختصرها صغري جزء يف سليمان موالنا وأشياخ امللوك ذكر يف واملرجان
 رواية فيهما ذكر وأمجع األصل من أفيد االختصار ولعل كراريس اخلمس حنو يف الفاسي رمحون

 اهلاليل تلميذ السجلماسي احلبيب أمحد العباس أيب الشيخ بن الرمحن عبد عن عامة املذكور السلطان
 والعريب الفاسي السالم عبد وابن واهلواري كريان ابن والطيب شقرون وابن التاودي بن أمحد وعن
 املوطأ التاودي وعن هلم ما عامة والزياين الرباطي القاسم أيب وابن الشرقاوي احلص بن املعطي بن

 الراوي القضاعي الزراري الشرادي العباس أيب بن حممد الصاحل العالمة شيوخه غرائب ومن والستة
 عن املذكور السلطان ويروي املذكور للسلطان ا وأجاز عنه أبيه عن العياشي سامل أيب لفهرسة

 ويروي فهرسة يف ما عامة اهلاليل عن العلويني السيد بن حممد وموالي اهلامشي بن الصادق يموال
 السلطان والده رواية حسب والتاودي الرباطي القاسم أيب وابن والشرادي أبيه عن اخلريات دالئل
 رويوي فهرسته يف كما بأسانيده إدريس موالي أبيه عن املنجرة اهللا عبد موالي عن له حممد سيدي

 ناصر ابن عن كالمها العياشي سامل وأيب اليوسي عن الشرادي عن اهللا عبد ابن حممد سيدي السلطان
 دالئل ويروي اجلزويل عن التباع عن الغزواين عن اجلنوي عن القصار عن طاهر ابن عن املرغيت عن

 طريق من التاودي الشيخ عن اخلريات
-------------------------------------- 

  ٩٨٢ صفحة - ٢ جزء   
 فقال أنظامه يف عادته على مكسورا ساقطا نظما الزياين فيه سنده ونظم مشهروش

  اجلليل احلرب التاودي شيخه عن === الدليل ذا يف سنده سليمان 
  ايز القطب التلمساين شيخه عن === العزيز عبد ابن ذاك اهلاليل شيخه عن 

  بساه تكن وال به فاعرف === اهللا رسول عن مشهروش عن 
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  األنام خري املصطفى الرسول جنل === اإلمام لدى منقبة فهذه 
 واملسلسل الشاذلية الناصرية والطريقة اخلريات دالئل رواية يف املذكور الربيع أيب بالسلطان نتصل

 بن سرور موالي عن الدرعي يوسف بن أمحد العباس أيب القاضي عن ذلك وحنو الفاحتة بقراءة
 دالئل يروي وهو الربيع أيب السلطان عن والده عن إدريس أبيه عن املذكور السلطان نب إدريس
 وأيب اليوسي عن الثاين والد عن كالمها الشرادي اهللا عبد وأيب حممد سيدي السلطان أبيه عن اخلريات
 أبو ويهاير كما الناصرية الطريقة يروي ناصر ابن إىل السند وذا ناصر ابن عن كالمها العياشي سامل
 يوسف بن علي احلسن وأيب احلافظ الناصري السالم عبد وابن التاودي الشيخ عن أيضا الربيع

 والثالث والثاين ناصر ابن العباس أيب عن التازي التزاين علي بن حممد عن فاألول بأسانيدهم الناصري
 السلطان يروي يداألسان وذه العباس أيب الشيخ عن حممد بن يوسف يعقوب أيب الثالث والد عن

 به قبل ذكر عمن طريقه من ونرويها وحنوها والزروقية البحر حزب املذكور
 احلديث املذكور السلطان جده عن أبيه عن سرور موالي عن املذكور الدرعي عن ونروي
 احلافظ عن املصافحة حديث املذكور السلطان ويروي بالفاحتة املسلسل واحلديث باملصافحة املسلسل

 عبد ابن عن كالمها يوسف يعقوب أيب وعمه العراقي العالء أيب احلافظ عن الناصري السالم عبد ابن
 الربيع أبو السلطان وصافح بأسانيده ناصر ابن العباس أيب الشيخ عن بناين السالم

-------------------------------------- 
  ٩٨٣ صفحة - ٢ جزء   

 احلفين صافح كما اهلاليل صافح كما السجلماسي اللمطي احلبيب أمحد بن الرمحن عبد أيضا
 عبد بن أمحد صافح كما التاودي املذكور السلطان وصافح ثبته يف كما بأسانيده البديري صافح كما
 ويروي فهرسته يف كما بأسانيده والده صافح كما البصري اهللا عبد بن سامل صافح كما الغريب اهللا

 هذه من العني حرف يف كما بأسانيده الفاسي السالم عبد ناب عن الفاحتة مسلسل املذكور السلطان
 أعلم واهللا الفهرس

 أهله وإيثار بالعلم االشتغال يف العلوي البيت ملوك نوادر من نادرة هذا الربيع أبو السلطان وكان
 تهمملك أمور من أمرا يربم وال الفقهاء إال جيالس ال كان االشراف يف احلاج ابن القاضي قال باالعتبار

 وصلتهم وتعظيمهم عليهم الثناء يف ويبالغ الصريح النص إال منهم يقبل وال مشاورم بعد إال
 واحلديث التفسري بقراءة اشتغال له وكان اه م صلة له من كل وأحوال أحواهلم وتفقد ومودم
 عليه وعكف لذلك انقطع غريب

 من اهللا يرمحك يتلو والقارىء فعطس البخاري مبجلس كان انه االشراف يف كما اللطائف ومن
 على هللا احلمد فليقل أحدكم عطس إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال قال هريرة أيب حديث
 ابن محدون الفيض أبو الوالد يقول ذلك ويف احلديث اهللا يرمحك وصاحبه أخوه له وليقل حال كل
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 احلاج
  الرسول قول اهللا يرمحك === يقول احلديث وراوي عطست

  سول أعظم وذلك عطست === إذ املشمت الرسول فكان 
 العباس أليب كتبها املذكور الربيع أيب السلطان خط من مثبوتة إجازة نسخة على وقفت وقد

 يف حملبنا وإذن أخوة عقد هذا والصالة احلمدلة بعد نصها العلمي السريفي احلمدوين التادي بن أمحد
 العلمي احلسين السريفي املوسوي احلمدوين التادي بن أمحد لسيدا بن أمحد السيد املشارك الفقيه اهللا

-------------------------------------- 
  ٩٨٤ صفحة - ٢ جزء   

 حفيد الرمحن عبد سيدي دفاع بال وعامله وقته كفقيه أشياخي عن وأورادي مرويايت مجيع يف
 وغريهم الفاليل القاسم أيب ابن حممد ديسي العالمة والفقيه سودة ابن التاودي والشيخ احلبيب الشيخ
 اخلريات ودالئل حديث كتب من عنهم أرويه ما مجيع يف األشياخ هؤالء سلسلة سلك يف اخنرط وقد

 وفقنا أهال لإلجازة أكن مل إذ فيها مبا إياها ناولته وقد فهرسيت يف هو كما ذلك وغري ناصر ابن وورد
 بن سليمان ربه عبد ١٢٣٣ عام شوال غرة كتبه آمني عليهم اهللا أنعم الذين من وجعلنا وإياه اهللا

 رمحون بن التهامي حممد اهللا عبد أيب للمسند املذكور التادي ابن وأجاز اه آمني بن اهللا لطف حممد
 العالء أبو املعمر الناسك الشاهد منهم عنه أجازين وقد خبطه ذلك رأيت كما وأحفاده وألوالده
 وهو عامة إجازة املترجم السلطان عن وهو ذكر ما حبكم اليونسي ميالتها بن الطائع ابن إدريس
 أن تعلم فهرسته على الوقوف مع بنصها لك املسوقة اإلجازة لنص وبتأملك عال لطيف إسناد

 يف املعروفة خطبته من ظانون يظن كما واألوراد الطريق عن انسلخ قد يكن مل املذكور السلطان
 من الصوفية الطرق ال الطرق بعض يف احلادثة البدع ينكر اهللا رمحه انك فقد الطرق يف احلادثة البدع
 ال اليت الطرق بعض عهد تقلد يكن مل أنه تعلم بتارخيها املذكورة اإلجازة لنص وبتأملك هي حيث
 واألوراد الطرق من بغريها االشتغال ملعتنقها تبيح

 احلليب سعيد ٥٥٨
 باحلليب الشهري احلنفي الشامي أمحد بن حسن بن سعيد عثمان أبو وعالمته الشام فقيه هو

 الكزبري الشمس عن عامة يروي ١٢٢٧ سنة دمشق وقدم ١١٨٨ سنة حبلب ولد الدمشقي
 احلليب العقيلي عثمان الفضل أيب ابين وحممد الرمحن عبد واألخوين العقاد وشاكر العطار والشهاب
 احلليب القلعي مكي وحممد القلعي أمحد بن وجنيب املواهيب حممد بن وإمساعيل

-------------------------------------- 
  ٩٨٥ صفحة - ٢ جزء   

 مرويام تفاصيل ومعها عامة وهي األولني اخلمسة مشاخيه إجازات نصوص فيه له مجع ثبت له
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 العمري عثمان الفضل أيب والدمها عن يرويان فإما القلعيني وحممد الرمحن عبد وأشياخ وأسانيدهم
 والشهاب احلليب الرحياوي حممد عن الرمحن عبد ويروي البصري عن احلليب اجلربيين طه عن قيليالع

 البصري عن امللوي عن الرحياوي ويروي املالكي التونسي وقاسم احلليب السرميين ومنصور العطار
 ايتالشراب الكرمي وعبد املكي اهللا وعطاء والده عن عامة العقيلي عثمان بن حممد الشمس ويروي
 الدرر سلك صاحب املرادي خليل مع وتدبج السرميين ومنصور
 بن وحممد املواهيب حممد الشمس والده عن عامة فريوي املواهيب إمساعيل املترجم شيخ وأما
 والشهاب واحلفين وامللوي الشركي الطيب وابن احلليب الشرابايت الكرمي وعبد الطرابلسي إبراهيم
 وغريهم املدين زاده كدك خليل بن القادر وعبد الطائفي الشكور عبد ابن وحسني اجلوهري حممد

 حبلب ١٢١٨ سنة وفاته وكانت
 املواهيب حممد ويروي النخلي الشهاب عن صاحل والده عن يروي املواهيب حممد الشمس ووالده

 والياس عقيلة وابن البصري عن أيضا املواهيب حممد ويروي العجيمي عن الكواكيب السعود أيب عن
 ثبته الشامي يوسف عن احلليب القلعي مكي حممد املترجم شيخ ويروي كرديال

 بن خليل مجعه االستاذ إجازات يف االسناد عماد امسه نفيس ثبت يف جمموعة املترجم وإجازات
 املذكور جلامعه به إجازة املترجم خط عليها اليت األصلية والنسخة الدمشقي العمادي الرمحن عبد

 من له ما أروي بالذهبية ودفن ١٢٥٤ عام بدمشق املذكور احلليب سعيد مات بدمشق ملكتها عندي
 احلنفي السكري اهللا عبد املدخر الكرت املعمر العالمة بواسطة عاليا عنه وأروي عنه عابدين ابن طريق

 يف املترجم تالميذ آخر الدمشقي
-------------------------------------- 

  ٩٨٦ صفحة - ٢ جزء   
 الشام أهل وكان املذكور شيخه عن يرويه ما عامة وأجازين دمشق يف مبرتله عليه دخلت ياالدن

 هللا واحلمد إليه نبهتهم حىت وعلوه إسناده عن غفلة يف
 سفر ٥٥٩
 واملدرس مكة نزيل األثري احلنفي املدين سفر أمني حممد املرحوم بن سعيد حممد الشيخ هو
 رمضان من اجلمعة ليلة ١١٩٤ سنة ومات ١١١٤ عام مبكة ولد ياألثر احملدث الفقيه العالمة حبرمها
 وفاته غريه وأرخ الدمنيت العريب حامد أليب إجازته يف سفر إمساعيل الشيخ العالمة ولده أرخه هكذا
 اخلرب علوم أشتات جامع ب الكبري ثبته يف الفالين صاحل الشيخ حاله أعلم به وولده ١١٩٢ بسنة
 منارها اد بعدما مبانيها ومشيد آثارها عفت بعدما الرواية رسوم حميي ألثرا علم لطائف خفايا وبدر
 باملدينة شيوخي أجل هو كبري إطراء بعد قال أن إىل واالسناد الرواية أهل جهبذ األعالم احلفاظ خامتة
 سنني ست الزمته
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 احلسن وأيب السندي حياة حممد والشيخ الكبري السندي اهلادي عبد ابن احلسن أيب عن يروي
 حممد عن أيضا املترجم ويروي أمحد ومسند ماجه ابن عدا الستة الكتب عليهما ومسع الصغري السندي

 وغريهم احلريشي أمحد بن علي احلسن وأيب الكوراين طاهر وأيب األزهري وعبد املغريب اهللا عبد بن
 وغريهم الشركي الطيب ابن وصهره القلعي والتاج عقيلة ابن على ومسع
 أيضا وله وعشرون مخسة منهم فيه ذكر من وعدد النون حرف على أشياخه يف منظوم ثبت له
 عجيبة قصيدة وله أيضا الربزجني جعفر السيد قصيدة تشبه املدينة أهل لسان على الشكوى يف قصيدة

 من له ما كل أروي اهلدى رسالة مساها املقلدة متعصبة على والرد ا والعمل السنة على احلض يف
 احلسنني نور املعمر عن عاليا وأروي ح منه وغريه الفالين طريق

-------------------------------------- 
  ٩٨٧ صفحة - ٢ جزء   

 عن العجيمي درويش بن احلفيظ عبد سليمان أيب عن احليدرأبادي األنصاري حيدر حممد ابن
 املترجم

 العاصي بن سفيان ٥٦٠
 عنه خري ابن طريق من له وما فهرسته أروي العاصي بن أمحد بن سفيان حبر أبو احملدث الفقيه هو
 أيضا عنه عياض القاضي إىل وبأسانيدنا مكاتبة إجازة

 امليم حرف يف املشريف انظر سقط
 سقني ٥٦١
 أمحد بن علي بن الرمحن عبد زيد أبو وحمدثها وخطيبها فاس مفيت األقصى املغرب راوية هو
 القاف وتشديد بالضم العروس تاج يف قال بسقني عرف يالفاس مث القصري السفياين العاصمي
 وأخذوا املغرب أعالم له أذعن اه احملدث العاصمي علي بن الرمحن عبد حممد أيب والد لقب املفتوحة

 االخوان حتفة ويف مشاخيه من لقي من وكثرة فيه روايته وسعة وضبطه بتحقيقه ملعرفتهم احلديث عنه
 وكان فنه يف مثله أر مل ويقول بذكره فمه ميأل كان اجلنوي رضوان عيمالن أبا فاس شيخ أن للمرايب
 عبد والشيخ وحرث غرس الغزواين فإن وسقني الغزواين بالشيخني معرفيت علي النعم أعظم من يقول

 اه ونقي سقي الرمحن
-------------------------------------- 

  ٩٨٨ صفحة - ٢ جزء   
 عن فأخذ املشرق إىل وارحتل مشاخيهما بعض يف ركهماوشا وزروق غازي ابن عن أخذ

 عن وكلهم املدين والسخاوي فهد ابن العزيز عبد اإلسالم وشيخ األنصاري وزكرياء القلقشندي
 حىت السند ومشايخ ألفاظه وضبط وسنده احلديث ألخذ طويال زمنا هناك وبقي حجر ابن احلافظ
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 وحدث السودان ودخل فاس علماء من لغريه صلحت مل واسعة ورواية كثري علم ذلك من له حصل
 مل ما واألدب احلديث فوائد من خبطه وقيد الرفيعة الفرش على للتحديث وأجلسوه ملوكهم مبحضر
 أمواال أنفق غازي ابن شيخه االتقان يف ويقارب إليه حيتاج ما ويضبط يشكل معاصريه من غريه يقيده
 كاليسيتين شيوخنا من كثري وكان قال فهرسته يف جوراملن تلميذه عنه قاله الكتب نسخ يف كثرية

 من وكثرة فيه روايته وسعة فيه بتحقيقه العترافهم عنه ويروونه احلديث عنه يأخذون وغريهم والزقاق
 أحيا كان فقد وباجلملة قال راجعون إليه وإنا هللا فإنا بعده الفن ذلك انقطع وقد قال مشاخيه من لقي
 األحفاد وأحلق وأجاد فيه أحسن املسلمني من الصاحل السلف وطريق الدين عمدة هو الذي الفن ذلك

 من شيئا عنه يروي أن أراد ملن النهار غالب يقعد وكان واملوطأ العمدة إقراء يالزم وكان باألجداد
 بباب وذلك أحب مما وغريهم والنسائي والترمذي داوود وأيب واملوطأ ومسلم البخاري الستة الكتب
 التسعني من قريب عن ٩٥٦ سنة بفاس وفاته وكانت األندلس جبامع يباخلط مصرية

 طريق ومن ح عنه املنجور طريق ومن ح عنه رضوان سيدي عن القصار طريق من له ما نروي
 مهدي أيب طريق ومن ح املترجم عن تلمسان مفيت سعيد عثمان أيب عمه عن املقري العباس أيب

 سقني عن املقري سعيد عن اجلزائري قدورة سعيد عثمان أيب عن اكالمه الرداين سليمان وابن الثعاليب
 املغاربة رواية يف املعمول وعليه له ما

-------------------------------------- 
  ٩٨٩ صفحة - ٢ جزء   

 السخاوي ٥٦٢
 سخا إىل نسبة السخاوي الرمحن عبد بن حممد اخلري أبو الدين مشس الشهري احلافظ اإلمام هو

 بالعلم واشتغل القرآن وحفظ ٨٣١ عام األول ربيع يف ولد الشافعي املصري مصر أعمال من قرية
 روزان ابن عنه قال الشأن هذا يف به واختص فالزمه حجر ابن احلافظ شيخه حمبة قلبه يف اهللا وأوقع
 بوصاح املشايخ الزم مصره فريد العصر وحافظ الزمان رحلة اخلري أبو الشيخ الشمائل شرح يف

 تصانيف وله الطبقات يف سيما كتبه يف حجر ابن احلافظ عليه وأثىن متطاولة سنني حجر ابن احلافظ
 يف شيخا وعشرون مائة له وكان إجازته من كثري يف وفصل ذكر كما جملد أربعمائة على تنيف

 بشيخنا ذلك يف اقتديت قال احلديث أهل عند املعروفة االمالء سنة أحيا ممن وهو اه البخاري صحيح
 من أمليته ما عدد وبلغ القاهرة من أماكن وبعدة مبكة فأمليت شيوخي حمققي بعض بإشارة حجر ابن

 ابن احلافظ وكان له املغيث فتح يف نفسه عن قاله بالنيات واألعمال الستمائة حنو اآلن إىل االس
 أهل أكثر صار ثحبي ودرج دب عمن شيخه حياة يف وأخذ بالتقدم له ويشري باملترجم ينوه حجر
 عمن الراوي بغية مساه جملدات ثالث يف عنهم أخذ من تراجم وأفرد رواية وأوسعهم مسموعا عصره
 وشيخه ذلك كل والنازل العايل وكتب الرمحن عبد ابن حممد مبشايخ واالمتنان السخاوي عنه أخذ
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 ٦١٣

 والفوائد باألجزاء ميده
 على الصالة يف البديع القول فهرسته يف زيغا ابن تلميذه له مسى اليت احلديثية مصنفاته ومن
 يف والسامع القارىء وعمدة مؤلفه خبط منه نسخة وعندي باهلند مطبوع وهو قلت الشفيع احلبيب
 اجلامع الصحيح ختم

-------------------------------------- 
  ٩٩٠ صفحة - ٢ جزء   

 ختم يف واالنتهاض البصري خبط عندي وهو احلجاج بن مسلم صحيح ختم يف احملتاج وغنية
 جملد يف خطه عليها نسخة منه عندي اجلزري ابن منظومة شرح يف والغاية عياض للقاضي الشفا
 يف احلديثية األلفية على النكت لطيف جملد يف اإليضاح مساه االصطالح يف االقتراح نظم شرح لطيف
 أن أظن وال البديع السبك مع ضخم جملد يف احلديث ألفية بشرح املغيث فتح مساه وشرحها جملد
 وأقرب خطه عليه الثاين النصف وعندي مطبوع وهو أوسع وال االصطالح يف منه أمجع ألفوا الناس

 إيل دنياكم من حبب حديث على الكالم يف الغي من املرشد وااليضاح الشمائل شرح يف الوسائل
 النووي وترمجة حجر ابن سالماإل شيخ ترمجة يف والدرر واجلواهر األبدال حديث يف الآلل ونظم
 على زيادة رزمه عدة بلغت الذي الرجال يف احلافل الكتاب وله البيهقي ترمجة يف املرتقي والقول
 ذكر ما عدا تآليفه ومن أسفار ثالثة يف تكون بيضت إن وهي املالكية وطبقات رزمة وسبعني مائتني
 العادلني أحاديث وختريج األذكار ختريج تكملة يف البار والقول لطيف جملد يف النووية األربعني ختريج
 وختريج القادر عبد للشيخ املنسوبة الغنية ختريج يف والبغية للسلمي الصوفية األربعني وختريج نعيم أليب
 املطلقة واألمايل حنيفة أيب أحاديث يف املنيفة والتحفة انتزاعا العلم يقبض ال اهللا إن حديث طرق

 بتلخيص األمل وبلوغ خطه عليها نسخة منه وعندي جملد يف للنووي بالتقري وشرح هلا وتوضيح
 شرح وتكملة حجر البن واملفترق املتفق تلخيص وتكملة الربع منه كتب للدارقطين العلل كتاب

 والقول حجر البن البخاري شرح من أماكن وحاشية جملدين من أكثر منه كتب للعراقي الترمذي
 ذم ملن بالتوبيخ واإلعالن للعراقي السرية ألفية وشرح العيد دقيق بنال العمدة شرح إيضاح يف املفيد

 اهلمام ابن بترمجة واالهتمام الدين عضد ترمجة يف املبني والقول هشام ابن بترمجة واالهتمام التواريخ
 على حجر ابن شيخه حواشي وجتريد رزمة ثالمثائة حنو يف احمليط والتاريخ جملد يف املدنيني وتاريخ

 من الشفا عليه اشتمل ما وتقفيص فرحون البن املالكية طبقات وترتيب الوسطى السبكي اتطبق
 الرجال

-------------------------------------- 
  ٩٩١ صفحة - ٢ جزء   

 الطرباين شيوخ وترتيب األلقاب معرفة يف األصحاب وعمدة عريب ابن ترمجة يف املنيب والقول
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 ماجة وابن والنسائي والترمذي داوود وأيب البخاري صحيح وختم نديالك اليمن أيب شيوخ وترتيب
 يف احلسنة واملقاصد وغريها والتذكرة الناس سيد وابن هشام ابن وسرية للبيهقي النبوة ودالئل

 ارتقاء واستجالب النبوي باملولد العلوي والفخر مطبوعة وهي األلسنة على املشتهرة األحاديث
 واملوعظة واإلرشاد بال ذي أمر كل حديث يف املقال وحترير الشرف ويوذ الرسول آل حبب الغرف
 ذلك وغري اليقظة يف موته بعد النيب رؤية لزاعم

 اعتمده حجر ابن احلافظ عرف وملا شيخا وعشرين مائة حنو عن األولية حديث يروي كان
 السنن عن وحاد مجاله ادب الذي الشأن هذا يف بركته عليه وعادت جملسه فالزم قلبه يف حبه اهللا وأوقع
 ال احلديث إن اخلطيب لقول األخر الفنون من عداه عما تقلل حبيث بكليته عليه فأقبل عماله املعترب
 هيهات واحلديث الفقه بني جتمع أن أتريد أصحابه لبعض الشافعي وقول عليه نفسه قصر مبن إال يعلق
 يف الالمع الضوء يف نفسه عن سخاويال قول هذا باللحن وصفوا وحفاظه احلديث أمية من وكثري
 حجر ابن وفاة وبعد نفس أربعمائة على زادوا وتوابعها مبصر شيوخه عدد أن وذكر نفسه ترمجة
 عمن يأخذ حىت ينبل ال املرء إن ولعمري هو قال نفس مائة حنو عن ا فأخذ الشام بالد إىل رحل
 مكاتبة الدنيا مبسند املوصوف احلليب مقبل بن حممد عن روايته له وقع ما وأعلى اه ودونه ومثله فوقه
 وأجاد فأحسن الالمع الضوء يف لنفسه ترجم وقد املنورة باملدينة ٩٠٢ سنة املترجم مات

 خطيب مشيخة يف الثمني العقد منها ومسلسالت وعوايل وأربعينيات ومعاجم فهارس له
 أخذ فيمن الراوي وبغية والبلدانيات واألربعينيات العقيب الشهاب مشيخة يف الغريب والفتح املسلمني

 ثالث يف السخاوي عنه
-------------------------------------- 

  ٩٩٢ صفحة - ٢ جزء   
 والرحلة كراريس عدة يف الشيوخ وعشاريات ضخمة أسفار ثالثة يف مروياته وفهرسة جملدات
 جملدات ثالث يف املصري والثبت يةاملك والرحلة ترامجها مع احللبية والرحلة ترامجها مع االسكندرية
 ومجع جملد مائة يف لكان مت ولو جملدا منه كتب واملساند األمهات وجامع جملدات يف والتذكرة
 ذلك غري إىل جملدا أيضا منه كتب الستة الكتب

 إىل وبأسانيدنا ح عنه وغريهم والقسطالين وزروق غازي ابن طريق من له ما وكل أرويها
 عنه الرملي الشهاب عن السنهوري الدين نور عن الدمياطي الديري اهللا عبد عن والعياشي العجيمي

 الزين عن إليهما وبه ح عنه الرملي عن الزيادي الدين نور عن الشرباملسي عن أيضا إليهما وبه ح
 عنه احلصاري املعمر عن وإخوته الطربي الزين إىل وبه ح عنه مكرم بن حيىي جده عن أبيه عن الطربي
 ح عنه كلهم الديبع ابن عن األهدل الطاهر عن اخلاص الصديق بن الرحيم عبد أخربنا العجيمي قال

 أعلى وهو عنه الطربي حيىي عن العجل ابن عن سنة ابن عن الزبيدي عن السويدي وأخربنا
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 احلافظ يف يقدح ال اجللي الشرح يف دمشق دفني الرببري اللطيف عبد بن أمحد الشهاب قال تتمة
 الصنعة يف واالحتاد املنافرة توجب املعاصرة ألن فيه هو قاله ما وال السيوطي احلافظ قاله ما السخاوي

 اإلنسان حرص لشدة وذلك بعمله يعمل من املرء عدو أن ورد وقد طبعه املتعاصرين من كل من يغري
 منها ليفتآ عدة املترجم على الرد يف السيوطي احلافظ ألف وقد منه اه أمله وفسحة االنفراد على
 فن يف ألفه ما غالب أحدمها يف قال السخاوي تاريخ يف والكاوي املهمل على الرد يف امل القول

 على اهلاوي النجم يف له املنتصر قال اخل حجر ابن احلافظ تركة من ا ظفر مسودات واألثر احلديث
 املنقوالت إذ معترب وال معتمد غري حجر ابن شيخه على اإلغارة من له نسبه ما الكاوي منشىء
 ذلك به يظن ال احلافظ ومثل واإلشارات املقاصد اختالف مع العبارات يف االشتراك تستلزم

-------------------------------------- 
  ٩٩٣ صفحة - ٢ جزء   

 سحابته ومطر لبانه ورضيع مهده ربيب هو إذ بدع فال ذلك ومع للعلوم وممارسته باعه لطول
 اه وفاته بعد بنيانه واملشيد حياته يف لشيخه البار والولد درسه يف وخليفته مجاعته وعني غرسه ومثر
 كبريا إماما كان وإن السخاوي السيوطي ترمجة يف الطالع البدر تارخيه يف الشوكاين القاضي وقال منه
 فإنه معالال الضوء كتابه طالع من ذلك يعرف كما أقرانه أكابر على التحامل كثري لكنه مدفوع غري
 ليته السيوطي ترمجة يف أيضا الشوكاين وقال اه عليه منه احلط من غالبهم يسلم ال بل وزنا هلم يقيم ال

 اه أقرانه من العلماء أكابر يف الوقيعة عن الالمع الضوء أي الكتاب ذلك السخاوي أي صان
 السراج ٥٦٣
 األندلسي بالسراج املعروف احلمريي النفزي أمحد بن حيىي زكرياء أبو واملغرب فاس مسند هو
 بن وحممد القسمطيين باديس بن حسن علي وأيب عباد وابن والده عن يروي ٨٠٥ سنة املتوىف الفاسي
 عبد بن وحممد اخلزاعي حممد بن علي احلسن وأيب احلاج ابن الربكات وأيب والقباب الرعيين سعيد

 سنة ثالثني حنو السراج بعد وعاش املنتوري امللك عبد بن وحممد لب بن وفرج احلضرمي املهيمن
 وغريهم املالقي اجلذامي حممد بن وعلي
 خبمسة افتتحها فرع منه وبيدي مؤلفها خبط منها األول الد على وقفت جامعة فهرسة له
 القول يف ورد فيما والثاين ونقله محله يف التثبت ووجوب وأهله احلديث فضل يف األول أبواب

 وأنواع وضمنها باإلجازة
-------------------------------------- 

  ٩٩٤ صفحة - ٢ جزء   
 يف اخلامس املروية الكتب تعيني يف الرابع عنهم أخذ الذين الشيوخ أمساء يف الثالث التحمل طرق

 يف فإنه بعد أما خطبتها يف قال وأوسع الباب هذا يف فاس أهل ألفه ما أمجع وهي األسانيد بعض ذكر
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 العلماء عرف ربه املتقدمني األمم بني من األمة هذه خصوصية ومن الدين من إلسنادا أن اآلثار بعض
 اتصل ممن أضخم فخر وال أعظم شرف فال أثيم أفاك كل عن دينه اهللا وصان السقيم من الصحيح

 التناد يوم إىل الشريف السلك ذلك يف وانتظم االسناد سلسلة يف وسلم عليه اهللا صلى النيب باسم امسه
 الذين شيوخي أمساء الكتاب هذا يف ذكرت جليلة رفيعة درجة ذا الفضيلة ذه االسناد كان اومل

 القاسم أيب ولدي إفادة املعتمد األول املقصد جاعال إليهم النقل يف وأرجع عليهم الرواية يف أعول
 حممد

 حيىي بن مدحم القاسم أيب بن حممد اهللا عبد أيب املبارك الشيخ عن غازي ابن طريق من أرويها
 كبار من املترجم وكان عنه املنتوري إىل وبأسانيدنا ح حيىي زكرياء أيب جده عن أبيه عن السراج
 يف كتابا جتد وقلما اجلذوة يف القاضي ابن قال واسعة ورحلة عظيم مساع صاحب املغرب حمدثي
 اه وروايته احلديث رياسة إليه انتهت خطه عليه ليس املغرب

 السكسكي ٥٦٤
 اهللا عبد أيب القاضي عن السراج طريق من فهرسته أروي السكسكي موسى بن حممد بكر وأب هو
 بن امللك عبد مروان أيب األستاذ برناجمه جامع عن واش بن أمحد بن حيىي زكرياء أيب عن الفشتايل
 األنصاري موسى

 السلفي ٥٦٥
 األرض وشيخ لدنياا مسند االسكندرية نزيل األصبهاين السلفي حممد بن أمحد طاهر أبو هو
 ولقي والنازل العايل وروى ومصر واحلجاز وخراسان اجلبل وبالد والشام العراق دخل املكثر اإلمام
 الكبار

-------------------------------------- 
  ٩٩٥ صفحة - ٢ جزء   

 نم للسماع ٥١١ سنة أول يف لالسكندرية قدومه وكان عاليا النازل له عاد حىت وعمر والصغار
 عبد ابن أصحاب عن لألخذ واألندلس املغرب بالد اختراق نيته ويف الرازي احلطاب بن اهللا عبد أيب
 الرازي مات أن إىل ا فأقام إليه واإلحسان منه بالسماع أهلها فشغله بلده أصبهان إىل العود مث الرب

 لطلب حافيا ميشي انوك الشيوخ ولقي الدنيا طاف الزمان مرآة ويف عمره وطال االمساع يف فخلفه
 وال مبوته فوته خيشى من للقاء فبادر رحلت وحيث السخاوي للحافظ املغيث فتح ويف اه احلديث
 املضي إال شغل له يكن مل بغداد إىل وصوله ساعة فإنه األصبهاين السلفي باحلافظ واقتد فتندم تتوان
 متكى وهو عليه يقرأ صار حبيث الركوب من مقعدته يف كانت بدماميل علته مع هذا البطر ابن إىل

 السلفي كتب االسكندرية ومن اه االسناد يف اآلفاق من إليه املرحول كان لكونه فقده من للخوف
 ابن علي وأيب األسدي حبر وأيب عتاب ابن حممد وأيب تليد أيب ابن عمران كأيب املغرب أعالم إىل
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 وكان منهم السماع فاته إذ مجيعهم له ازفأج رشد ابن الوليد وأيب حممد بن شريح احلسن وأيب سكرة
 نيفا اإلسالم يف وحدث شيوخه ونباهة حديثه نقاء من ويعجب منهم الصديف علي أيب بأمر يهتبل

 وأن ألف على يزيدون شيوخه أن التجييب حكى عدة منهم والنساء كثرة أشياخه ويف سنة وسبعني
 للحديث مساعه وأول عظيم اتساع وهذا املعجم حروف على منهم النساء أمساء مجع أصحابه بعض

 اخلمسة جمالسه سلماس بثغر وأملي سنة ٣٨ والتجول العلم طلب يف له وكمل ٤٨٨ سنة بأصبهان
 الوليد أبو عنه وأسند سنة األربعني حنو عياض بعد هو وعاش مشيخته يف عياض وذكره ٥٠٠ سنة
 جيل بعد جيال األرض أهل عنه أخذ سامل ابن الربيع أبو قال قبله ماتوا ومجاعة هو أيضا الدباغ ابن

 ومات بواسطة عنه روى فتحون ابن بكر كأيب بشبابه عهده يبعد مل وهو أصحابه على الناس ومسع
 مامل املعىن هذا يف له واتفق قال سنة بستني قبله

-------------------------------------- 
  ٩٩٦ صفحة - ٢ جزء   

 القائل وهو قلت اه البغوي القاسم أليب وال قبله ألحد اإلسالم يف اتفق نعلمه
  شاين احلديث يف شأنه من === زماين يف األرض على ليس 

  شاين كل زغم على فيه === علوا وال ونقدا نقال 
 نفسه مثل رأى فيمن ير ومل وأعلم احلديث يف بقي من أسند حقه يف ناصر ابن احلافظ قال
 بربكة وذلك وذهنه حبواسه ممتعا املائة جاوز وقد ٥٧٦ سنة األول ربيع يف باالسكندرية وفاته وكانت
 روى مث طبقتهما يف ومن الباذش ابن جعفر وأبو عياض عنه روى فهرسته يف املنتوري قال احلديث

 ثالثة طبقة أهل عنه روى مث طبقته يف ومن حبيش ابن القاسم أيب كاخلطيب ثانية طبقة أهل عنه
 خليل ابن اخلطاب وأيب الشلوبني علي أيب كاألستاذ رابعة طبقة أهل مث عات ابن عمر أيب كاحلاج

 ١١ خليل ابن وتويف السلفي عن باألندلس حدث من آخر خليل وابن الزبري ابن جعفر أيب شيخ
 واثنا سنة مائة وفاما فبني ٥٥٤ عام اآلخرة مجادى ٢ الباذش بن جعفر أبو وتويف ٦٦٢ عام شعبان
 أن املشرق أمية عند املعروف قلت اه يوجد ما أغرب من وهو واحد شيخ عن حيدثان ومها عاما عشر
 سنة مات الطرابلسي مكي بن الرمحن عبد ابن القاسم أبو سبطه الدنيا يف السلفي أصحاب آخر

 من مسع احلافظ الربداين أبا أن العجائب من يذكر ولذلك الراوي تدريب يف كما وستمائة مخسني
 الذي املذكور سبطه السلفي أصحاب وآخر اخلمسمائة رأس على ومات هعن رواه حديثا السلفي
 والالحق السابق باب يف عليه وقفت ما أكثر وهذا حجر ابن احلافظ قال وستمائة مخسني سنة مات
 وإال السماع على حممول وهو نقله بعد املغيث فتح يف السخاوي وقال التدريب يف عنه نقل هكذا
 بابن ويعرف السفاقسي بكر أبو السالم عبد بن احلسن بن حممد منهم ةمجاع السبط بعد تأخر فقد

 ومخسني أربع سنة يف مات املقدسي املفضل ابن احلافظ أخت أمه لكون املقدسية
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-------------------------------------- 
  ٩٩٧ صفحة - ٢ جزء   

 هلم مجاعة قليال بعده وتأخر فقط باألولية املسلسل احلديث حضور السلفي عن يروي ممن وهو
 ابن قاله كما مجادي يف كانت الربداين وفاة أن على وغريه القرافة خطيب كابن السلفي من إجازة

 فاملدة وحينئذ وأربعمائة وتسعني مثان سنة الذهيب به جزم كما شوال أو األثري ابن وتبعه السمعاين
 ٦٦٢ سنة إىل عاش خليل ابن أن تورياملن كالم من علمت وقد اه سنتني بنحو شيخنا ذكره مما أزيد

 معجم وله شيخ ستمائة من أزيد يكون جملد يف بأصبهان ملشيخته معجم معاجم ثالثة للسلفي
 طرق من له ما نروي السفر معجم مساه البالد لباقي ومعجم ٣٥ أجزاء يف كبري وهو بغداد ملشيخة
 أيب الدين نور عن الرعيين سعيد بن حممد هللا عبد أيب احلاج عن السراج زكرياء أيب إىل بأسانيدنا منها

 طاهر أيب لألم جده عن احلاسب ابن مكي بن الرمحن عبد القاسم أيب عن الواين عمر بن علي احلسن
 القاضي طريق ومن عنه واجب ابن اخلطاب أيب القاضي عن الزبري ابن احلسن أيب طريق ومن السلفي
 إليه ا كتب إجازة أيضا وعنه عنه أصحابه من واحد غري عن خري ابن إىل وبأسانيدنا ح عنه عياض

 احلجاز عن التنوخي عن حجر ابن احلافظ إىل وبأسانيدنا ح أصحابه من وجلماعة له االسكندرية من
 الرحيم عبد بن أمحد الكمال بنت زينب إىل وبأسانيدنا ح عنه اهلمذاين علي بن جعفر الفضل أيب عن

 عنه الطرابلسي مكي بن رمحنال عبد الفرج أيب عن املقدسية
 تنبيه
 من له حصل وما الكتب جبمع مغرما السلفي كان املنذري عن احلفاظ تذكرة يف الذهيب قال

 فيها للنظر يتفرغ ال كتب خزائن عنده كان مثنها يف خيرجه املال
 أخرى تتمة
 لنفسه السلفي احلافظ أنشد

  دالنقا علمه أرباب عند === رجال قرب احلديث حسن ليس 
-------------------------------------- 

  ٩٩٨ صفحة - ٢ جزء   
  اإلسناد صحة االتقان يف === احلفظ أويل بني احلديث علو بل 

  املراد أقصى فذاك فاغتنمه === حديث يف جتمعا ما وإذا 
 السليمي ٥٦٦
 املسند احملدث اإلمام بالسليمي الشهري الشافعي الصاحلي الدمشقي سليم بن حممد بن علي هو
 العجلوين خليل بن وحممد النابلسي العارف عن روى ١٢٠٠ سنة ومات ١١١٣ سنة ولد املعمر
 طريق من نرويه ثبت له التسعني حنو عاش الطبقة وتلك عقيلة وابن والعجيمي البصروي اهللا وعبد
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 ونروي خرينلآل وشفاها لألول مكاتبة عنه العقاد وشاكر الرمحيت ومصطفى الزبيدي مرتضي السيد
 ابن اخلري أيب الشيخ وعن ح عنه حسن الشيخ أبيه عن البيطار الرزاق عبد الشيخ عن عاليا له ما

 عنه السقطي الغين عبد الشيخ عن تلوه حممد الشيخ عن عابدين
 السمرقندي ٥٦٧
 الغافلني وتنبيه القرآن تفسري صاحب اهلدى إمام إبراهيم بن أمحد بن حممد بن نصر الليث أبو هو
 ويف النون وسكون القاف وفتح الراء وسكون وامليم املشددة السني بفتح وهو ٣٧٣ سنة املتوىف

 اه حلن الراء وفتح امليم إسكان القاموس بقول ورد الراء وفتح امليم بسكون أنه الشفا على التلمساين
 ما جلميع نهع األسدي العاصي ابن سفيان حبر أيب عن عياض القاضي طريق من له وما فهرسته أروي
 رواه

 السنوسي ٥٦٨
 وبركتها وإمامها تلمسان عامل يوسف بن حممد

-------------------------------------- 
  ٩٩٩ صفحة - ٢ جزء   

 له ا قربه زرت بتلمسان ودفن ٨٩٥ سنة املتوىف وغريمها الصحيح وحواشي العقائد صاحب
 مكمل فيه اختصر قلت اه وأنفعها شروحال أحسن من هو املشدايل قال مسلم صحيح على حاشية
 على لطيفة وحاشية يكمله مل البخاري على عجيب شرح أيضا وله مطبوع وهو لآليب اإلكمال
 األسودين على الضيافة وحديث األولية حديث إسناد فيه ذكر صغري ثبت وله ذلك وغري مشكالته
 إبراهيم إسحاق أيب شيخه طريق من كرالذ وتلقني السبحة ومناولة اخلرقة وليس واملشابكة واملصافحة

 الفاسي عسرية أيب بن أمحد العباس أيب خبط نسخة منه عندي التازي
 فهرسته وخبصوص الثعاليب الرمحن عبد زيد أيب عن عامة يروي املذكور السنوسي الشيخ وكان

 عن له ما عجبمي أيضا أجازمها املكناسي القاسم أيب وعن التلويت علي ألمه وألخيه له إجازته حسب
 للشيخ أجاز القلصادي علي احلسن أيب وعن احلسين الشريف حممد بن أمحد ابن يوسف احلجاج أيب

 أروي املاليل لتلميذه القدوسية املواهب يف كما غريهم وعن ومؤلف مروي من له ما عامة السنوسي
 عثمان يبأ عن جالل بن الرمحن عبد بن حممد عن املقري طريق من ومؤلف مروي من له ما كل

 عنه بالكفيف الشهري التلمساين املنوي سعيد
 وفهارسه السنوسي وابن األوائل انظر جغبوب صاحب علي بن حممد احملدثني ختم هو السنوسي

 حروفها يف الست
-------------------------------------- 

  ١٠٠٠ صفحة - ٢ جزء   
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 السنباطي ٥٦٩
 ويعرف السنباطي احلق عبد بن حممد بن احلق عبد لدينا شرف املعمر املسند احملدث اإلمام هو
 عنه فأخذ وعمر املكرمة مبكة ٩٣١ سنة ومات بسنباط ٨٤٢ سنة ولد الشافعي احلق عبد بابن كأبيه
 وخليل والعيين حجر ابن احلافظ عن باإلجازة يروي باألجداد األحفاد وأحلق طبقة بعد طبقة الناس
 ابن زوجة أنس املكارم أم والرئيسة العراقي الزين بنت زينب مدحم أم واملسندة القابوين سلمة بن

 وغريهم املراغي الزين القاضي ابين الفرج وأيب حممد الفتح وأيب فهد ابن الدين جنم واحلافظ حجر
 املناوي حيىي والشرف اهلمام بن والكمال احمللي واجلالل الشمين التقي عن والسماع بالقراءة ويروي
 وغريهم البلقيين واجلالل

 وصفوة اإلسالم شيخ كان السافر النور ويف سنة الثالثني بنحو قبله ومات السخاوي ترمجه
 وأخذ العباد به واغتبط البالد به فانتعشت احلرمني بأحد ليموت بأهله مكة إىل رحل األعالم العلماء

 نتصل ومشاخيه اتهمروي جتمع مشيخة للمترجم اه باألجداد األحفاد وأحلق طبقة بعد طبقة الناس عنه
 ح جده عن أبيه عن املذكور احلق عبد بن أمحد بن أمحد عن القاضي ابن العباس أيب طريق من به

 عمر عن مرتضى احلافظ عن الكزبري عن السكري اهللا عبد ا وأخربنا ح عنه الغيطي إىل وبأسانيدنا
 العجيمي قال عنه هروايلالن الدين قطب عن العجل ابن الوفاء أيب عن العجيمي حسن عن عقيل بن

 الطربي القادر عبد بن علي عن العجيمي رواية له ومساو قلت اه مطلقا منه أعلى يوجد ال سند وهذا
 أيضا عاليا السنباطي عن اهلندي احلصاري الواحد عبد املعمر عن

 السندي
 الكىن انظر األلف حرف يف تقدم اهلادي عبد بن حممد احلسن أبو هو

-------------------------------------- 
  ١٠٠١ صفحة - ٢ جزء   

 السندي
 احلاء حرف يف تقدم حياة حممد هو

 السندي
 العني وحرف الشارد حصر يف احلاء حرف انظر األنصاري عابد حممد هو

 السندي
 اهلاء حرف انظر هاشم حممد
 الزواوي سعيد حممد ٥٧٠
 أيب ابن سليمان بن علي حممد بن أمحد بن حممد ابن الرمحن عبد بن السعيد حممد اهللا عبد أبو هو
 انتشر اجلزائري القطر زوايا أكرب من زاوية وهي زواوة بالد من أقبو زاوية صاحب الزواوي داوود
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 األخرية الثالثة القرون يف العلمية الزوايا أم هي بعضهم قال حىت املالكي الفقه سيما ال العلم عنها
 وإىل شرقا قسمطينة إىل واالها وما زواوة بالد يف احلسابو والفلك والنحو الفقه انتشر ومنها

 ذكرها اشتهر وم املذكور آل هم فيها واملدرسون اه غربا املدية وإىل جنوبا األغواط
 عن الزواوي أعراب احلسني علي أيب زواوة عالمة عن الرمحن عبد زيد أيب أبيه عن املترجم أخذ

 الرمحن عبد بن حممد اهللا عبد أيب الشهري العارف عن أيضا املترجم وأخذ ح بأسانيده اخلرشي شيخه
 املصريني مشاخيه وعن بسنده أيضا أعراب احلسني عن اجلزائر حامة دفني باألزهري املعروف الزواوي
 دفني التلمساين املنور حممد الشمس أعظمهم ومن والدردير العمروسي وعلي والصعيدي كاحلفين

 القريواين زيد أيب ابن رسالة يروي كان وهو الرمحن عبد والده نع املترجم ويروي ح وغريهم مصر
 ١٢٤٦ سنة املذكور املترجم السعيد حممد ومات مؤلفها إىل أبيه عن أمحد أبيه عن حممد أبيه عن

-------------------------------------- 
  ١٠٠٢ صفحة - ٢ جزء   

 البوسعادي الديسي الرمحن عبد بن مدحم والشيخ عزوز بن املكي الشيخ عن الفقهي سنده أروي
 بن حممد اهللا عبد أيب العارف عن وكلهم اهلاملي القاسم أيب بن حممد احلاج بن حممد والشيخ اهلاملي
 بن دمحان السيد ومدرسها الديس زاوية عامل املعمر عاليا به وأجازين ح الشهري اهلاملي القاسم أيب

 القاسم أيب ابن والشيخ وهو الرمحن عبد ابن الشيخ خمشاي من وهو الديسي الفضيل بن السنوسي
 املتوىف القاسم أيب والده عن القاسم أيب بن أمحد العباس أيب الشيخ عن أخذ كالمها املذكور الكبري
 الشيخ عن الديسي الرمحن عبد ابن الشيخ ويروي ح املذكور السعيد حممد جده عن ١٢٥٥ سنة

 أمحد سيدي الشيخ الثاين والد عن كالمها القاسم أيب سيدي الشيخ لألب وأخيه الطيب حممد سيدي
 عبد بن حممد الشمس عن روايتناا املترجم وبني بيننا ما وأعلى ح املذكور بسنده القاسم أيب بن

 سنة املتويف الديسي املازري حممد اهللا عبد أيب احملدث املعمر عن وهو عاة إجازة املذكور الرمحن
 املترجم عن ١٢٨٤

 فاريينالس ٥٧١
 سامل بن أمحد بن حممد الدين مشس العون أبو وشامته عصره مسند وأثريه الشام حمدث اإلمام هو

 مسند ب اليماين النفس يف األهدل الوجيه حاله الصويف الزاهد احلنبلي النابلسي السفاريين سليمان بن
 طبقات يف املكي الشركي محيد بن حممد الشمس مكة احلنابلة مفيت وحاله الكبري احلافظ الشام

 معجمه يف الزبيدي الفيض أبو احلافظ وحاله املتقن احلافظ املسند ب الوابلة بالسحب املسماة احلنابلة
 ناصرا كان فيه وقال الصويف الزاهد البارع احملدث اإلمام شيخنا ب املختص

-------------------------------------- 
  ١٠٠٣ صفحة - ٢ جزء   
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 فيه وقال أهله يف حمبا احلديث علوم لنشر مالزما شأنه على مقبال باحلق قواال دعةللب قامعا للسنة
 له السند ألفية يف

  === املعتلي اإلمام عصره مسند 
  العمادا رفع قد بعلمه === السجادا الزاهد األثري 

 حممد بن يوسف ابن الرمحن عبد املترجم حلفيد إجازته يف أيضا عنه الزبيدي احلافظ وقال
 السفاريين

  وسددا هدى قد احلديث شيخ === أمحدا بن حممد وجده 
  النفس عايل األخيار بقية === نابلس يف اهللا عمر كان قد 

  الغاية فوق الفن هذا حفظ يف === العناية له كانت من أوحد 
 أعياا عن وأخذ دمشق إىل رحل مث ا ونشأ ١١١٤ سنة نابلس أعمال من سفارين قرية يف ولد

 وأمحد العجلوين وإمساعيل الد الرمحن وعبد النابلسي الغين وعبد التغليب القادر عبد الشيخ أجازهو
 احملاسين وسلطان البصراوي اهللا وعبد العمادي وحامد البكري مصطفى والشيخ املنيين علي بن

 حامد على بدمشق ومسع الدقاق حممد وصهره السندي حياة الشيخ على فسمع وحج وغريهم
 أمحد مسند ثالثيات وبعض البخاري وثالثيات باألولية املسلسل عماديال

 صدر نفثات مساه جملدين يف املذكور والشرح ٣٦٣ وعدا حنبل بن أمحد ثالثيات على شرح له
 موضوعات فيه اختصر املوضوعات األحاديث يف املصنوعات والدرر املسند ثالثيات بشرح املكمد

 كشف مساه األحكام عمدة وشرح النبوية السرية يف جملدين يف لفومؤ ضخم جملد يف اجلوزي ابن
 األنوار معارج مساه النبوية السرية يف الصرصري نونية وشرح سفرين يف األحكام عمدة بشرح اللثام
 يف املختار النيب سرية يف

-------------------------------------- 
  ١٠٠٤ صفحة - ٢ جزء   

 علي سيدنا حديث شرح يف اجللي والقول ضخم جملد يف املصطفى ةبسري الوفا وحجر جملدين
 فيه غرائب فيه أودع االستغفار سيد حديث شرح يف األفكار نتائج زياد بن كميل على أماله الذي
 شرح واألسانيد املكرر منه حذف حنبل بن أمحد لإلمام الزهد كتاب منتخب كراريس سبع حنو

 بشرح الغرافية امللح مساه االصطالح يف فرح ابن منظومة رحوش املقدسي للضياء األعمال فضائل
 شرح يف السنية األنوار ولوائح األعمال فضائل حديث بشرح العمال وتناضل الالمية فرح ابن منظومة
 األثرية الفرقة اعتقاد يف املضية والدرة احلائية داوود بن بكر أيب منظومة
 إليه وأرسل فأجازه الآليل عقود يف قال العقاد شاكر العالمة دمشق من استجازه ملا ألفه ثبت وله
 يف وسنده املسلسالت وبعض ومروياته وأسانيده مشاخيه بعض فيها وذكر له كالثبت جعلها كراسة
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 ٦٢٣

 واملرويات العالية األسانيد على مشتملة شافية جامعة مطولة إجازة ذلك وغري واملسانيد الصحيحني
 إجازة إيل فكتب أستجيزه إليه كتبت املختص املعجم من ترمجته يف الزبيدي احلافظ وقال اه الغالية
 مث ١١٧٩ عام يف اإلجازة هذه وصول وكان والغرائب بالفوائد حشاها كراريس عدة يف حافلة
 بن اخلالق عبد املرحوم منهم األصحاب من مجاعة باسم االستدعاء إليه وأرسلت ٨٢ عام ثانيا كاتبته
 غريبة بفوائد حشاها حسنة إجازة وحرر فاجتهد زبيد أهل من ومجاعة البخاري حممد والسيد خليل
 اه كراريس يف

 األهدل سليمان السيد وعمدته شيخه هلم املشار الزبيديني من مرتضى السيد له استجاز ممن قلت
 معجم من املدين خليل بن القادر عبد ترمجة ويف وغريهم اجلبيلي وعثمان بكر أيب السيد ألخيه وكذا
 فيها كراريس مخسة يف طويلة إجازة له فكتب السفاريين شيخنا من له استجزت املذكور يديالزب

 خيلف ومل الزبيدي الفيض أبو احلافظ قال ١١٨٨ سنة بنابلس عنه ورضي اهللا رمحه مات اه مجة فوائد
 اه مثله بعده

-------------------------------------- 
  ١٠٠٥ صفحة - ٢ جزء   

 كدك خليل بن القادر وعبد الزبيدي مرتضى احلافظ طريق من ومروي مؤلف من له ما نروي
 سليمان والسيد الدمشقي العقاد شاكر والشيخ نابلس نزيل البخاري حممد بن حممد والسيد زاده

 اعتقادا احلنبلي اخلنكي إبراهيم الربهان عن باحلنابلة مسلسال به ونتصل عنه كلهم وغريهم األهدل
 كالمها النابلسي اهللا عبد بن وعثمان النابلسي اللبدي أمحد الشهاب عن الشركي يدمح بن حممد عن
 اجلبار عبد عن محيد ابن وأخذ ح جده عن أبيه عن السفاريين حممد بن مصطفى بن القادر عبد عن
 القدومي اهللا عبد زمانه يف احلنابلة شيخ عن منه وأعلى ح عنه الرحيباين مصطفى عن البصري علي بن
 السفاريين قال السفاريين الشمس عن الرحيباين سعد بن مصطفى عن الشطي عمر بن حسن عن ةمبك
 ثبت ضمن وذلك إليه ا نتصل أسانيد به ولنا إال الناس بني متداول كتاب ليس للعقاد إجازته يف

 أثبات وضمن التغليب القادر عبد شيخنا ثبت ضمن وكذا األثري الباقي عبد الشيخ مشاخينا شيخ
 عدة بواسطة أرويها فإين الكوراين إبراهيم مشاخينا شيخ وأثبات النابلسي الغين عبد العارف يخناش
 اه التغليب القادر عبد أجلهم من مشاخيي من

 للمرادي الدرر وسلك الغزي والكمال مرتضى احلافظ معجمي يف مبسوطة املترجم وترمجة
 أنه يل ويظهر وغريهم الشركي محيد وابن ذكورامل للغزي احلنابلة طبقات و للجربيت اآلثار وعجائب

 عنه وأخذ وخرج وحرر وصنف مجع ممن ألنه عشر الثاين القرن حفاظ يف املترجم عد يبعد ال
 املذكور برناجمهم يف عده فاتنا وقد واليمن واحلجاز مصر من حىت البعيدة األقطار من واستجيز
 م املترجم يلحق أن خمصوص جزء يف حدة على ترامجهم جتريد أراد وملن هناك فيستدرك
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 ٦٢٤

-------------------------------------- 
  ١٠٠٦ صفحة - ٢ جزء   

 السقا ٥٧٢
 األلف حرف من إبراهيم انظر السقا علي بن إبراهيم إسحاق أبو هو

 وله ١٢١٢ عام القاهرة مصر من بالدويداري كانت والدته فإن حياته تاريخ هناك نذكر وفاتنا
 مستخرجة النبوي الطب يف ورسالة مطبوعة لألجهوري رمضان فضائل على حاشية منها تآليف عدة
 الكالم يف ورسالة واجلنود العسكار تأليف يف احملمود السفر خمتصر املقصود وبلوغ اللدنية املواهب من
 بعضها مسع السعود أيب تفسري على حاشية مؤلفاته وأشهر اليمن أهل فيها سأله القمر انشقاق على
 ١٢٩٨ عام اآلخرة مجادي ١٤ اهللا رمحه وفاته وكانت مبرتله اهللا رمحه الوالد شيخنا عليه

 السقاط ٥٧٣
 العالمة مدفنا املصري مولدا الفاسي السقاط العريب بن حممد بن علي الدين نور احلسن أبو هو
 السند ألفية يف الزبيدي احلافظ عنه قال الشهري املعمر املسند احملدث

  إفراط بال العصر حمدث === بالسقاط عروفامل ومنهم 
  األنفاس الطاهر العلوم شيخ === الفاسي العريب بن علي 

 اه ووالية وزهدا وديانة وعلما فضال العامل أفراد من فردا كان الدرر سلك يف املرادي عنه وقال
 األسانيد ذي فظاحلا باإلمام بعاشوراء املسلسل احلديث يف رسالته يف الصغري األمري الشمس ووصفه
 العدوي حسن علي أيب النور لشيخه تبعا البابالوي علي النور حمشيه عليه كتب ولكن العالية

 من وهو عندهم املعلوم باملعىن احلافظ به املراد وليس زمانه حبسب املتقن باحلافظ مراده بأن احلمزاوي
 اه األزمان تلك يف ذلك لبعد بأسانيدها حديث ألف مائة حفظ

-------------------------------------- 
  ١٠٠٧ صفحة - ٢ جزء   

 وسكون الكاف وفتح الالم بضم لوكس السالم عبد بن عمر حفص أبو العالمة عامة أجازه
 عبد بن حممد والشمس ا له مؤلفها إجازة حسب املنح وخبصوص ١١٤٣ بتاريخ التطواين السني
 ملا والنخلي البصري عامة أيضا أجازه كما عامتان ومها له إجازما على وقفت املعمر بناين السالم
 وعبد زكري ابن الرمحن عبد بن وحممد الفيومي وإبراهيم الغرقاوي أمحد بن وعلي ١١١٤ عام حج
 الدمياطي والبديري املواهب شارح الزرقاين الباقي عبد بن وحممد الرحلة صاحب الزبادي ايد

 عن التطواين عمر عن له ما وكل الفاسي السعود أيب فهرسة ويروي وغريهم البكري ومصطفى
 إجازة على وقفت عامة األول جد عن كالمها األندلسي سليمان بن العريب بن وأمحد املنح صاحب

 عنه لآلخذ العامة هؤالء من شيخ كل
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 وتآليفه الغزايل طريقة يروي أنه منه فاستفدت اهلامل بزاوية بعضه على وقفت ثبت وللمذكور
 زكري ابن مؤلفات ويروي الفاسي السعود أيب عن والده عن احلاج بن العريب بن أمحد بن حممد عن

 عمه عن الشاذيل حزب ويروي املبتدعة العوائد أهل على الرد يف املتبعة الفوائد منها عنه الفاسي
 حزب ويروي الفاسي السعود أيب عن السقاط علي بن القادر عبد الربكات أيب الربكة األستاذ

 عبد املعمر عن العالوي باحسن حممد الشريف عن الفندقجي احملالوي أمحد بن إبراهيم عن اذيلالش
 النصر وسيف الصغري واحلزب الكبري احلزب وروى الشاذيل عن املرسي عن االسفرايين عن الشكور

 عن أخذناهم كما قال خبطه اإلجازة يف يل وكتب قال ناصر ابن حممد بن يوسف احملاسن أيب عن
 القراء شيخ عمه عن الفالح وحزب اخلريات دالئل ويروي ناصر ابن أمحد الشيخ عمنا عن ياخناأش

 خالته ابن وعن ح الفاسي السعود أيب عن السقاط العريب حممد بن علي بن القادر عبد الفقراء وملجأ
 عبد ابن وعن الدليل شارح الفاسي املهدي عيسى أيب عن جلون بن أمحد بن حممد احملقق العالمة
 يف نقل ورأيته والبديري لوكس وعمر بناين السالم

-------------------------------------- 
  ١٠٠٨ صفحة - ٢ جزء   

 والواسطة شيوخنا بشيخ عنه فعرب البادية املنح صاحب عن كالما املذكور ثبته من عليه وقفت ما
 يف فما السقاط لعلي هو وإجازته له املنح صاحب إجازة على وقفت التطواين لوكس عمر وبينه بينه

 مرة مباشرة املنح صاحب عن يروي أنه من الصغري لألمري عاشوراء كمسلسل املصريني بعض كتب
 العريب بن وأمحد السقاط عنه يأخذ مل املنح صاحب فإن غلط احلاج ابن العريب بن أمحد بواسطة ومرة
 فاعلمه تلميذه ال املنح لصاحب شيخ احلاج ابن

 الضوابط مساه بثبت املصري الفرغلي فتح ابن الدين مشس بالتدوين املترجم أسانيد أفرد كما
 حممد بن العايل عبد الشيخ املسلسالت من املترجم رواه ما جرد كما الضاد حرف يف انظره اجللية
 السقاط ثبت نروي ٢٦٠ عدد احلديثي القسم انظر مبصر التيمورية باملكتبة موجودة وهي القريين
 بن القادر عبد بن وعلي املصري األمري والشيخ الزبيدي مرتضى احلافظ طريق من له ما وكل راملذكو
 السقاط مات عامة عنه كلهم وغريهم الشرقاوي اهللا وعبد الفيومي العليم وعبد اجلزائري األمني

 مبصر ١١٨٣ سنة املذكور
 السويدي ٥٧٤
 حممد السعود أيب الراوية املسند احملدث عالمةال بن علي املعايل أبو املسند العالمة العراق حمدث هو
 البغدادي العباسي مرعي بن احلسني بن اهللا عبد الربكات أيب العراق حمدث بغداد عالمة بن سعيد

 حديث ألف عشرين حيفظ كان وقيل غريه ويف فيه والرباعة احلديث أمية من كان بالسويدي املعروف
 قد الناس أرى خطبته يف قال الدين مسائل يف لثمنيا العقد كتاب صاحب وهو الصحاح الكتب من
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 ومجيع وارهم ليلهم أنفسهم ا وأشغلوا أذهام ا كدحوا فلسفية بشبه عقائدهم ارتبكت
-------------------------------------- 

  ١٠٠٩ صفحة - ٢ جزء   
 من بشيء مسع إذا مأحده فترى والتدليس التمويه من عليهم ألقاه وما إبليس تلبيس من ذلك

 الشياطني إخوان الفالسفة تزعمه ما عليه قرئ وإذا وقرا أذنيه يف كأن مدبرا وىل والسنة الكتاب علوم
 أقبل سلطان من ا اهللا أنزل ما اليت الترهات هذه وأمثال والنفوس العقول بيان من ضالالم يف

 اه والظنون األوهام من أفالطون سنة باتباع أمروا فكأم وسرا علنا متبصرا عليهم
 واموعة األلباب نزهة كتابه يف املفسر اآللوسي حممود الثناء أبو بغداد مفيت تلميذه ترمجه وقد
 منه أعذب وال حفظا منه أكثر رأينا ما سلطانا احملدثني وللعلماء برهانا السنة ألهل كان قال الوسطى

 اه علما الرجال مبعرفة منه أكثر وال لفظا
 خترج وبه الرمحن عبد وعمه سعيد حممد اهللا عبد أيب احلافظ ومسنده العراق راوية أبيه عن أخذ
 وغريهم الزبيدي مرتضى احلافظ احملدثني وشيخ الكزبري الرمحن عبد بن حممد الشمس الشام وحمدث
 حممد املترجم ولد بعده من نصره كما له وأذعن الكردي خالد موالنا عن النقشبندية الطريقة وأخذ
 يف ما أكثر عن برجوعه يقضي املذكور الشيخ يد على أخريا وسلوكه رسائل بعدة السويدي أمني
 قلمه من فيه ما كل كان إن املبادئ من الثمني العقد كتابه

 منهم مجاعة ا عنه فأخذ عمره آخر بغداد على وورد بدمشق السويدي النور إقامة أكثر وكان
 جييز وكان هناك به وانتفع دمشق إىل حتول مث باشا داوود الفاضل العامل بغداد ووايل اآللوسي املفيت
 حممد الشمس ووالده الزبيدي مرتضى احلافظ وأشهرهم أعظمهم أثبات أمية عن تلقاها أثبات بعشرة
 دمشق على املطل قاسيون جبل بسفح ودفن ١٢٣٧ سنة بدمشق مات وطبقتهما السويدي سعيد

-------------------------------------- 
  ١٠١٠ صفحة - ٢ جزء   

 عن احلنبلي القدومي اهللا عبد شيخنا عن الصحيح وأروي ح عنه اآللوسي طريق من له ما نروي
 النصر أيب الشيخ عن األولية حديث وأروي عنه الدمشقي الشطي حسن البدر بالشام احلنابلة شيخ

 عن وهو املترجم عن شبنديالنق الكردي خالد موالنا عن الغزي عمر حممد عن بشرطه اخلطيب
 املعمر العالمة املترجم حفيد مكاتبة مكة من وأجازين ح بأسانيده العجلوين عن الكزبري الشمس

 صبغة بن سعيد حممد عن املكي أمحد الشيخ وعن ح تعاىل اهللا رمحه السويدي علي بن صاحل بن أمحد
 عن البصري سند بن عثمان عن كيامل اجلداوي عالم بن حممد بن حممد عن أبيه عن املدراسي اهللا

 السويدي علي املنال
 عن يروي العراق وحمدث عصره يف بغداد راوية كان السويدي سعيد حممد الشيخ املترجم ووالد
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 ١١٤٥ عام عمره من اخلامسة يف وهو بغداد ورد ملا أجازه املكي عقيلة ابن كالشمس املسندين أعالم
 البصري وسامل عقيل وابن البكري وتلميذه النابلسي الغين بدع الشيخ من ذلك قبل والده له واستجاز
 وعبد اجلنيين وصاحل املنيين وأمحد العجلوين الفداء وأيب الشركي الطيب وابن السندي حياة وحممد
 احلافظ له كتبها إجازة على ووقفت كبرية وطائفة الدباغ وعلي اجلربيين وطه الشرابايت الكرمي
 املرادي خليل وحملمد وأسباطه وأحفاده وألوالده له فيها أجاز ١٢٠٤ مبعا مؤرخة الزبيدي مرتضي
 أعلم واهللا الالفظ باحلافظ فيها السويدي حاله الدرر سلك صاحب

 السيوطي ٥٧٥
 الدين أعالم علم املتأخرين فخر اإلمام هو

-------------------------------------- 
  ١٠١١ صفحة - ٢ جزء   

 ٩١١ سنة ا املتويف املصري الشافعي السيوطي بكر أيب بن الرمحن عبد فضلال أبو احلفاظ خامتة
 تآليف وكثرة ومشاركة واطالعا حفظا األخرية القرون يف اإلسالم نوادر من نادرة كان الرجل هذا
 بعلم زمانه أهل أعلم كان الصغرى الطبقات يف والشعراين السبائك يف احلنبلي العماد ابن عنه قال

 له وأنشد منه لألحكام واستنباطا وسندا ومتنا وغريبا رجاال نونهوف احلديث
  حثيثا سعيا الضالل يف سعوا قد === رجال للحديث االمالء عاب 

  حديثا يفقهون يكادون ال === قوم األمايل ينكر إمنا 
 من يعرف مل أحاديث لعدة حجر ابن بيض قد الصغرى طبقاته يف الشعراين تلميذه عنه وقال
 اإلسالم شيخ وأرسل ذلك وغري وضعف حسن من مرتبتها وبني الشيخ فخرجها مرتبتها وال خرجها

 املترجم الشيخ فردها رواا وقلب مرتبتها يعرف ومل احلافظ هلا بيض أحاديث األوجايف الدين تقي
 ئاشي تعرف أنك أظن كنت ما واهللا وقال يده وقبل إليه اإلسالم شيخ فذهب مرتبتها وبني أصوهلا إىل
 اه ودمك بلحمك وتعشيت تغديت طاملا حل يف فاجعلين هذا من

 احلفاظ طبقات يف عنه املترجم قال إجازته ومشلته حجر ابن احلافظ جملس صغره يف والده أحضره
 يف وينوب إليه يتردد كان والدي فإن خاصة إجازة منه يل تكون أن أستبعد وال عامة إجازة منه يل

 الفن يف انتفعت فقد عنه واألخذ كالمه بسماع والفوز جمالسه حضور فاتين يكن وإن عنه احلكم
 الوغاة بغية يف مرة عنه ونقل اه الكثري منها واستفدت بتصانيفه

-------------------------------------- 
  ١٠١٢ صفحة - ٢ جزء   

 تأليفنا آخر يف حجر ابن عن بأخذه يتعلق ما وانظر حجر ابن احلافظ شيوخنا شيخ فيه فقال
 اللبس كشف
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 السيوطي حمفوظ
 كالسراج الفقه ويف حجر كابن احلديث يف يكون أن على زمزم ماء وشرب املترجم وحج

 اهللا فبلغهما الذهيب كاحلافظ يكون أن على زمزم ماء شرب فإنه حجر ابن فعل كان وكذلك البلقيين
 ابن وألفية سنني مثان دون وهو آنالقر حفظ أنه السيوطي ترمجة يف ذكر القادرية التحفة ويف أملهما
 عن الصغرى الطبقات يف الشعراين ونقل البلوغ قبل األصول يف الفقه ومنهاج والعمدة مالك

 يوجد ال ولعله حلفظته أكثر وجدت ولو قال حديث ألف مائيت حيفظ إنه نفسه عن قال أنه السيوطي
 حفظ أنه املترجم عن البوين مقاس بن أمحد الشهاب ثبت ويف اه ذلك من أكثر األرض وجه على

 جامعه يف ألفا مثانني فجمع واحد كتاب يف كلها مجيعها جيمع أن مراده وكان حديث ألف ثالمثائة
 بعض ذلك فسر وقد منه اه واحد كتاب يف كلها األحاديث مجع اهللا يرد فلم اهللا رمحه ومات الكبري

 النجعة قائله فيه أبعد تأويل وهو خزانته يف املذكور العدد حيفظ كان أنه ذلك معين بأن العصريني
 زمانه يف كانت الوقف خزائن ألن األسيوطي مثل األفراد فخر مبوضوع ليس ذكره ما إذ اخلطأ ووسع
 كان كيفما العدد هذا من أكثر فيها احملفوظ لكان اخلزانة حفظ يريد كان ولو بكثري خزانته من أكثر
 يقولون فيما مصدقون مثله والعلماء عجبا تر السلف حمفوظ مقدار يف التدريب مقدمة وانظر املراد
 الفن دواخل وعرف جيدا ذوقا ذاقها من إال الفقه كل يفقهها ال أمور فهذه وباجلملة أنفسهم عن

 شواردها تقييد على عمرهم السنة خدام قصر كيف وحقق
-------------------------------------- 

  ١٠١٣ صفحة - ٢ جزء   
 اللحم امتزاج بالسنة الشأن هذا أهل امتزج وكيف متعارضها بني واجلمع متشاها يف والتفكر

 وسفرهم وسعتهم فقرهم حال يف ا اشتغلوا استيقظوا وإذا يفكرون فيها وهم ناموا ناموا فإذا بالعظم
 استمرر ومن وصدق عرف وجرب ذاق فمن كربهم إىل صغرهم ومن وصحتهم ومرضهم وحضرهم

 فافهم دواء حلمقه ليس سواء الناس جعل ومن عليه قاسهم هؤالء يستحليه ما
 السيوطي شيوخ
 لتلميذه هكذا شيخ ستمائة عن العلم أخذ البعيدة األقطار أهل وكاتب ورحل املترجم روى
 احلافظ لتلميذه الذي وهو له احملاضرة حسن من ترمجته يف والذي الصغرى طبقاته يف الشعراين
 مائة إىل بلغوا أم العماد البن ذهب من أخبار يف الذهب شذرات يف وهوحن ترمجته يف الداودي
 من عنه سبق ما بعد قال الشعراين ولكن املعجم حروف على الداودي ورتبهم ومخسني وإحدى
 طبقات أربع وهم قال أرجوزة يف نظمهم قد أنه عدهم

 األوىل
 بن وسليمان واحلجار ةووزير الدمياطي والشرف البخاري ابن الفخر أصحاب عن يروي من
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 وحنوهم الشريازي ابن نصر وأيب محزة
 الثانية
 العلو يف قبلها اليت دون وهي وحنومها العراقي الفضل أيب واحلافظ البلقيين السراج عن يروي من

 الثالثة
 الثانية دون وهي وحنوه الكويك ابن الشرف عن يروي من

 الرابعة
 وتكبري العدة لتكثري وهذه قال وحنومها اجلزري وابن العراقي الزين ابن زرعة أيب عن يروي من
 من أربعة عن باألخذ وظفر التأليف يف وال التخريج يف وال اإلمالء يف ال شيئا عنها أرو ومل املعجم

 معاجم ذلك يف وله امليدومي الصدر أصحاب
-------------------------------------- 

  ١٠١٤ صفحة - ٢ جزء   
 روى من آخر انه وقال الشاوري طريف ابن ترمجة يف شيوخه معجم يف ردهأو وقد نظمه ومن

 التنوخي عن
  األثر حافظ ساقها === فضيلة للتنوخي 
  اشتهر الذي الذهيب === قبله عنه روى قد 
  ومعترب شيخ عنه === أخريا الشاوري وروى 

  بالقدر ومثانني === أربع عام وقضى 
  غرب لذيا والذهيب === الوفاة يف بينه 

  تستطر وثالثون === ستة مث مائة 
  يدخر إعدده حق === وال سابق يف فهو 
  ر قد العلم ذرى يف === الذي البارع أيها 

 ومن له حصل ما أعلى احلليب مقبل بن حممد عن روايته مع املذكور عن روايته ولعل قلت اه
 ابن احلافظ بن حممد الدين وبدر كافيجيال الدين وحميي البلقيين صاحل والعلم الشمين التقي شيوخه
 ابن عيسي الدين وشرف املرشدي إبراهيم بن حممد بن الرمحن عبد اجلود أبو الدين ووجيه حجر

 العقيلي حممد بن أمحد الدين وشرف العقيلي علي بن الرمحن عبد بنت وخدجية الطنويب سليمان
 واحلافظ بكر أبو الدين حمب ووالدمها عطية الفتح أبو الدين ويل وأخوه فهد ابن الدين تقي واحلافظ

 الطربي صاحل بن اهللا جار بنت وآسية الزبيدي بكر أيب ابن إمساعيل الدين وشرف حممد الدين جنم
 ابن القوي عبد بنت ورقية املرشدي إبراهيم بن أمحد بن بكر أبو والفخر املكية ياقوت بنت وصفية
 ناصر بن حممد بن أمحد بنت وكمالية السويكي موسى بن حممد بن أمحد بنت حبيبة وأم اجلائي حممد
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 الدين حمب واإلمام حممد الدين ويل وأخوه املكي ظهرية بن حممد بن حممد حامد أبو والرضى املكي
 وأختها امللقن بن علي بنت وخدجية املقدسي الشرف بنت هاجر الفضل وأم الطربي حممد بن حممد
 صاحلة

-------------------------------------- 
  ١٠١٥ صفحة - ٢ جزء   

 حممد بن حممد بنت وكمالية اهلوريين احلسن أيب بنت هاينء وأم البالسي حممد بنت وسارة
 من كالمه على وقفت من وال هو شيوخه من عده وال السخاوي عن يأخذ ومل وغريهم املرجاين
 السخاوي الدين مشس احملدث حبناصا خبط رأيت فقال الوعاة بغية يف مرة عنه نقل رأيته بل أصحابه

 وهم مشيخته من فعده
 السيوطي مؤلفات

 يتعلق ما منها له احملاضرة حسن من ترمجته يف بعضها عد قد الفنون جل يف املمتعة التآليف له
 وهو املوطا برجال املبطا اسعاف املوطا شرح يف املغطي كشف كتابه احلديثية الصناعة خبصوص
 سنن على الصعود مرقاة احلجاج بن مسلم صحيح على الديباج الصحيح امعاجل على التوشيح مطبوع

 تنوير مطبوع وهو للنسائي اتيب على الرىب زهر الترمذي جامع على املغتذي قوت داوود أيب
 يف الراوي تدريب الزجاجة مصباح املسمى ماجه ابن شرح مطبوع هو مالك موطأ على احلوالك
 وهي األثر علم يف الدرر نظم وتسمى األلفية العراقي ألفية شرح عمطبو وهو النواوي تقريب شرح

 معرفة يف اإلصابة عني التقريب على الزوائد يف التهذيب الدرر قطف املسمى شرحها مطبوعة
 املصنوعة الآليل املستدرك تصحيح يف املدرك توضيح التدليس أهل قلب عن التلبيس كشف الصحابة

 على البديعيات النكت جملد يف عندي وهي والصغرى مطبوعة وهي الكربى املوضوعة األحاديث يف
 األنساب حترير يف األلباب لب السنن عن الذب يف احلسن القول املسدد القول على الذيل املوضوعات

 النابه حتفة ونسي حدث فيمن املرتسي تذكرة املدرج إىل املدرج القريب تقريب بأروبا مطبوع وهو
 والورد املكلل الروض املتشابه بتلخيص

-------------------------------------- 
  ١٠١٦ صفحة - ٢ جزء   

 وهي النبوية واخلصائص املعجزات األعمال إمنا حديث شرح يف اآلمال منتهى املصطلح يف املعلل
 بشرح الصدور شرح أمسها سيأيت والصغرى ضخم جملد يف اهلند يف مطبوعة والكربى وصغرى كربى
 يف الواعون رواه ما مطبوعة وهي اآلخرة أمور عن السافرة البدور مطبوع وهو والقبور املوتى حال
 السنة منهاج مرارا مطبوعة وهي اجلمعة يوم خصائص يف اللمعة األوالد موت فضل الطاعون أخبار

 للظالل املوجبة اخلصال يف اهلالل بزوغ العرش لظل املوجبة اخلصال يف الفرش متهيد اجلنة ومفتاح
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 يف اإلصابة سهام مرتني أجره يؤتى فيمن البدرين مطلع مطبوع وهو بالسنة االعتصام يف اجلنة تاحمف
 كشف النبوي الطب واألذكار الدعوات من املأثور يف املختار والقول الطيب الكلم اابة الدعوات
 أبوي أن يف نةوامل التعظيم ويسمى آمنة السيدة إميان يف الكامنة الفوائد الزلزلة وصف عن الصلصلة

 جياد الكربى املسلسالت مطبوعة مؤلفات ستة الباب هذا يف له بل اجلنة يف وسلم عليه اهللا صلى النيب
 يف البامسة الثغور املالئك أخبار يف األرائك تزيني الشهادة أسباب يف السعادة أبواب املسلسالت

 العباس بين مناقب يف األملاس بوعةمط وهي الشفا أحاديث ختريج يف الصفا مناهل آمنة السيدة مناقب
 األطراف مل للبيهقي اإلميان شعب زوائد مطبوعة وهي الصحابة من مصر دخل فيمن السحابة در

 الفوائد املسانيد جامع األطراف على باالشراف االشراف أطراف املعجم حروف على األتراف وضم
 واإلشاعة احلصر العناية جتربة يسمى ةالفاخر الدرة أحاديث ختريج املتوارة األخبار يف املتكاثرة
 الكمال ذيب على الرجال زوائد مطبوعة وهي املشتهرة األحاديث يف املنتثرة الدرر الساعة الشراط

 الصحابة من عاش من وسلم عليه اهللا صلى النيب على الصالة يف جزء املعظم االسم يف املنظم الدر
 در املتباينة األربعون وضع من أمساء يف اللمع سنياملدل أمساء يف جزء مطبوع وهو وعشرين مائة

 النبوية األمساء شرح يف العلية املرقاة اخلليقة خري أمساء يف األنيقة الرياض القصار األحاديث يف البحار
 االية

-------------------------------------- 
  ١٠١٧ صفحة - ٢ جزء   

 عندي وهي عمر ابن نافع عن مالك رواية من حديثا أربعون اإلسرا قصة شرح يف الكربى
 االكام أزهار الزوائد جممع على الذيل يف الرائد بغية املرويات فهرسة شرح عليها املعاصرين ولبعض

 على الكالم العقائد شرح أحاديث ختريج السنية اهليئة يف السنية اهليئة األحكام أحاديث أخبار يف
 أربعو بالشيخونية احلديث درس وليت ملا أمليته تصدير وهو قال حيفظك اهللا احفظ عباس ابن حديث

 التأليف بآداب التعريف مطبوعة وهي الدعاء يف اليدين رفع يف حديثا أربعون اجلهاد فضل يف حديثا ن
 عن النقاب كشف ربه عرف فقد نفسه عرف من حديث يف األشبه القول العشاريات مطبوع وهو

 من زوجة كنية كنيته وافقت من الصغري من الكبري الشرح أحاديث ختريج يف العبري نشر األلقاب
 التكبري حديث عن اجلزم اجلواب الترمذي للحكيم األصول نوادر زوائد القبور زيارة ذم الصحابة

 احلبيب اللبيب خصائص يف أمنوذج التراويح صالة يف املصابيح الضحى صالة يف جزء جزم
 املسلمني على ما ومنته الصغري واجلامع الكبري اجلامع
 عدة مع مطبوع وهو الصغري اجلامع كتابه املسلمني على مننه أكرب من وهو وأعظمها أمهها ومن
 عدة فيهما مجع الكبري اجلامع وأعظم وأوسع منه وأكرب أيضا بعضها وشرح واختصارات عليه شروح
 املسلمني بني املتداول اآلن الوحيد املعجم ومها املعجم حروف على مرتبة النبوية األحاديث من آالف
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 الكاتبني من أنصف رأيته من وقل اجلملة يف ومرتبتها ومظاا وخمرجيها نبيهم كلم به يعرفون الذي
 يف املقبلي صاحل الشيخ الداهية قال وقد املسلمني علي ومنته هذه بكتابيه املترجم مزية وعرف اليوم
 املقرب الوجه على النبوية األحاديث مجيع معجل أحد يتصد مل أنه استغرب أن بعد الشامخ العلم كتابه
 يف مثله يرى يكد مل من له وأهل بذلك أكرم قد اهللا وإذا املتأخرين لبعض اهللا ادخرها مكرمة لعلها
 املسمى كتابه يف السيوطي اإلمام ذلك مثل

-------------------------------------- 
  ١٠١٨ صفحة - ٢ جزء   

 اخلطأ به ضل حديث عن بالبحث بلي إذا قيمة للجامعني يعرف مل نوم اخل الكبري باجلامع
 بعض يف خالف بأنه مسعتهما وتلويث يهيم والقصور اجلهل وادي يف وبقي املطلوب عن عينه وعميت

 أليس املطبق اجلهل من أخرى املوضوعة األحاديث يف كتبه يف وما مرة التزمه ما فيهما ساقه ما
 وتتبعه املوضوع هذا يف الكتب علي عزمت مرة كنت وقد البشر شأن نم والذهول يتغري االجتهاد

 العلم صاحب قال كما فأقول وباجلملة خلق ما شر من الفلق برب أعوذ عوائق فعاقتين وتوسعا نقدا
 اه كرامتهم حترمنا وال اجلزاء أفضل عنا وآخرهم النقلة أول اجز اللهم الشامخ
 األخري القسم طبع اليوم وجدد بأروبا مطبوعة وهي ظاحلفا طبقات الصحابة تاريخ أيضا وله

 مطبوعة وهي املفسرين طبقات مطبوعة وهي والصغرى والوسطى الكربى النجاة طبقات بدمشق منها
 وهو اخللفاء تاريخ العرب شعراء طبقات األولياء حلية الكتاب طبقات األصوليني طبقات قدميا بأروبا
 وجارف ليل حاطب يسمى الكبري شيوخه معجم أسيوط تاريخ مطبوع وهو مصر تاريخ مطبوع
 العمر تاريخ الكامنة الدرر من امللتقط البلقيين ترمجة النووي ترمجة املنتقي ويسمى الصغري املعجم سيل
 الشرف عنوان منط على املكية والتحفة املسكية النفحة العباس بين عن الباس رفع الغمر إنباء ذيل وهو

 ذيب خمتصر التاريخ علم يف الشماريخ الكىن يف املىن الدمياطية الرحلة املكية ةالرحل الفيومية الرحلة
 اختصاره املسند التفسري القرآن ترمجان عساكر ابن تاريخ من املنتقى الذاكرين حتفة للنووي األمساء
 تهوأ أدهشه بتمعن طالعه من ضخمة جملدات ست يف مطبوع وهو باملأثور التفسري يف املنثور الدر

 حلوا غريه يراه ما واستمرر انتقد حريفات منه طالع أو يطالعه مل ومن وأسكته
-------------------------------------- 

  ١٠١٩ صفحة - ٢ جزء   
 األقران مفحمات مطبوع الرتول أسباب يف النقول لباب اخلالف لسقط يعلم ال من سكت لو

 االتقان الوسطى الصالة يف البسطى اليد السور ئلفضا يف الزهر مخائل مطبوع القرآن مبهمات يف
 مطبوع الكبري التفسري مقدمة وهو

 على مشتملة كلها وتصانيفه املوطأ على حواشيه يف اللكنوي احلي عبد حممد احلسنات أبو قال
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 جمددي من يعد بأن حقيق وأنه فكره ودقة نظره وسعة بتبحره كلها تشهد شريفة وفرائد لطيفة فوائد
 جاء من به حقيقا بكونه وشهد بنفسه ادعاه كما التاسعة وآخر العاشرة املائة بدء يف احملمدية امللة
 ابن عد على منكتا املشكاة شرح يف وللقاري اه املشكاة شرح املرآة يف املكي القاري كعلي بعده
 تفسريال علم أحيا الذي هو السيوطي شيوخنا شيخ اددين من زكرياء القاضي شيخه اهليتمي حجر
 شرح أو منت له فيه إال فنا ترك وما املشهور جامعة يف املتفرقة األحاديث مجيع ومجع املنثور الدر يف

 يف وهو ادعاه كما العاشر القرن يف ادد هو يكون أن يستحق وخمترعات زيادات وله بل مسطور
 على الناس إقبال إال الكرامات من للسيوطي يكن مل لو الشعراين وقال اه ومشكور مقبول دعواه
 فإن باالعتبار جدير أمر هذا قلت اه كفاية ذلك يف لكان واملطالعة بالكتابة األقطار سائر يف تآليفه

 غريه عليها حيصل مل اإلسالمية األمة عند عظيم إقبال على حصلت وشيوخه ملعاصريه بالنسبة مؤلفاته
 أقرانه مؤلفات خبالف منها العديد عددال عن ختلو عجمية أو عربية الدنيا يف خزانة جتد تكاد وال

 جتاوز حتصى ال تصانيفه إن احلجال درة يف القاضي ابن وقال األنوق بيض من أعز فإا وشيوخه
 احلافلة مؤلفاته أمساء استقصى الداودي احلافظ تلميذه إن الشذرات يف العماد ابن وقال اه األلف
 مخسمائة على الكاملة أي عدا فنافت املعتربة املعتمدة ررةاحمل املتقنة النافعة اجلامعة الكاملة الكبرية
 آية وكان وغربا شرقا األرض أقطار يف حياته يف مؤلفاته أكثر اشتهر وقد مؤلف

-------------------------------------- 
  ١٠٢٠ صفحة - ٢ جزء   

 ثالث واحد يوم يف كتب وقد الشيخ عاينت الداودي تلميذه قال التأليف سرعة يف كربى
 ويف اه حسنة بأجوبة منه املتعارض عن وجييب احلديث ميلي ذلك مع وكان وحتريرا تأليفا كراريس
 أنه البكري أمحد الدين شهاب الصفا أيب بن حممد اهللا عبد أيب شيخه ترمجة لدى القرايف البدر مشيخة

 آخر يف ونشر اه فمؤل ستمائة وهي قال مؤلفاته أمساء فهرس السيوطي احلافظ شيخه على قرأ
 كتب وأربعة مخسمائة إىل فيه أوصلت السيوطي مؤلفات فهرس بأروبا قدميا املطبوع الظنون كشف

 سنني بسبع موته قبل ٩٠٤ سنة إىل تآليفه فيها عدد السيوطي تأليف من بكراسة مصر يف ظفرت وقد
 ٣٢ واملصطلح ٢٠٥ يثاحلد ويف ٧٣ التفسري علم يف له ما فعدد ٥٣٨ إىل مؤلفاته عدد فيها أوصل
 والبديع والبيان واملعاين ٦٦ والتصريف والنحو واللغة ٢٠ والتصوف والدين الفقه وأصول ٧١ والفقه

 الشهاب ثبت يف ما الغريب ومن ٥٣٨ اجلميع ٣٠ والتاريخ الطبقات فنون من اجلامعة والكتب ٦
 شرح السيوطي اجلالل له ترجمامل أن أخربه املغرب أهل من مساه له شيخا أن البوين قاسم بن أمحد

 البوين ذكره ما هذه من وأغرب املنورة باملدينة عثمان سيدنا رواق يف حبس وهو قال خليل خمتصر
 حىت مات ما السيوطي أن والصواب املالكية ملذهب تنقل انه مث شافعيا كان السيوطي أن من أيضا
 وخيتار جيتهد كان
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 ٦٣٤

 وجياد املسري وزاد ليل وحاطب املرويات وفهرسة ملنتقيوا والصغري الكبري املعجم الباب يف وله
 واملسلسالت احلديث فن من ٩٤١ رقم انظر مبصر التيمورية املكتبة يف منها ونسخة املسلسالت

 حرفه يف كال انظر املنظوم شيوخه طبقات وترتيب الصغرى
 فافتتحه ٧٥٢ نةس حجر ابن احلافظ موت من اندثرت احملدثني عند املعروفة اإلمالء سنة وكانت

 من حنوا فأملى ٨٧٢ سنة أول السيوطي وأحياه
-------------------------------------- 

  ١٠٢١ صفحة - ٢ جزء   
 للحفاظ اتباعا الصالة بعد اجلمعة يوم االمالء اخترت وإمنا قال أخرى مخسني مث جملسا مثانني
 وابن وولده العراقي عليه كان ما خالف عساكر وابن السمعاين وابن البغدادي كاخلطيب املتقدمني

 القادر عبد للسيد العاشر القرن أخبار يف السافر النور ويف الثالثاء يوم ميلون كانوا فإم حجر
 وانقطع ذلك مجيع يف زهد إنه مث القاهرة من متعددة مواضع يف املشيخة ويل املترجم أن العيدروسي

 قعر يف أنقبع قال من قول من أسلم هذا تعبريه قلت تهمو مرض أيام ثالثة ومرض بالروضة اهللا إىل
 داره

 الدين واء االرميوين ويوسف اهليتمي حجر وابن الشعراين طريق من له ما كل نروي
 القرايف بكر أيب بن علي والنور اجلاي بن عمر والسراج الكرخي والبدر العلقمي والشمس الشنشوري

 عنه وغريهم الغزي والبدر
 الشيخ عن باآلباء مسلسل وهو اإلفريقية الصحراء أهل طريق من إليه غريبا نداس هنا ولنذكر

 فاضل حممد الشيخ أبيه عن ونعمه اهللا رمحه تزنيت دفني الشنكيطي العينني ماء مصطفى حممد العارف
 عن املختار اجليه والده عن األنور أيب حممد الطالب أبيه عن أخيار الطالب أبيه عن مامني أبيه عن
 عن حممد أبيه عن الصغري حيىي أبيه عن حممد سيدي أبيه عن علي حممد أبيه عن احلبيب حممد لدهوا

 بأسانيده األسيوطي احلافظ عن العلي الشيخ شيخه
 عزوز ابن املكي حممد األستاذ صديقنا عن الروم علماء طريق من الغرابة يف مثله آخر سند ولنا

 عن حافظ بشهري الشهري أمني حممد عن باآلستانة الفتوى أمني أفندي نوري حممد الصاحل العامل عن
 خليل قره عن اليغليجوي مصطفى بن حممد احلاج عن القونوي مصطفى عن الفوزاين أفندي حممد

-------------------------------------- 
  ١٠٢٢ صفحة - ٢ جزء   

 امسه بلد إىل نسبة األركلوي الشيخ عن مصطفى والده عن اخلادمي سعيد أيب عن القونوي
 السيوطي احلافظ عن الساكنة بالياء تنطق الياء لكن أركلي

 احلنبلي املصري البهويت الرمحن عبد عن أبيه عن احلنبلي املواهب أيب إىل بسندنا فهارسه وأروي
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 ٦٣٥

 علي بن أمحد الشهاب عن القشاشي الصفي عن املواهب أيب إىل وبالسند ح عنه العلقمي الشمس عن
 الوجيه عن السكري شيخنا عن ذلك من وأعلى ح عنه أخيه عن العلقمي الربهان نع الشناوي
 املعمر عن املكي الطربي الزين عن العجيمي عن عقيل بن عمر عن الزبيدي احلافظ عن الكزبري
 جدا عال وهو عنه احلصاري
 الشيخ اوكذ ضخم جملد يف وهو الداودي احلافظ تلميذه سبق كما بالتآليف السيوطي ترمجة أفرد

 حمل حتقيق يف نفيسة رسالة باشا تيمور أمحد الشهاب ولعصرينا وغريمها املصري الشاذيل القادر عبد
 مطبوعة وهي مدفنه

 تنبيه
 فقال علم بكل يتعلق االجتهاد جعل حيث احلديث علم يف االجتهاد على السيوطي احلافظ تكلم

 وأحواهلم ترامجهم ويعرف يعرفهم ذينال الرجال يكون أن احلافظ مراتب أقل املزي احلافظ قال
 ال كنا قوهلم من املتقدمني عن حيكى ما وأما للغالب احلكم ليكون يعرفهم ال الذين من أكثر وبلدام

 حجر ابن احلافظ وكان زمام حبسب فهو حديث ألف عشرين يكتب مل من حديث صاحب نعد
 الرجال أفواه من واألخذ بالطلب الشهرة هي حافظا مسي اإلنسان يف اجتمعت إذا اليت الشروط يقول

 استحضار مع السقيم من الصحيح وممييز ومراتبهم الرواة بطبقات واملعرفة والتعديل باجلرح واملعرفة
 اه حافظ فهو مجعها من الشروط فهذه املتون من الكثري

-------------------------------------- 
  ١٠٢٣ صفحة - ٢ جزء   

 بلياحلن السيوطي ٥٧٦
 املتويف بالسيوطي الشهري احلنبلي الدمشقي مولدا الرحيباين عبده بن سعد بن مصطفى العالمة هو

 موجود خطي ثبت له السفاريين الشمس الشام حمدث تالميذ أكرب من ١٢٤٠ سنة أو ١٢٤٢ سنة
 عن القدومي شيخنا عن مبؤلفه نتصل ٤٩ عدد حتت االصطالح يف جمموعة ضمن التيمورية باملكتبة
 عنه الشطي حسن شيخه

 السوداين ٥٧٧
 األسرار وكرت واملعارف العلوم روض السوداين الدانكوي الكنتاوي الفالين حممد بن حممد هو

 حج وغريهم قودوا وحممد بندور حممد واألستاذ الربناوي النوايل سليمان بن حممد عن أخذ واللطائف
 حسن الشيخ مبرتل ١١٥٤ سنة مات او مصر ودخل وعلمائها مبلوكها واجتمع ممالك بعدة ومر

 شعره ومن ااورين ببستان ودفن اجلربيت
  مستقرا بأرض يل أر فلم === أرض بكل املستقر طلبت 
  حرا لكنت قنعت أين ولو === فاستعبدتين مطامعي تبعت 
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 جملدين يف واألوفاق احلروف علم يف واإلغالق اللبس وإيضاح اآلفاق جة كتاب صاحب وهو
 اجلربيت وحسن الدمنهوري طريق من به نتصل مشيخته يف برنامج له العديدة املؤلفات من هوغري

 عنه كالمها
 الساباطي ٥٧٨

 حىت دهرا باليمن أقام السندي عابد الشيخ حق يف قائال اجلين اليانع صاحب منها نقل فهرسة له
 ساباط ابن عده

-------------------------------------- 
  ١٠٢٤ صفحة - ٢ جزء   

 من فهرسه يف الساباطي جعله وقال اه زبيد علماء من الساباطية الرباهني بكتابه امللحق فهرسه يف
 انظره اه علمائها

 سراج ابن ٥٧٩
 عبد أيب عن خري ابن إىل بالسند فهرسته أروي سراج بن امللك عبد مروان أبو األديب الوزير هو

 صاحبها نع عليه قراءة مكي بن حممد بن جعفر اهللا
 سرحان ابن ٥٨٠
 عبد أيب عن خري ابن إىل بالسند فهرسته أروي املعافري مسلم بن سرحان بن عباد احلسن أبو هو

 صاحبها عن عليه قراءة مكي بن حممد بن جعفر اهللا
 سليمان ابن ٥٨١
 صالأ الغرناطي األندلسي سليمان احلاج بن العريب بن أمحد القاسم أبو الكبري احملدث العالمة هو
 احلافظ اإلمام ب املثاين نشر صاحب حاله ومشاهريها فاس علماء كبار أحد كان دارا الفاسي
 وكان كتبه ومارس ذلك اصطالح وحفظ والسري احلديث علم بتدريس اشتهر وقال الفقيه احملدث
 واحد سفر يف البخاري على حجر ابن من نسخة نسخ أنه ذلك يف براعته ومن الكتب بنسخ مولعا
 اآلن إىل عندهم زال وال قلت اه اآلن إىل حفدته عند وهو

 عامة إجازة وأجازه عليه مسع الفاسي علي بن القادر عبد حممد أيب الشيخ عن املترجم يروي
 إجازته وعندي احلصن شارح اهللا عبد أبو ولده أجازه وكذا املعروفة فهرسته عقب خبطه عليها وقفت

 وغريمها خبطه له
-------------------------------------- 

  ١٠٢٥ صفحة - ٢ جزء   
 من جمالس بعض مسعت له البصري فتح يف قال العراقي العالء أبو احلافظ املترجم عن أخذ وممن
 بن أمحد سيدي القاسم أيب الشهري احملدث الكبري شيخنا على القسطالين ومواهب والبخاري التفسري
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 ٦٣٧

 مجعت وملا مؤلفه إىل به يل وكتب للسيوطي البيت لآ فضائل يف امليت إحياء عليه وقرأت سليمان
 أجاز قلت اه بداره ودفن ١١٤١ عام رجب من النصف ليلة وتويف خبطه عليه يل كتب عليه شرحي
 السالم عبد بن عمر حفص أيب وللعالمة خبطهم ذلك رأيت كما الرمحن وعبد حممد لولديه املترجم
 يف املعتمدة الكتب من علي قرأ فيما أجزته قال عامة وهي لألخري إجازته على وقفت التطواين لوكس
 من له ما فنروي ١١٢٧ بتاريخ وهي مسلسالت عدة عدد مث اخل باألولية واملسلسل كالعشرة احلديث
 اهللا رمحه عنه املذكور لوكس عمر عن السقاط طريق

 سنة ابن ٥٨٢
 حممد بن حممد اهللا عبد أبو إسنادا وأعالهم شيوخا املتأخرين أكثر املعمر املسند العالمة اإلمام هو

 ما الغريب ومن حنفظه وهكذا الفالين خبط وجدته كما املشددة النون وفتح السني بكسر وهو سنة بن
 الشيخ للوزير إجازته يف دمشق دفني املغريب الدين بدر بن يوسف الشيخ الرحال العالمة خبط وجدته

 ممن به ينطق أحدا مسعنا وال معروف غري وهو نيالس بضم له ضبطه من التونسي بوعتور العزيز عبد
 املغريب السودان يف كاملغرب عظيم قطر وهو فالن إىل نسبة الفالين واملغرب املشرق أهل من لقيناه

 النسبة العمري
 العمري سنة بن حممد الشهري احلافظ املعمر الشيخ ب اليماين النفس يف األهدل الوجيه حاله

 شيوخه يعين أكربهم الفالين تلميذه عنه وقال
-------------------------------------- 

  ١٠٢٦ صفحة - ٢ جزء   
 األعالم احلفاظ خامتة الكبري الصدر الشهري اإلمام شيخنا وفهما حفظا وأوسعهم وعلما سنا
 تهإجاز من اه والقاري الراوي واية والساري الرائح بغية باألفهام األوهام التباس عند إليه واملرجع
 من وأحفظ اإلطالق على شيوخي أجل هو آخر حمل يف أيضا الفالين عنه وقال عابدين ابن للشمس
 مع نقلت خطه ومن اه نفعه مثل قط شيخ نفعين وما للطلبة وأنصح وصياما صالة وأطول عيين رأت
 حلسنا وأيب سفر سعيد وحممد الناصري السالم عبد ابن وتلميذه مرتضى احلافظ مثل رأى الفالين أن

 وأمحد الكزبري الرمحن عبد بن وحممد الصنعاين األمري إمساعيل بن حممد بن إبراهيم واألمري السندي
 والغرب الشرق يف السنة وخدمة العصر ذلك حمدثو وهؤالء الدمشقي العطار حممد بن

 ودخل الشأن هذاا لطلب والرباري الصحاري بالد يف وجال ١٠٤٢ عام اهللا رمحه املترجم ولد
 وفاس وتشيت ووالت وأزوان وتنبكت وتوات شنكيط ودخل األقصى وسوس مرارا السودان أرض

 أن إىل التنبكيت الونكري بغيغ بكر أيب بن حممود بن أمحد بن حممد اإلمام والزم وسجلماسة ومراكش
 وكان املباين حتقيق بشرحها زيد أيب ابن رسالة عليه مقروءاته ومن عامة وأجازه ١٠٦٧ سنة مات
 شيخه له ودعا سنة وأربعني مائة العمر من بلغ بعدما كالفاحتة قلب ظهر عن املذكور الشرح ظحيف
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 ٦٣٨

 وهن بال اهللا طاعة على عمره ويطول النافع العلم اهللا يرزقه أن به له دعا ما آخر وكان مرارا املذكور
 فالزم والت إىل رحل موته بعد مث يسود مث يصفر مث هذا يبيض حىت وقال رأسه شعر وأخذ البدن يف

 استخلفه الشريف موالي حج وملا عامة وأجازه سنة وثالثني اثنتني الواليت اهللا عبد أبا الشريف
-------------------------------------- 

  ١٠٢٧ صفحة - ٢ جزء   
 له دعا أو فأجازه العلماء من رحلته يف الشريف موالي لقيه من ومجيع واإلمامة التدريس يف
 موالي ولده الزم مث ١١٠٢ سنة مات أن إىل الشريف موالي والزم والدعاء اإلجازة يف معه يشركه
 والشام واحلرمني ومصر فاس أهل من مجاعة وأجازه مات أن إىل اهللا عبد بن حممد بن حممد الشريف
 حممد اهللا عبد أيب الشريف موالي بواسطة وذلك يرهم ومل واليمن

 العجيمي مكة أهل ومن الكوراين إبراهيم والشيخ القشاشي ةاملدين أهل من يره ومل أجازه فممن
 بن حممد أيضا وأجازه والزرقاين اخلرشي مصر أهل ومن وغريه العجل بن أمحد الشيخ اليمن أهل ومن

 وعبد الفاسي أمحد بن وحممد العياشي سامل وأبو اجلزائري الكرمي عبد بن وحممد الرداين سليمان
 الفاسي علي بن القادر عبد ووالدمها القادر عبد بن حممد السعادات وأبو القادر عبد بن الرمحن
 سعيد بن وحممد اجلزائري املؤمن عبد بن وحممد املنجاليت حممد بن وعمر زاكور ابن قاسم بن وحممد
 ميارة أمحد بن وحممد اللقاين السالم وعبد الثعاليب عيسى والشيخ اجلزائري خليفة بن وحممد قدورة
 احلنبلي الباقي وعبد الغزي والنجم الزموري حممد بن وأمحد الفاسي واألبار اجلنان دأمح بن وحممد

 ومساع إجازة بني ما روى أنه فهرسته يف وذكر البيان ياقوتة صاحب االفراين الصغري وحممد واليوسي
 وعدهم ذكرته مبا ترمجه حني الكبري ثبته يف الفالين تلميذه قال شيخا ٩٢٠ وعشرين تسعمائة عن
 اه ووفاته واحد كل والدة وبني

 يف الفالين قال الناس عرفها طريقه ومن أسانيده شهر الذي وهو الفالين صاحل الشيخ عنه روى
 قال وافرة كثرية وهي عليه مقروءاته عدد مث سنني أربع والزمته ٧٩ عام إليه رحلت الكبري ثبته

 وعمامته قميصه وألبسين مرارا يل ودعا هعلي قرأا أن بعد فهرسته وناولين مروياته مجيع وأجازين
 ١١٨٦ سنة تويف أنه وبلغين شيوخي أجل فهو وباجلملة ودعته ملا وشيعين وقلنسونه

-------------------------------------- 
  ١٠٢٨ صفحة - ٢ جزء   

 واملغرب املشرق أهل من عنه أخذ من كل بالقبول الفالين عن هذا سنة ابن أسانيد وتلقى قلت
 شنكيط وعالمة بفاس اجلديد فاس نزيل الشنكيطي حممد بن الرمحن عبد زيد كأيب بلده أهل خصوصا

 وافتخرا الفالين عن أخذاها فإما الشنكيطي العلوي أكريش بن حبيب ابن املختار بن احلافظ حممد
 عبد بن حمدكم عيوا وهم الصحراء أهل من املذكور احلافظ حممد تالميذ بالقبول وتلقاها عنه ا
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 وغريهم األمني وحممد حممدي وأوالده اليماين العضب مؤلف أمحدي وولده الفقيه بن أمحد بن اهللا
 اليانع يف ذكر فقد الفالين قورد بن حممد وصاحبه بلديه الصحراء أهل من الفالين عن تلقاها وممن
 وهي قال الفالين صاحل الشيخ خط آخرها ويف خبطه له الثمر قطف من نسخة على وقف أنه اجلين
 املذكور وعن املذكورة بأسانيده الفالين صاحل عن يروي الفالين هاشم حممد والشيخ اه جيدة نسخة
 مجاعة السند هذا تلقي وعنه املكي سراج الرمحن عبد بن اهللا عبد مبكة اإلسالم شيخ الثمر قطف تلقى
 م أسانيدنا تتصل الذين واملشرق املغرب أعالم من

 تابع وهل السالسل من ذكر ما غري يف ذكر وتعمريه املذكور سنة البن وجد هل ءليتسا ورمبا
 العطوشي أمحد بن حممد اهللا عبد أبو العارف املسند شيوخنا بعض شيخ كان قلت غريه عنه الفالين

 عن الفاسي السياح حممد شيخه عن املعمرين طريق من الصحيح يسند الدار املدين األصل الطرابلسي
 والشام وتونس اجلزائر أهل من مجاعة كذلك عنه تلقاه وممن له املعروف بالسند الفالين سنة ابن

 اجلزائريني شيوخنا بعض وشيخ الدمشقي األسطواين سعيد الشيخ كالعالمة واهلند واليمن واحلجاز
 املشريف مصطفى بن القادر عبد والشيخ تونس دفني اجلزائري ااجي معروف بن هين بن حممد
 سعيد وحممد املدين احلنفي زاده بايل عمر بن أمني حممد باملدينة احلنفية ومفيت مصر دفني كرياملعس

 وغريهم السفاقسي قوبعة محودة ابن حممد والشمس اهلندي العظيمابادي
-------------------------------------- 

  ١٠٢٩ صفحة - ٢ جزء   
 عن الفالين سنة ابن فهرسة يروي أنه الترميي السري سامل بن حممد الشمس اليمن مسند ثبت ويف
 ابن عن الفاسي حممد الشيخ عن املدين العطوشي أمحد بن حممد عن احلازمي ناصر بن حممد شيخه
 أول بتونس كان الذي الفاسي حممد هو املذكور الفاسي حممد أن ببايل خيطر كان وقد اه فهرسته سنة

 على الوقوف بعد ذلك أستبعد صرت مث وغريه لرياحيا الربهان ا عنه وأخذ عشر الثالث القرن
 ذكر عدم تستغرب وال غريه أنه عندي فترجح وغريه الضياف أيب ابن الوزير تاريخ يف املذكور ترمجة
 تاريخ وال فهرس اآلن إىل بيدنا يقع ومل نقف مل ألنا املوجودة التواريخ بطون يف املذكور سنة ابن

 منهم لنستفيد اجلهات تلك حباثي من بأحد جنتمع ومل بابا أمحد الشيخ زمن بعد الصقع ذلك ألهل
 فقد املوجودة التواريخ وأما باهلني ذلك أن وال دخوهلا لنا تيسر وال وتعمريه املذكور الرجل أخبار
 التدوين مستحق أنه مع ذكر أدىن عندهم له جتد فال ملؤلفها جارا يكون الذي الرجل عن تبحث
 على يدل ال العثور عدم نقول فلذلك يطاق ال ما تكليف من هذا الفالين ةترمج الفاسي يلزم فكيف
 قرأ أنه ذكر إن الفالين كون مع ذكر مما بأزيد ذلك يف اخلوض عن نكف هذا فعلى الوجود عدم
 كبري اطالع عن ينم اهلمم إيقاظ فكتابه واملصنفات الكتب من يستغرب ما سنة ابن شيخه على ومسع

 ساقها اليت القصة يف الفار كصاحب نكون أن حنب وال وأغرب الكتب تلك نم أكثر على ووقوف
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 باحلقيقة أعلم واهللا كالمه من بال على فكن وغرائبه بطوطة ابن ألجل خلدون ابن
 احلافظ املعمر الشيخ وهذا اليماين النفس يف قول قال هو من وهو األهدل الوجيه وجدت مث
 الروي املنهل على حاشييت يف ذكرت وقد العامة باإلجازة شيخي هو العمري سنة بن حممد الشهري
 املغريب سنة ابن املعمر احلافظ املسند العارف الشيخ عن العامة باإلجازة وأروي السوي املنهج املسمى

-------------------------------------- 
  ١٠٣٠ صفحة - ٢ جزء   

 ألنه بالعموم املذكور سنة ابن جازةإ يل حصلت السيوطي عن الغزي البدر عن العجل ابن عن
 أفادين كما وألف ومائة التاء بتقدمي التسعني عشر يف وفاته وكانت املوجودين عصره ألهل أجاز
 اه بذلك وأجازوين عنه املغريب الغالين صاحل العالمة تلميذه عن رووا احلرمني علماء من مجع بذلك
 األديب العامل والزيارة احلج من راجعا رياأخ فاس على ورد أن الصدف حسن من مث النفس كالم

 الفالين صاحل الشيخ شهرة يل فحرر التشييت احلوضي القلقمي دحان بن األمني حممد الشيخ الناسك
 كافية ضرورية معرفة يعرفها اليت الشنكيطية األصقاع وتلك فالن ببالد سنة ابن وشيخه

 سعادة ابن ٥٨٣
 من الناصر الرمحن عبد موىل نصر بن سعيد موىل يوسف بن حممد اهللا عبد أبو احلافظ اإلمام هو
 من ترمجته يف األبار ابن عنها قال فيها توسع فهرسة له بلنسية سلفه ودار شاطبة سكن مرسية أهل

 مجرة أيب بن بكر أيب عن األبار ابن طريق من أرويها ٥٦٦ سنة مات اه حافلة فهرسة مجع الصلة
 واختص الصديف علي أبا مسع الطيب نفح يف قال عنه والراوي صديفال علي أيب صهر وهو عنه املرسي

 اه بينهما كان لصهر الصحاح كتبه وأمهات العتاق وأصوله دواوينه صارت وإليه عنه وأخذ به
 أبو الشيخ كان وقد يفتخرون وا املغاربة معتمد هي الصديف عن البخاري لصحيح وعمه وروايته
 عند اليت الروايات من أفضل هي سعادة ابن رواية وغريها املنح يف كما يقول الفاسي القادر عبد حممد
 اه باملالكية مسلسلة وهي باملغرب عندنا املعتمدة وهي عليها يعثر مل حجر ابن وإن حجر ابن احلافظ
 املرداسي السلمي احلاج بن محدون الفيض أليب حجر ابن مقدمة نظم ويف

-------------------------------------- 
  ١٠٣١ صفحة - ٢ جزء   

  يتبسم أرجائها يف وآسد === مشسه طلعة بالغرب ما وأسناه 
  ترمنوا البخاري قراء كل ا === نسخة له الذي سعادة ابن عن 

  يكلم ال فقط وجادة بأا === زاعما له رواية من غض ومن
  يتلثم ال واحلق وأندلس === مغرب أهل من لالمجاع خلرقه 

 من التجموعيت امللك عبد مروان أيب عن التاء حرف يف سبق ما إىل األخريين لبيتنيبا وأشار
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 ابن رواية أن مع بالقبول هلا تلقيهم من وتعجبه هذه سعادة ابن برواية ولوعهم املغاربة على إنكاره
 الصحيح اجلامع نسخة أن وذلك احملدثني عند التحمل أنواع أضعف هي اليت الوجادة قبيل من سعادة
 والضبط الصحة يف اية علي أيب خبط وكانت بينهما كان لصهر الصديف علي أيب من إليه صارت
 شيوخ ذلك عليه أنكر وقد احلاج ابن الفيض أبو قال مساع وال إجازة غري من سعادة ابن ا فحدث
 الصحيح مسع سعادة ابن وأن دعواه ببطالن ناطقة قاطبة األندلس تواريخ فإن إنكاره هلم وحق العصر
 سعادة بن موسى عمه خبط بل نظر فيه علي أيب خبط وكانت وقوله فيه وأجازه علي أيب على قراءة
 الصديف وكتب عمه واسطة بدون علي أيب عن روايته املغاربة اعتمدت الذي أخيه ابن عنه ورثها
 الصديف علي أبا مسع يوسف بن حممد حق يف الطيب نفح يف قال النسخة ظهر على له اإلجازة خبطه

 اه عنه وأخذ به واختص
 أقول
 املترجم يوسف بن حممد أخذ إنكاره إذ عنه نقل ما كل يذكر أو ينكر كان ما مروان بأيب كأين

 الصديف خبط مشاهدا اآلن السعادية النسخة على إذ حملسوس إنكار مثله من هو إذ بعيد الصديف عن
 سعادة بن يوسف بن حممد على مجيعه مسع نصه ما اخلامس اجلزء أول على

-------------------------------------- 
  ١٠٣٢ صفحة - ٢ جزء   

 بن حسني كتبه ومخسمائة عشر سنة من اآلخر ربيع شهر يف آخره إىل أوله من مجيعه مساع ومت
 سائر على تفضيلها ينكر كان ولعله هللا واحلمد نقلت الصديف خط ومن اه خبطه الصديف حممد

 أغلب أن يرى كان إذ ا املغاربة اتصال ينكر كان أو وجه له يكون رمبا وهذا فقط البخاري روايات
 ينكر كان ممن أن على والصناعة الرواية أهل عند املعهودة الرواية طريق على ليست ا اتصاالم
 قال فقد هو من وهو الفاسي العراقي العالء أبو احلافظ الروايات باقي على سعادة ابن رواية تفضيل
 بن موسى رواية حتفته يف القادري اخلياط ابن السالم عبد حممد أبو الواعية املطلع االخباري تلميذه
 مل حجر ابن وان حجر ابن عند اليت الروايات من أفضل هي املغاربة من الطلبة بعض فيها قال سعادة
 فرواية وإال له ظهر ما باعتبار هذا العراقي إدريس موالي احملدث احلافظ شيخنا قال عليها يقف
 يقف مل حجر ابن بأن جنزم أن ميكن وال الصديف عن سعادة ابن رواية من أفضل الصديف عن عياض
 على وقفت قد القادري قال مث حمتمل فاألمر أحدمها أو عليها وقف حجر ابن بأن جنزم ال كما عليها
 أقابل وأنا جلها عليه تومسع املذكور إدريس موالي عند هلا املشار الصديف عن عياض رواية نسخة
 قلت اه صحيح إدريس موالي شيخنا قول لنا ظهر ما فباعتبار هلا املشار سعادة ابن نسخة معها عليه

 خبط بطرابلس ظهرت اليت النسخة عن سبق مبا وناهيك حمقق الصديف رواية على حجر ابن وقوف
 شرحه وقت يعتمد انك عليها حجر ابن شيخه أن السخاوي خبط وعليها ١٢١١ عام يف الصديف
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 الصنديد جده بترمجة احلفيد إحتاف كتابنا وانظر عجبا تر الصاد حرف من الصديف انظر للبخاري
 سعادة ابن رواية مبقام واإلشادة التنويه وتأليفنا

 سعدون ابن ٥٨٤
 سعدون بن حممد اهللا عبد أبو الفقيه الشيخ هو

-------------------------------------- 
  ١٠٣٣ صفحة - ٢ جزء   

 األزدي خلف ابن العزيز عبد بكر أيب عن خري ابن إىل بسندنا فهرسته أروي القريواين علي ابن
 عنه إجازة

 الكبري السبكي ابن ٥٨٥
 النظار اتهد احلافظ اإلمام احلسن أبو الشافعي السبكي متام بن علي بن الكايف عبد بن علي هو

 بعض أوردها احلديث يف سؤاالت وأجوبة اليدين رفع أحاديثو القلم رفع حديث من احلكم إبراز له
 املصرية الديار من وردت حديثية مسائل وأجوبة املزي للحافظ الكمال ذيب كتاب على احملدثني
 على والنكت الرسول سب من على املسلول والسيف للبغوي املصابيح اختصار يف املصابيح وضياء
 مكناسة كتبةمب عليه وقفت جملد يف البخاري صحيح

 تقي احلفاظ فخر الفنون ذي العالمة من مسعت قال باحملدثني املختص معجمه يف الذهيب ترمجه
 من ومسع ٦٨٣ سنة ولد التصانيف صاحب الشافعي السبكي الكايف عبد بن علي احلسن أيب الدين
 الديانة حسن الفضائل جم ثقة وهو املوازيين بن جعفر أيب عن وبدمشق والدمياطي الصواف ابن

 أوعية من وكونه احلفاظ بفخر له وصفه على فقف اه العلم أوعية من الذكاء قوي اللهجة صادق
 السبكي الكايف عبد بن علي اإلمام ورفيقنا النسبة مشتبه كتابه يف عنه وقال بذلك وناهيك العلم
 زغل بيان رسالته يف أيضا الذهيب احلافظ وعده اه عنه وكتبت عين كتب

-------------------------------------- 
  ١٠٣٤ صفحة - ٢ جزء   

 ويعتنون الشأن هذا ويفهمون الوقت يف وجودهم على اهللا محد الذين اجلماعة من والطلب العلم
 السبكي والتقي احلليب والقطب الناس سيد وابن والربزايل تيمية وابن املزي عنده وهم باألثر

 اإلمام الشيخ فقال للذهيب احلفاظ طبقات ذيل يف لدمشقيا احلسيين احملاسن أبو احلافظ وترمجه
 الصحيح املليح خبطه وكتب عناية أمت باحلديث عين قال مث اتهدين بقية القضاة قاضي العالمة احلافظ
 خربه أحد على خيف ومل ذكره املمالك طبق ممن وهو اإلسالم علوم سائر من كثريا شيئا املتقن

 والشعر واللغة والنحو واألدب الفقه من العلم فنون مجع ممن وكان لركبانا وفتاويه بتصانيفه وسارت
 من طائفة به وخترج دينه يف والشدة والشجاعة والتالوة الكثرية والعبادة والورع والزهد والفصاحة
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 ٦٤٣

 أمحد احلسن أيب الدين شهاب احلافظ مصر حمدث ترمجة يف وقال باختصار اه أمم عنه ومحل العلماء
 يف معجما السبكي الدين تقي القضاة قاضي لشيخنا خرج بالدمياطي املعروف حلساميا أيبك بن

 شيخ فيه فقال له احلفاظ طبقات يف السيوطي احلافظ وترمجه اه شيوخه يستوعب ومل اجزء عشرين
 احلديث يف تبحره على تدل وتصانيفه مصنفا ومخسني مائة من أكثر وصنف العصر إمام اإلسالم

 وأحد اإلسالم شيخ فقال أيضا له احلفاظ طبقات يف الدمشقي ناصر ابن افظاحل أيضا وترمجه
 نصر وأيب احلارثي مسعود احلافظ عن وحدث ٦٨٣ سنة صفر يف مولده االعالم اتهدين األمية

 من وطائفة رافع ابن املعايل وأبو الوهاب عبد نصر أبو القاضي ولده وعنه وآخرين الشريازي
-------------------------------------- 

  ١٠٣٥ صفحة - ٢ جزء   
 الدين شهاب احلافظ له خرج وأصوال وفقها حديثا عالمة نبيال ثقة مربزا إماما وكان احملدثني

 ولده منه وانتقى والذهيب كاملزي احلفاظ عليه مسعه نفيسا معجما الدمياطي احلسامي أيبك بن أمحد
 مات أن إىل واإلفادة للتصنيف متصديا يزل ومل املرويات من وبغريها ا حدث حديثا أربعني نصر أبو
 اه

 املسماة رحلته يف األندلسي البلوي أمحد بن خالد البقاء أبو القاضي الرحال املسند أيضا وترمجه
 واعترفت مرتله إىل واختلفت إليه وترددت عليه مسعت وممن فقال املشرق علماء حتلية يف املفرق تاج

 أمية من إمام السبكي الكايف عبد بن علي احلسن أبو الدين تقي الكبري العامل الشيخ وتطوله بفضله
 الكبرية للخطة ويرشح العلية بالرتب له يعترف ومن املصرية الديار علماء كبار من وعامل الشافعية
 ينالد ومتانة والفعل القول وجزالة العقل ورزانة النقل وإصابة القول وأصالة األصل عدالة له القاضوية
 وتقدم راسخ وحفظ راجح نظر ومتكن واملعقوالت املنقوالت يف وتأصيل وتفنن حتصيل إىل والفضل

 واملرجان اللؤلؤ خيرج حبره ومن البيان يعزى إليه العيان له شهد كرمي شامخ عال والرواية احلديث يف
 اإلجازة يل رسمو عليه ومسعت القاهرة من مبرتلة لقيته قال أن إىل فضة من وفضائل غضة آداب إىل

 رحلته ألن أمره وسط يف السبكي للتقي البلوي لقاء إن نعم املذكورة الرحلة انظر خبطه العامة التامة
 عمره آخر لقيه لو فيه يقول ما فانظر ٧٥٦ سنة السبكي ابن ومات ٧٣٦ سنة كانت

 أبو اناحلافظ منهم خالئق عليه مسع فقال الشافعية طبقات يف شهبة قاضي ابن أيضا وترمجه
 لولد اجلوامع مجع على شرحه يف العراقي زرعة أبو احلافظ وقال اه الذهيب اهللا عبد وأبو املزي احلجاج
 املترجم

-------------------------------------- 
  ١٠٣٦ صفحة - ٢ جزء   

 وقد االجتهاد عن السبكي الدين تقي بالشيخ يقصر ما البلقيين الدين سراج اإلمام لشيخنا قلت
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 ٦٤٤

 للفقهاء قررت اليت للوظائف االمتناع أن وهو عندي ما له فقلت فسكت يقلد وكيف آلته استكمل
 فينسب استفتائه من الناس وامتنع شيء ينله مل واجتهد ذلك عن خرج من وأن األربعة املذاهب على

 األمر هو هنا املناسب القاصر املقل جهد يف املسناوي الشيخ قال اه ذلك على ووافقين فتبسم للبدعة
 منه اه حاله من معلوم هو حسبما إليه والتفات قبله مبا اعتبار له يكون أن من أجل الشيخ فإن األخري
 مخس عن مات املذكور الدين تقي أن الشفا شرح يف ذكر اخلفاجي الشهاب أن الغريب ومن

 ومات ٦٨٣ سنة ولد ألنه سنة سبعني من أزيد عن مات أنه سبق مما علمت أنك مع سنة وعشرين
 لعلي احلفاظ طبقات يف السيوطي احلافظ عقدها ترمجة من الوهم له سرى أنه يل ظهر مث ٧٥٦ سنة
 فيه قال املذكور احلافظ فإن الشافعي الدمشقي الربعي الكايف عبد بن امللك عبد بن الكايف عبد بن

 هذا فقةفلموا الطبقات من اه أحد تقدمه ملا عاش ولو سنة وعشرون ست وله ٦٧٢ سنة مات
 هللا والكمال هو اخلفاجي ظنه ومذهبه وبلده أبيه واسم امسه يف للسبكي املترجم

 احلافظ كالم من جعل باهلند احلفاظ طبقات طابع أن السبكي وفاة بسنة املتعلقة األغالط ومن
 مما وهذا سنوات مثاين بنحو قبله مات الذهيب أن مع ٧٥٦ سنة هذا السبكي وفاة حتديد فيها الذهيب
 مبوضوعه العامل كتاب بكل يكلفون وال واملقابلة بالتصحيح يعتنون ال املطابع أرباب أن على يدلك
 أعلم واهللا

 إىل وبأسانيدنا ح بعده اآليت ولده طريق من للسبكي ما كل أروي
-------------------------------------- 

  ١٠٣٧ صفحة - ٢ جزء   
 املكتبة يف ظفرت وقد عنه البلقيين الدين سراج والده عن البلقيين العلم عن السيوطي احلافظ

 السبكي الدين تقي الشيخ له املترجم خبط مبجموعة ١٣٢٤ عام زرته ملا املقدس ببيت اخلالدية
 الرد املتضمنة النونية القصيدة مضار يف ورسالة األهلة إثبات يف األدلة منها مؤلفات عدة على اشتملت

 كتبت والنار اجلنة ببقاء واالعتبار ٧٤٩ سنة كتبت الكبري القالب يف ورقة ٢٥ وهي األشاعرة على
 من هلا مثن ال قيمة جمموعة وهي ذلك وغري عصره أهل من النار بفناء قال من تضليل تتضمن ٧٤٨

 مبكان النفاسة
 الصغري السبكي ابن ٥٨٦
 احلفاظ بقاتط يف حجر ابن احلافظ ترمجه الكايف عبد بن علي بن الوهاب عبد الدين تاج هو

 مجاعة من ومسع احلجار له وأجاز ٧٢٨ سنة ولد فقال ناصر البن البديعية شرح على ذيال جعلها اليت
 ومسع الذهيب والزم باحلديث وعين بدمشق سنني عشر ابن وهو العلم وطلب صغريا القرآن وختم
 مرارا وصرف مات أن إىل أبيه بعد دمشق قضاء وويل الفنون يف ومهر عصره شيوخ على الكثري
 والتصنيف االشتغال على مكبا ذلك مع وهو شرحها يطول وقضايا حمن ذلك بسبب له وجرت ويعاد
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 شرح وله منه يتعجب ما ذلك وغري وأصوله الفقه يف التصانيف من عمره قصر مع له خرج حىت
 ىوالصغر والوسطى الكربى والطبقات البيضاوي منهاج وشرح احلسن غاية يف احلاجب ابن خمتصر
 يف األبواب على أبيه فتاوى ورتب أبيه فقه يف الترشيح وله احلديث يف مرتلته تعرف الطبقات ومن
 اه جملدات أربع

-------------------------------------- 
  ١٠٣٨ صفحة - ٢ جزء   

 تقي اإلسالم شيخ ابن الوهاب عبد فقال املختص املعجم يف الذهيب احلافظ أيضا وترمجه قلت
 عين كتب ٧٢٨ سنة ولد الشافعي السبكي نصر أبو الدين تاج القاضي الكايف عبد بن علي الدين
 سنة احلجة ذي يف ومات اه الشان ذا وعين وأفىت درس العلم يف يتميز أن وأرجو نسخها أجزاء
٧٧١ 

 احلفاظ بقلم السابقة أبيه ترمجة مع حجر ابن احلافظ بقلم هذا السبكي ابن ترمجة تأمل من قلت
 ذكر من ألن الرجلني عظمة يعلم احلفاظ طبقات يف والسيوطي واحلسيين ناصر وابن الذهيب ألعالما

 كان ناصر ابن خصوصا وحزبه تيمية البن لتشيعهما هلم كاخلصمني كانا ناصر وابن الذهيب خصوصا
 احلق أن لتعلم ذكر مبا واالبن لألب االعتراف إال وسعهما ما ذلك ومع حببه وحيب بعداوته يعادي
 غريه ال الطبقات يف ولده وقدسه جمده إمنا السبكي بأن له علم ال من بعض يتقوله فما باالتباع أحق
 املترجم حق يف ثبته يف البوين قاسم بن أمحد الشهاب وقال وكذبه قائله جهل على بعينه الدليل هو

 ابن لكان األربعة ألميةا مع خامس إمام قدر لو قيل بل بدره ومتام قدره جاللة على امع اإلمام
 جيمع مل ما فيها مجع وقد وسلم عليه اهللا صلى املصطفى معجزات يف اليت التائية صاحب وهو السبكي

 اه غريها يف
 إبراهيم بن أمحد الدين عز القضاة قاضي عن السيوطي احلافظ طريق من للمذكور ما أروي

 الكناين علي بن اهللا عبد اجلمال عن كالمها القمصي أمحد بن الرمحن عبد الفضل أيب واجلالل احلنبلي
 لكلها وإجازة لبعضها مساعا السبكي التاج عن

 سلمون ابن ٥٨٧
 بن اهللا عبد بن علي بن سلمون القاسم أبو هو

-------------------------------------- 
  ١٠٣٩ صفحة - ٢ جزء   

 الوثائق له واملشاركة الرواية إىل الشروط معرفة يف وقته صدر كان الغرناطي الكناين سلمون
 اإلحاطة انظر نبيه بقوله ترمجته يف اخلطيب ابن وصفه روايته برنامج وله باألحكام املرتبطة

 السمعاين ابن ٥٨٨
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 املظفر أيب بن بكر أيب الدين معني احلافظ ابن الكرمي عبد سعد أبو احلافظ اإلسالم تاج هو
 آخر نيسابور إىل والده ومحله ٥٠٦ سنة ولد صانيفالت صاحب املروزي السمعاين التميمي منصور

 إليه حبب مث والفقه القرآن وحفظ وأهله أعمامه مع وترىب أبوه ومات املسندين على فأمسعه ٩ سنة
 وبغداد بنيسابور وطبقتهما الشحامي وزاهر الفراوي من ومسع النائية األقاليم إىل ورحل الشأن هذا

 الكوفةو وأصبهان ودمشق ومسرقند وخبارى
 يعين أنه باحلديث العاملون علم وقد اجلوزي ابن للحافظ خطابا تارخيه يف كثري ابن احلافظ قال

 عمره أفىن من وأين بسواء وهو أنت وما والتاريخ والرجال والطرق باحلديث منك أعلم السمعاين ابن
 وخراسان واجلبال واحلجاز والعراق الشام ودخل شيخ آالف أربعة من ومسع خاصة والفن الرحلة يف
 وال ببغداد إال يسمع مل من إىل الكثرية التصانيف وصنف مدينة مائة من أكثر يف ومسع النهر وراء وما

 باعتبار بل اصطالحنا باعتبار احلفظ اسم عليك يطلق أن ينبغي ال فأنت نفسا ومثانني بضعة عن روى
 اه عظيم واطالع كثرية وفنون واسع وعلم حافظة قوة ذا رأيك
 ودرج دب عمن كتب وأنه جملدات عدة يف املعجم عمل أنه فذكر التذكرة يف الذهيب ترمجهو
 الرحلة واسع وأملي ووعظ وأفىت درس وأنه

-------------------------------------- 
  ١٠٤٠ صفحة - ٢ جزء   

 دعد مث أحد يبلغه مل شيء وهذا فقال شيخ آالف سبعة شيوخه عدد أن النجار ابن عن ونقل
 يومئذ والنصارى وزاره املقدس بيت إىل سعد أبو ذهب وقال مقاديرها وذكر الكبرية الكثرية مؤلفاته
 يف شيوخه معجم أن ناصر ابن احلافظ وذكر وأجاد فأفاد شيوخه تراجم التحبري كتابه يف وذكر والته
 الرحلة أكثر نهأ وذكر املستدرك صاحب للحاكم القدير فتح أول يف املناوي ترجم وملا جمدات عشر

 ابن فإن ذلك من تعجب وال قال أكثر غريها ومن شيخ ألف حنو من نيسابور يف مسع حىت والسماع
 وله مبرو ٥٦٢ سنة السمعاين ابن مات منه اه شيخ آالف سبعة له السمعاين سعد أبا أن ذكر النجار
 واألدب نساباأل علم يف حبر وهو األنساب يف كتاب مؤلفاته من عندي قلت سنة ومخسون ست

 أهلها من عنه أخذ من يذكر إال حلة أو قرية أو بلدة يذكر أنن قل ألنه أيضا كاملعجم وهو والوفيات
 امليم حرف انظر املعجم يف املذكور بالسند له ما أروي

 السنوسي ابن ٥٨٩
 اهلمامو األمحر الكربيت واملسندين احملدثني ختم ا والعمل السنة إىل الداعي العارف اإلمام هو
 املكي أصال الشلفي اخلطايب السنوسي علي بن حممد اهللا عبد أبو املتأخرين على اهللا حجة الغضنفر
 ١٢ مبستغامن ولد هنا ترمجته ولذلك السنوسي بابن رأسه مسقط يف ويعرف مدفنا اجلغبويب هجرة
 فروى زواحلجا مصر دخل مث أعالمهما عن وفاس بالواسطة العلم وأخذ ١٢٠٢ عام األول ربيع
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 عمدته وهو إدريس بن أمحد العباس أيب الشيخ الشهري األثري احملدث الكبري العارف عن عامة فيهما
 العجيمي احلفيظ عبدد مكة وقاضي ينتسب وإليه القوم طريق يف

-------------------------------------- 
  ١٠٤١ صفحة - ٢ جزء   

 والشمس القويسين والنور الصغري األمري رمبص وأجازه املكي العطار الرسول عبد بن وعمر
 الصاوي والشهاب النجاري علي والنور الضرير ثعيلب واملعمر امليلي والبدر العطار وحسن الفضايل
 املستغامني عمور بن القادر عبد زمانه سيبويه اجلزائريني من أجازه وممن وغريهم السمديسي اهللا وفتح
 التهامي بن وحممد املازوين طالب أبو الشيخ شهرة أعظمهمو إسنادا اجلزائريني شيوخه أعلى ومن

 الشهاب عامة طرابلس يف وأجازه املستغامني زوينة أيب وابن القادر عبد بن حممد والشمس البوعلفي
 من وأجازه املوطأ شارح السلوي السدرايت املكي بن أمحد بسال شيوخه ومن الطرابلسي الطبويل أمحد
 الشيخ فاس أهل من وأجازه املدين حممد وولده الدرعي الناصري السالم عبد ابن فخرها درعة أهل

 الزهين اليازغي بكر أيب بن وحممد االبريز خمتصر املعداين عامر بن حممد والشمس احلاج بن محدون
 العراقي إدريس بن الرمحن عبد زيد وأبو القيطوين اإلدريسي بكر أبو والسيد هداج بن والطيب
 سعيد حممد احملدث العالمة تلميذه من حصين اهللا إال إله ال حديث عومس وغريهم احلسيين

 آله عن باملغرب الشاذلية الطريقة وأخذ الدهلوي اهللا ويل مسلسالت طريق من اهلندي العظيمابادي
 باملشرق وأخذ وغريهم الريفي بن جد أيب بن حممد وسيدي الدرقاوي العريب موالي حامد أيب وعن
 طرابلس أرض من األخضر اجلبل إىل ورحل وغريمها والنقشبندية القادريةك طرقهم مجاعات عن

 ١٢٧٣ سنة اجلغبوب إىل انتقل مث ١٢٥٥ سنة الغرب
 األوائل انظر حروفها يف ذكرت العديدة التآليف الصناعة هذه يف السنوسي ابن الشيخ ألف
 الشارقة والشموس السافرة وروالبد واملسلسالت املعني والسلسل الرائق الروي واملنهل األيد وسوابغ
 والعمل االجتهاد يف السول بغية كتابه األدلة مع والوقوف بالسنة العمل يف وألف

-------------------------------------- 
  ١٠٤٢ صفحة - ٢ جزء   

 يف الوسنان وإيقاظ مبصر مطبوع وهو املراصد وخالصة القاصد بغية وكتابه الرسول حبديث
 ذلك وغري باجلزائر أيضا مطبوع وهو والقرآن باحلديث العمل

 وعلومها السنة من نشر مبا الناصعة وغرته الواضحة شامته املنصرم القرن يف كان فقد وباجلملة
 يف عظمى ورغبة عالية مهة له وكانت الدعوى من والفرار االعتدال مع اخلالئق من وهذب ورىب
 بقصد جلهة يوجهه أكثر أو واحد كل األجناب طلبته من مجاعات ينتدب وكان الكتب ومجع العلم
 بعد على عليه له وكتب إال احلديث يف كتابا ألف مبعاصر مسع ومهما وانتساخا شراء الكتب مجع
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 ٦٤٨

 العلوي اهللا عبد بن اهلادي عبد حممد أبا فاس قاضي بأن مسع ملا أنه ذلك ومن املسافة وطول الديار
 املعمر جميزنا املذكور الشارح ولد بذلك أخربين له نسخ حىت عليه له كتب الديبع ابن تيسري شرح
 مكتوب أن وأخربين املنورة املدينة دفني اهلادي عبد بن إدريس العالء أبو الناسك األسىن الوجيه
 الرجوع وال الكلل يعرف ال وحرص ورغبة سامية مهة من ا فأنعم بيده زال ال بذلك لوالده املترجم
 قهقرى

 الطالب ابين أمحد العباس أيب مكناس وقاضي عمر كاألخوين طبقة بعد قةطب الناس عنه وأخذ
 النازيل حقي وحممد القاوقجي والشمس الكتاين الكبري عبد بن حممد املفاخر أيب وجدي سودة ابن

 املكي احلنفي اجلمال الشيخ مبكة احلنفية ومفيت املكي مجال صديق والشيخ األسرار خزينة صاحب
 وحممد النفطي الربجي عزوز بن املدين وحممد مبكة احلنابلة مفيت الشركي محيد بن اهللا عبد بن وحممد
 املدين الياس مصطفى الشيخ باملدينة احلنفية ومفيت التونسي املهدي بن وأمحد العظيمابادي سعيد

 العودي وصاحل الزواوي صاحل بن وحممد مبكة مفتيهم املكي األزهري إبراهيم بن حسني والشيخ
 وغريهم

-------------------------------------- 
  ١٠٤٣ صفحة - ٢ جزء   

 عيسى بن حممد اهللا عبد أبو أيضا فيه ألف كما نفيسة جملدة ومشاخيه أصحابه ويف فيه ولنا
 وأعلى وسط جزء يف السنوسية الطريقة بإمام التعريف يف اجلليلة املواهب اجلزائري القامسي السعيدي

 اهلادي عبد واملعمر سودة ابن الطالب بن أمحد والقاضي املهنوي فاحل اليسر أيب شيوخنا عن إليه طرقنا
 يف املذكور األستاذ مات ومنثور منظوم ومؤلف مروى من له ما كل يف عنه ثالثتهم العواد العريب ابن
 تالميذه وكثرة صيته وبعد مهته وعظيم ومسته هديه يف مثله بعده خيلف ومل ١٢٧٦ سنة صفر ٩

 وابن السمعاين ابن إثر هنا ذكره جيلب فلم وباجلملة األلف حرف يف أوائله على الكالم وانظر
 ومكانه زمانه حسب على أثرهم ويقفو حذوهم حيذو كان لكونه بل فقط شهرته حرف السبكي

 اهللا رمحه
 يف احلنبلي الشركي محيد بن اهللا عبد بن حممد العالمة املؤرخ املكرمة مبكة احلنابلة مفيت قال
 يف باعا وأمدهم النبوية للسنة اتباعا وأشدهم ذكرا وأشهرهم مشاخيه يعين قدرا أعظمهم له إجازة
 موالنا الكامل املرشد العالمة وتتبعا مجعا لكتبها وأوفرهم سردا هلا وأكثرهم املروية األحاديث حفظ
 مث بطلعته تشريف أول باألولية املسلسل احلديث يل روى فقد احلسين السنوسي علي بن حممد السيد
 مخسة يف ومسلم شهر يف البخاري صحيح يقرأ وكان عديدة سنني عليه وحضرت مديدة مدة الزمته

 مث له كرامة إال هذا أعد وال املشكالت بعض على التكلم مع يوما عشرين يف والسنن يوما وعشرين
 واملشارقة املغاربة أسانيد من لنا فيما الشارقة البدور ب املسمى اجلامع ثبته حواه ما جبميع أجازين
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 ٦٤٩

 عليه متعني االجتهاد أن رأى السنة علوم يف توسع ملا لكن املذهب مالكي أصله وكان جملدين يف وهو
 منها اه األدلة من عنده ترجح مبا يعمل فصار

 الشيخ املعمر األستاذ وقاضيها التونسية الديار مسند أن أذكر األدلة مبقتضى عمله ذكر على قلت
 الشيخ لقي ملا أنه ا حدثين النيفر يبالط حممد

-------------------------------------- 
  ١٠٤٤ صفحة - ٢ جزء   

 الشيخ فسأل أحبائه أحد معه له وجهها كان الربادعي ذيب من نسخة له قدم األوىل حجته يف
 عن سائل سألين إذا منها ألجيب فقال والترجيح لالختيار ميالنه من عنه يعرف ما مع منها يريد عما

 املالكي املذهب
 أيب احلافظ الصاحل للعامل ما هنا أسوق أن أردت السماع على والصرب القراءة سرعة ذكر وعلى

 املتأخرين األربعة مناقب يف النسرين روضة كتابه يف األنصاري التلمساين صعد بن حممد اهللا عبد
 املغرب حافظ القاسم أبو سيدي يقول انك أنه مرزوق بن حممد سيدي الشيخ عن النقل رأيت ونصه
 أن اإلسالم علماء يف عادته أجرى اهللا إن تونس نزيل الفاسي العبدوسي يعين الدنيا وإمام وقته يف

 وسيدي عبادته يف واآلخر ومجعه نسخه يف واآلخر وتفهيمه إلقائه يف واآلخر قراءته يف ألحدهم يبارك
 عنه وحدث وعبادته ومجعه ونسخه وإلقائه قراءته يف اركوب كله ذلك له اهللا مجع ممن القاسم أبو

 يوم يف اجلديد فاس حصار يف البخاري قرأت يقول القاسم أبا سيدي مسعت قال عنه قيد من بعض
 يف عليه فتح ممن القاسم أبو سيدي كان قلت بقليل العتمة بعد وختمته الفجر أذان بعد ابتدأته واحد
 ورمبا نسخ مثاين منه نسخ أنه التقاييد بعض يف رأيت وقراءة وفهما نسخا عليه والقيام البخاري حفظ
 كتب من غريمها وأما نسخ تسع مسلم صحيح من أيضا ونسخ واحد سفر يف أكثرها أكثر فعل

 فإنه لعياض والشفا الشمائل وخصوصا واإلحصاء العد عليه يأيت ال ما ذلك من فنسخ والفقه احلديث
 صعد ابن كالم اه الكرامات ظمأع من وهذا كثريا منهما نسخ

 من احلنفي دارا املصري أصال التوقادي العلوي أمحد بن اهللا عبد بن علي احلسن أيب ترمجة ويف
 مرتيل يف ١١٨٨ سنة رمضان يف جملسا عشر اثين يف الصحيح علي قرأ الزبيدي مرتضى احلافظ معجم

 من القراءة مدة وكان جمالس أربعة يف اءةالقر يف مناوبة اجلماعة مع مشاركا مرة ثاين الصحيح مسع مث
 مسلم وصحيح عصر كل بعد إىل الشمس طلوع

-------------------------------------- 
  ١٠٤٥ صفحة - ٢ جزء   

 ويف تارخيه من املذكور علي السيد ترمجة يف اجلربيت ذكر وحنوه منه اه مبرتيل مناوبة جمالس ستة يف
 صحيح قرأت قال أنه الدين أصيل السيد أستاذه عن احملدث لدينا مجال السيد عن نقال احلطة
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 ٦٥٠

 حصل قرأته نية فبأي اآلخرين وللناس لنفسي واملهمات الوقائع يف مرة وعشرين مائة حنو البخاري
 قرأ أنه للسخاوي الالمع الضوء من احلليب الدين برهان احلافظ ترمجة ويف اه املطلوب وكفى املراد

 أنه حجر ابن احلافظ تاريخ من احلجار ترمجة ويف اه العشرين حنو ومسلم مرة ستني من أكثر البخاري
 إبراهيم بن حممد ابن إبراهيم الربهان ترمجة ويف وغريها بدمشق مرة سبعني من أكثر بالصحيح حدث
 احلنبلي العكري العماد ابن احلي عبد للعالمة ذهب من أخبار يف الذهب شذراتت من احلنبلي البقاعي
 عام رمضان ١١ السبت يوم أوهلا أيام ستة يف كامال البخاري الغزي البدر على قرأ أنه قيالدمش
 قال وقد اه يوما عشرين يف متفرقة أيام مخسة يف ٩٣١ عام رمضان يف كامال مسلم وصحيح ٩٣٠
 إنه يقول مسعه أنه اليونيين احلسن أيب الدين شرف احلافظ عن الذهيب احلافظ حكى السخاوي احلافظ

 منشى على اهلاوي الشهاب انظر مرة عشرة إحدى سنة يف وأمسعه البخاري صحيح من نسخته ابلق
 أنه العلوي إبراهيم بن سليمان ترمجة يف اليمين الشرجي أمحد للشهاب اخلواص طبقات ويف الكاوي

 بن لرمحنا عبد بن غالب ترمجة ويف وإقراء ومساعا قراءة مرة ومثانني مائتني من حنوا البخاري على أتى
 كررت قال أنه منه أمسعه ومل عنه بلغين عياض للقاضي الغنية من األندلسي الغرناطي احملاريب عطية

 صحيح كرر أنه يذكر بشكوال ابن احلافظ صلة من املذكور ترمجة ويف اه مرة سبعمائة البخاري
 قبل ما منها خذ سنة ٧٨ عاش املذكور غالبا أن مع اه مرة سبعمائة البخاري

-------------------------------------- 
  ١٠٤٦ صفحة - ٢ جزء   

 كل يف مرات عشر حنو سنة كل يف يقرؤه كان هذا فعلى سنة ٦٠ عندك يبقى وفاته إىل بلوغه
 أمحد مشاخيه لشيخ إجازة عن نقال الزبيدي الفيض أيب للحافظ العروس تاج أول ويف تقريبا مرة شهر
 قرأ أنه القاموس صاحب اد به اهللا منح ما أغرب ومن التميمي البوين قاسم ابن حممد بن زروق
 حممد اهللا عبد أيب الدين ناصر على وسلم عليه اهللا صلى النيب نعل جتاه والفرج النصر باب بني بدمشق

 فقال بذلك وافتخر أيام ثالثة يف مسلم صحيح جهبل بن
  سالمإل جوفا الشام دمشق جبوف === مسلم جامع اهللا حبمد قرأت 
  أعالم مشاهري حفاظ حبضرة === جهبل ابن اإلمام الدين ناصر على 

  أيام ثالثة يف ضبط قراءة === وفضله اإلله بتوفيق ومت 
 الرياض أزهار يف والقصة قلت

 من جزء آخر يف الفريوزبادي خط رأيت البوين قاسم بن أمحد الشهاب ثبت يف ووجدت
 عن القسطالين وذكر اه مرة مخسني من أزيد البخاري يحصح قرأ إنه قال البخاري اإلمام صحيح
 وبعض جمالس مخسة يف احلنفي طريف بن أمحد العباس أيب اآلفاق رحلة على البخاري قرأ أنه نفسه
 يف الذهيب احلافظ تاريخ ويف ٨٨٢ عام وذلك العشر حنو أظنه ملفوتني أعيد ما مع متوالية قال جملس
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 مبكة البغدادي اخلطيب عليه مسع وقد نصه ما الضرير النيسابوري احلريي أمحد بن إمساعيل ترمجة
 ويف اه يستطيعه زماننا يف أحدا أعلم ال شيء وهذا قال جمالس ثالثة يف البخاري صحيح

-------------------------------------- 
  ١٠٤٧ صفحة - ٢ جزء   

 اخلطيب عليه قرأ التفسري صاحب يرالضر احلريي أمحد ابن وإمساعيل الذهيب للحافظ النسبة مشتبه
 إمساعيل أن غريه وذكر اه وليلة أيام ثالثة يف وذلك عجيب أمر وهذا جمالس ثالثة يف البخاري صحيح
 من والثالث املغرب إىل الضحى ومن الفجر وقت يف القراءة ويقطع املغرب من يبتدى كان املذكور
 للمحيب األثر وخالصة الشلي للشمس الروي رعواملش للمقري املتعال فتح انظر الفجر إىل املغرب

 مخسة يف مبكة البخاري صحيح قرأ اخلطيب ترمجة لدى الثعاليب مهدي أليب الرواية كرت ويف الدمشقي
 يف الضرير النيسابوري احلريي أمحد ابن إمساعيل الرمحن عبد أيب على وقرأه املروزية كرمية على أيام
 صالة عند وقطعها املغرب وقت القراءة ابتدأ حبيث ليلتني يف همامن اثنان اخلطيب قال جمالس ثالثة
 قال الكتاب ففرغ الفجر طلوع إىل املغرب من مث املغرب إىل النهار ضحوة من قرأ الثالث الفجر
 قرأ حجر ابن احلافظ شيخه أن السخاوي وذكر اه يستطيعه زماننا يف أحدا أعلم ال شيء وهذا الذهيب
 يومني حنو يف وذلك اخلتم جملس سوى جمالس أربعة يف مسلم وصحيح جمالس عةأرب يف ماجة ابن سنن

 ابن الشرف على الكبري النسائي كتاب وقرأ الفريوزبادي اد لشيخه وقع مما أجل وهو قال وشيء
 يف قرأ أنه له وقع شيء وأسرع قال ساعات أربع حنو منها جملس كل جمالس عشرة يف الكويك
 وقال له وقع ما أسرع وهذا والعصر الظهر بني واحد جملس يف الصغري الطرباين معجم الشامية رحلته
 ابن الدين تقي احلافظ ذيل ويف حديث ومخسمائة حديث ألف حنو على يشتمل جملد يف الكتاب هذا
 قرأ نصه ما للذهيب احلفاظ لطبقات الدمشقي احلسيين احملاسن أيب الشريف ذيل على فهد

-------------------------------------- 
  ١٠٤٨ صفحة - ٢ جزء   

 جمالس ستة يف بدمشق اخلباز بن إمساعيل بن حممد على مسلم صحيح العراقي الفضل أبو احلافظ
 وهو رجب ابن الدين زين احلافظ حبضور وذلك الكتب ثلث من أكثر منها جملس آخر يف قرأ متوالية
 حجر ابن بلغ املذكور ذيله من حجر ابن حلافظا ترمجة يف املذكور التقي وقال اه بنسخته يعارض
 بعد من جمالس عشرة يف البخاري قرأ أنه ذلك فمن والقراءة والكشف الكتابة يف القصوى الغاية
 عشرة يف الكبري والنسائي يوم وشطر يومني حنو يف جمالس مخسة يف ومسلما العصر إيل الظهر صالة
 رحلته يف قرأ انه اإلسراع يف له وقع ما أغربو ساعات أربع من قريب منهما جملس كل جمالس
 بدمشق إقامته مدة ويف والعصر الظهر صاليت بني فيما واحد جملس يف للطرباين الصغري املعجم الشامية
 ممن قلت اه أشغاله من ويقضيه يعلقه ما مع جملد مائة من قريبا فيها قرأ شهر وثلث شهرين وكانت
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 كتابه يف الفاسي الدين تقي احلافظ واحد جملس يف الصغري الطرباين ملعجم حجر ابن احلافظ قراءة ذكر
 احلافظ فأحلق دمشق بصاحلية واحد مبجلس للطرباين الصغري املعجم قرأ قائال نقطة البن التقييد ذيل
 الترمجة قرأت كما والعصر الظهر بني املذكور التذييل امش اهللا بنعمة حتدثا خبطه حجر ابن

 املنال وذكر اهللا رمحهم حجر ابن شيخه خط عن ناقال كناشته يف السخاوي افظاحل خبط وملحقاا
 عشر أحد يف العجيمي األسرار أيب شيخه على املوطأ قرأ أنه إجازاته بعض يف الكوراين طاهر أبو

 قال النخاس بابن املعروف إبراهيم بن خلف القاسم أليب ترجم حني عياض للقاضي الغنية ويف جملسا
 أمحد بن اهللا عبد ترمجة ويف اه بقرطبة داره يف واحد جملس يف عليه بقراءيت زيد أيب ابن سالةبر حدثين

 األبار ابن تكملة من الشليب عمروس بن
-------------------------------------- 

  ١٠٤٩ صفحة - ٢ جزء   
 ابن بكر أبو مسع وبقراءته واحد جملس يف العريب ابن على الوهاب عبد للقاضي التلقني قرأ أنه

 الكتب خيتم كان أنه العني حرف يف السندي عابد الشيخ ترمجة يف وسبق اه ٥٣٢ سنة يف وذلك خري
 له مجعه الذي اهلندي الرمحن فضل موالنا فهرس ويف أشهر ستة يف ودارية رواية واحد شهر يف الستة

 باهلند الدهلوي إسحاق حممد الشيخ شيخه على الصحيح قرأ أنه املكي اخلري أبو أمحد الشيخ صاحبه
 بعرتة تدريسا البخاري صحيح قرأ الكتاين احلي عبد حممد الشذرة هذه وجامع يوما عشر بضعة يف

 وحمل بأبوابه تتعلق فاذة وال شاذة يدع مل جملسا مخسني حنو يف وتدقيق حتقيق قراءة وغري القرويني
 سبق ما كل من وأعجب أغرب ولعله تجادةاملس اللطائف من ذلك غري مع عليها أتى إال منها الشاهد

 والقدر القوى خالق واهللا
 السيد ابن ٥٩٠
 العزيز عبد بن حممد بن السيد بن أمحد بن فتحا حممد اهللا عبد أبو العالمة مدغرة قاضي هو
 يف له غريه مشاركة لعدم التمييز من فيه ملا السيد جلده بالنسبة واشتهر السجلماسي العلوي احلسين
 واستجاز بل منه اازين اهلاليل العزيز عبد بن أمحد العباس أيب اإلمام تالميذ مشاهري من هوو بلده

 يف سبق كما البناين السالم عبد بن حممد اهللا عبد أيب بفاس اجلماعة شيخ شيخه من للمترجم اهلاليل
 املذكور البناين ترمجة

 يف وهو عليه وقفت وقد باملصافحة املسلسل احلديث لدى ثبته يف بصري له نسبه ثبت وللمترجم
 املذكور شيخه فهرسة اختصار شبه فهو عليها مقتصرا اهلاليل شيخه أسانيد ضمنه كراسة حنو

 خبزانة ١١٨٦ سنة ألفه أنه فيه ذكر النظم شرح مث االستعارات يف السمرقندي رسالة نظم وللمترجم
 حممد أيب القاضي للعالمة عليه تقريض هوبآخر مبقابلتها كلفه ملا اهللا عبد بن حممد سيدي السلطان

 يف وكتب الفاسي شقرون ابن القادر عبد
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-------------------------------------- 
  ١٠٥٠ صفحة - ٢ جزء   

 ذكرت مما أكثر اآلن حاله عن أعلم وال نعاهلم وغبار األشراف عبد هكذا إمضائه
 السلطان أشياخ أحد العلوي امشياهل بن الصادق موالي عامة املترجم عن روي علمته وممن
 أيب شيخ مراكش دفني املدغري العلوي هاشم بن الصادق موالي دون وهو العلوي سليمان موالي
 وأرخ االشراف صاحب املترجم ذكر أجرى وقد طبقة منه أقدم األول فإن وطبقته اخلياط ابن العباس
 الرمحن عبد بن مهدي بن حملمد املذكور السيد ابن من إجازة على وقفت مث ١١٩٧ بسنة وفاته

 اهلاليل وتلميذه احلبيب أمحد كسيدي األشياخ إجازات من لنا حصل مبا قال عامة وهي السجلماسي
 مطلقة عامة إجازة بناين السالم عبد وابن

 السيد ابن ٥٩١
 وسكون املشددة السني بكسر السيد بن حممد بن اهللا عبد حممد أبو اللغوي النحوي األستاذ هو

 أحد يسبقه ومل مثله يصنف مل عظيم كتاب وهو االختالف أسباب كتاب صاحب البطليوسي ياءال
 من كثري فيها يغلط اليت املعجم حروف من املشكلة احلروف بني الفرق وكتاب مطبوع وهو إليه

 عثمان بن ألمحد به باإلجازة مؤلفه خبط منه نسخة على وقفت كراسة عشرة مخس حنو يف وهو الناس
 أيضا باإلجازة االختالف أسباب جزء على أيضا خطه وعندي ٥١٥ بتاريخ اللخمي رونها بن

 ترمجته أفردت ممن وهو الغنية يف وترمجه عياض القاضي عنه وأخذ املوطأ على شرح وله هللا واحلمد
 صاحب خاقان بن الفتح فيه ألف بالتصنيف

-------------------------------------- 
  ١٠٥١ صفحة - ٢ جزء   

 األحوص أيب ابن طريق من فهرسته نروي ٥٢١ سنة رجب يف وفاته وكانت والقالئد املطمح
 عبد بن حممد اهللا عبد أيب عن بشري ابن عمرو وأيب النعمة ابن احلسن أيب عن الزبري بن اهللا عبد أيب عن

 عنه معا أيضا النعمة وابن الرحيم
 العريب ابن سباعيات ٥٢٤
 العني حرف انظر إليه بأسانيدنا عنه نرويها
 السلفي طاهر أيب احلافظ سداسيات ٥٢٥
 بابن املعروف الشافعي الرازي بن إبراهيم بن أمحد بن حممد اهللا عبد أيب مسموعات من بانتقائه
 السلفي إىل بأسانيدنا نرويها باصبانيا االسكوريال مبكتبة موجودة نسخة منها ٥١٢ سنة يف اخلطاب
 السني حرف يف انظرها

 والبطون الظهور يف اآلداب معرفة يف العيون وقرة القلب سرور ٥٢٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٦٥٤

 أيب الشيخ بن الرمحن عبد الشيخ ابن الرحيم عبد بن الدين حميي حممد األنس أيب الصاحل للعامل
 سالسل يف ألفه الوجود نادر نفيس ثبت وهو املصري الشافعي املليجي الدين شرف الشيخ ابن احلسن
 أن أوله يف ذكر نسخة منه إيل وقعت كراريس السبع حنو يف واملصافحة خلرقةا وإلباس الصوفية الطرق
 بسند باالتصال يرجو ملا فساعده عصره سادات من اخلرقة ألبسه من له يذكر أن سأله إخوانه بعض
 املريب بركة نعلم ال فانا رآين من رأى ملن وطويب رآين ملن طوىب نسب على االشتمال من العلم أهل
 عبد بن حيىي الدين شرف االمداد أبو ملشاخيه ترجم مث العفيف النسب ويضم السند ليتسلس حىت

 عبد الصالح أبو وولده ١٠٦٥ سنة املتوىف الشعراين الوهاب عبد الشيخ بن الرمحن
-------------------------------------- 

  ١٠٥٢ صفحة - ٢ جزء   
 املليجي الرحيم عبد ووالده ١٠٧٣ سنة املتوىف ينالشعرا الشيخ ابن الرمحن عبد بن حيىي بن احلليم
 ذكر مث املكي العجيمي علي بن حسن احلجاز وشيخ األنصاري البقري قاسم بن حممد والشمس

 واجلشتية والنقشبندية والسهروردية والشاذلية والدسوقية والبدوية والرفاعية العباسية الطريقة إسناد
 والطيفورية واهلمدانية واألويسية واخللوتية والفردوسية دينيةوامل والقشريية والدمرداشية والوفائية

 كل وذكر والعزيزية واألدمهية والشناوية واهلندوانية واخلضرية واجلنية والعمرية والبكرية والشطارية
 رجال إشارات من ذلك وحنو املصافحة بأسانيد ختم مث مقصدا ثالثني يف فكملت مقصد يف طريق
 عن الشعراين القادر عبد بن الواحد عبد خاله عن والده على فيه روايته ومدار ولاأل الزمن يف الطرق
 الشمس عن أيضا وأخذ الشعراين عن الرمحن عبد أبيه عن أيضا والده وأخذ الوهاب عبد الشيخ عمه

 الشناوي الدين كمال عن الشناوي عيسى عن أيضا وأخذ الشعراين عن موسى عمه عن البقري
 الطريقة وروى الشعراين عن القدوس عبد والده عن علي والده عن اخلامي الشناوي أمحد عن الطويل
 املواهب أيب حممد سيدي عن البكرية

 الذين العباسيني اخللفاء طريق من فيها ما وسلسلة العباسية الطريقة املذكور الثبت يف ما وأغرب
 اجلن طريقة يف والعشرون رابعال املقصد فيها ما أغرب ومن العجيمي سندها له كتب ببغداد كانوا
 عن وهو الشناوي الشهاب عن الشناوي الدين كمال عن الشناوي عيسى شيخه عن أخذها اليت

 رسول وبني فبيين قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن وهو وملوكهم اجلن صاحلي من شخص
 بالسند اخلضرية للطريقة روايته غرائبه ومن أنفس أربعة الطريق هذا من وسلم عليه اهللا صلى اهللا

 رجال من رجل عن والده عن البكري احلسن أيب بن حممد سيدي عن اخلامي الشناوي إىل املذكور
 وسلم عليه اهللا صلى النيب بعثة حضرت أا عنها ولدها ذكر البكري احلسن أبو قال أمه عن الغيب
 به اجتماعنا وكان والصرب باحلق الوصية منه وتلقت وصافحته ورأته

-------------------------------------- 
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  ١٠٥٣ صفحة - ٢ جزء   
 الرجل هذا وذكر قال النبايب اخلري وأبو الشناوي القدوس عبد سيدي بصحبيت وكان املدينة يف

 معه الوقت ذلك يف وأمه العاشر القرن أول يف به االجتماع وكان اخلطاب بن عمر خالفة يف ولد انه
 القشاشي الصفي ذلك عنه نقل وأمره اهللا فعل من عجب وال قال املزاج تدلةمع الصورة مجيلة وهي
 إىل السابقة بأسانيده املصافحة حديث وروى أنفس سبعة وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني فبيين قال

 الذين اجلن بعض صافح وهو مبكة املنشاوي الشريف صافح كما القريواين إبراهيم عن الشعراين
 وما أرويه ١١٠٦ سنة املذكور ثبته كتب من املليجي وفرغ وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صافحهم

 السيد عن الطندتائي البهي حممد الشمس عن املصري النهطيهي اجلمل أمحد شيخنا عن ملؤلفه وما فيه
 عنه كالمها واجلوهري امللوي الشهابني عن الزبيدي مرتضى

 اإلجازات سفر ٥٢٧
 حممد اهللا عبد أيب فيها به املنتفع عصره يف فاس نادرة النقاد املطلع احملدث املشارك احملقق للعالمة

 ١٢٩٨ سنة ربيع ١٤ ليلة وتويف ١٢٦٤ سنة بفاس ولد الفاسي الكومي جلون ابن عالل بن املدين
 بالقرويني دروسه وكانت امللل ميس مل وسهر الكلل تعرف ال مهة صاحب كان لألربعني يصل ومل

 حتقيقا أشد وال قراءته من أعجب قراءة رأيت ما السلوة صاحب فيه قال مشهودة نيةالكتا والزاوية
 خطه من نقرات أو نقرة وعليه إال بفاس يوجد حديثي كتاب وقل اه ومجعا تلخيصا أعظم وال

 وحتريره
 من يف جزءو بفاس مطبوع وهو املتواترة األحاديث يف جزء وعلومها السنة يف التصانيف من وله

 خلرجت جردت لو املواهب على الزرقاين شرح على وكتابات مطبوع أيضا وهو امسه صطفىامل غري
 كتاب وله أجزاء يف

-------------------------------------- 
  ١٠٥٤ صفحة - ٢ جزء   

 جملد يف الرمحة عني املسمى حضرة من األزمة بعد الفرج انتشاق مساه الشدة بعد الفرج يف نفيس
 التناين حممد بن علي احلسن أيب األديب للعالمة كتبها إجازة خبطه عليها يتيمة سخةن منه عندي وسط
 الوالد سيدنا خصوصا أشياخنا عن إجازة أو قراءة أخذناه مبا قال عامة وهي قرارا الصويري أصال
 وشرحها يكملها مل املختارة باألربعني النضارة أسباب وله ١٢٩٦ عام مجادي منتصف بتاريخ وهي
 كشيخنا خبطوطهم مشيخته من إجازاته جمموعة وهي هذا االجازات سفر أيضا وله أيضا كملهي مل
 الكتاين إدريس بن جعفر املواهب أيب وخالنا ١٢٩٧ عام بفاس له كتبها ظاهر بن علي احلسن أيب

 بن واحلسن ١٢٩٠ عام له كتبها سودة ابن الطالب بن أمحد العباس أيب وشيخنا ١٢٨٧ عام له كتبها
 بالصويرة أجازه الصويري السميع عبد بن وحممد ١٢٨٧ عام أجازه السوسي السماليل الرمحن دعب
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 الفاسي اذوب بن الكبري وعبد ١٢٨٤ عام الفاسي السلوي إبراهيم بن وحممد ا ااز قضاء عام
 أمحد نب حممد والشمس ١٢٨٦ عام له كتبها املنورة املدينة دفني السنوسي أمحد بن حممد بن وإدريس
 العلمني األخوين من أيضا جماز أنه أصحابه بعض وحدثين الوالد الشيخ منه له استجاز املصري عليش
 وأعمال والدالئل الشاذلية واألحزاب النقشبندية الطريقة وأخذ سودة ابن الطالب ابين وعمر املهدي
 عام بذلك له إجازته على وقفت الدباغ عمر بن حممد بن علي احلسن أيب من وغريها اخلمس اجلواهر
 الشاذلية الدائرة وأخذ البخاري صاحل حممد والشيخ والده عن لذلك أخذه حسب خبطه ١٢٩٠
 عندي املذكورة واموعة وغريهم االسكندري احلبشي علي بن حممد الشمس شيخنا عن وأعماهلا
 العباس بن املهدي بن حممد بن أمحد العباس أيب املفيت النادرة اجلماع تالمذته أخص عن له ما أروي
 عنه

 القصري السكر ٥٢٨
 القصري حسونة الشيخ إجازة يف
 عمر بن حسونة الشيخ باسم كتبه الزبيدي مرتضى للحافظ كراسة حنو يف ثبت هو

-------------------------------------- 
  ١٠٥٥ صفحة - ٢ جزء   

 املؤرخ التونسي العزيز عبد بن محودة تونس لوزير أيضا فيه وأجاز له إجازة التونسي القصري
 حسين حسن السيد األثري البحاثة صاحبنا عند الزبيدي احلافظ خبط اآلن إىل موجود املذكور والثبت

 يف املذكور حسونة للشيخ مرتضى السيد ترجم وقد بنفسه بذلك أخربين كما التونسي الوهاب عبد
 عريب ابن طريق ومن اجلان طريق من احتةوالف األولية مين فسمع ١١٩٢ سنة علينا ورد قائال معجمه
 بااز ونتصل قلت ملخصا منه اه ١١٩٨ سنة يف تويف أن إىل يكاتبنا يزل ومل حافلة إجازة له وكتبت
 عمر ابن الشاذيل الشيخ عن بتونس النيفر الطيب الشيخ املعمر املسند عن الشاذلية الطريقة يف املذكور
 الشيخ عن دمدم الشيخ عن املؤدب عمر والده عن بتونس ليةالشاذ املغارة شيخ باملؤدب امللقب
 السيد عن عاليا املذكور شيخنا شيخ والد املؤدب عمر ويروي الزبيدي السيد عن املذكور حسونة
 عامة وهي خبطه له السيد إجازة عندي حسبما عاليا مرتضى

 السند مشايخ ذكر يف العسجد سلسلة ٥٢٩
 الفارسية باللغة ألفه األثري اهلندي البوهبايل القنوجي خان حسن ابن صديق الطيب أيب لألمري

 العابدين زين وأخيه األنصاري السبعي حسني القاضي شيخنا جميزيه عن ملروياته اجلامع ثبته وهو
 املنوي اهلندي احلق وعبد مكة نزيل أفضل حممد بن يعقوب وحممد دهلي مفيت الدين صدر وحممد

 القاضي يف قوله من كتبه يف يوجد فما ذكر من غري أحد نع حسن صديق يرو ومل احملمدي
 غريه يف واآلخر قطر يف وهو الشوكاين عن األخذ ميكنه وكيف تدليس أو فتجوز شيخنا الشوكاين

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٦٥٧

 املسكي النفح يف املكي أمحد الشيخ تلميذه قاله نتحققه وال عصره ألهل أجاز يكون أن إال
-------------------------------------- 

  ١٠٥٦ صفحة - ٢ جزء   
 أمحد الشيخ صاحبنا عن ومؤلف مروي من حسن لصديق يصح ما وكل املذكور الثبت أروي

 منه فسمعت ا أمريا وكان ١٢٩٦ سنة بوهبال يف به اجتمعت يل قال عنه املكي العطار عثمان بن
 إىل وصل فلما دالعسج سلسلة املسمى ثبته بيده وكان منه مسعته حديث أول وهو األولية حديث
 ذكره التازي إلبراهيم وصل ملا مث بالتكبري احلسين بل فقلت باحلسيين فوصفه احلازمي شيخه شيخ
 ابن جعله املؤذن صاحل أيب بن إمساعيل إىل وصل ملا مث تازا مدينة إىل نسبة بالتاء بل له قلت بالنون
 عليه دخلت وبواسطته حسني القاضي شيخنا مبحضر ذلك وكان فرجع صاحل أيب ابن له فقلت صاحل
 عزله وبعد مكتبته إيل وفوض أعواما ذلك بعد والزمته ومروي مؤلف من له يصح ما كل أجازين مث

 ودفن ١٣٠٧ عام الثانية مجادي ختم مات أن إىل اهلندية باللغة رسائل يؤلف جلس اإلمارة عن
 العطار احملدث صاحبنا مين له استجاز احلسن حممد اخلري أبو أكربمها ولدين وخلف قلت اه ببهوبال
 األمري ولوالده حجر ابن للحافظ املرام بلوغ على املطبوع الشرح صاحب وهو األبرار رمحة اهللا رمحه
 وهو الباري عون امسه للشرجي الصحيح جتريد شرح احلديث يف التصانيف من املذكور حسن صديق
 القسم قسمني إىل ينقسم وهو العلوم وأجبد أيضا مطبوع وهو للمنذري مسلم اختصار وشرح مطبوع
 السحاب مساه الثاين والقسم واملنظوم منها املنثور العلوم أحوال بيان يف املرقوم الوشي مساه األول

 أدلة إىل السائل وهدية باهلند مطبوع جملدات ثالث يف العلوم وأمساء الفنون أنواع بيان يف املركوم
 املرام بلوغ شرح اخلتام ومسك النار وأصحاب النار ذكر يف ورد مما االعتبار أويل ويقظة املسائل
 له نظري ال للشوكاين البهية الدرر شرح يف الندية والروضة جملدين يف الفارسية باللغة

-------------------------------------- 
  ١٠٥٧ صفحة - ٢ جزء   

 مآثر باحياء املتقني لنبالءا وإحتاف الرسول أحاديث اصطالح إىل الوصول ومنهج احلديث فقه يف
 الساعة يدي بني يكون وما كان ملا واإلذاعة اإلشراك أحاديث ختريج يف واإلدراك احملدثني الفقهاء
 أقضية من السول بلوغ واملنسوخ الناسخ مبقدار الشيوخ إفادة والعمرة احلج فضائل يف حديثا أربعون
 املكنون احلرز بالسنة احلسنة االسوة يف اجلنة النيب أحاديث من األربعني ترمجة يف الصيب متيمة الرسول

 يف القاري غنية السنة أهل تراجم يف اجلنة رياض الستة الصحاح بذكر احلطة املأمون املعصوم لفظ من
 اهلجرة يف وتأليف األثر أهل عقائد من الثمر قطف احلديث بفقه املغيث فتح البخاري ثالثيات ترمجة
 باهلند جلها مطبوع مؤلفا السبعني من عده يقرب مما ذلك وغري هذه عسجدال وسلسلة الغزو يف وآخر
 صديق السيد مصنفات أن لبعضهم رأيت وقد وغريه العلوم أجبد كتابه يف عدها انظر واآلستانة ومصر
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 من فهو وباجلملة اهلندية باللغة ١٣٩ وحنو بالفارسية ٤٥ و العربية باللغة ٤٠ منها ٢٢٢ بلغت حسن
 عد وقد خريا اهللا جزاه وغريه باهلند وعلومه احلديث كتب من كثري إحياء يف الطوىل اليد مهل من كبار

 وما عشرة الرابعة املائة رأس على اددين أحد له املترجم داوود أيب سنن على الودود عون صاحب
 وتزوج عاميا كان املترجم أن من مطبوع هو مبا القنوع اكتفاء امسه له كتاب يف املسيحيني لبعض
 بوضع العلماء وكلف اليد خبط الكتب يبتاع وأرسل العلماء إليه مجع باملال اعتز فعندما بوهبال مبلكة

 أعدائه فكالم اخل لنفسه وينسبها الوجود العدمية القدمية الكتب خيتار كان بل لنفسه نسبها مث املؤلفات
 عليه الرد يف ألف وتقدمات لطاتغ فيها له وقعت نعم متحد فيها ونفسه تآليفه فالتآليف وإال فيه

 الغي وإبراز الناقد تبصرة برد الراشد تذكرة كتابه اللكنوي احلي عبد احلسنات أبو عصريه ألجلها
 تصنيفه خيلو ال منهما وكل العي شفاء يف الواقع

-------------------------------------- 
  ١٠٥٨ صفحة - ٢ جزء   

 أنه املرضية سريته ومن البسام الروض يف املترجم ولد قال خريا اهللا جزامها فوائد من وجوابه ورده
 يستحق من الوقت علماء يف يرى ال ألنه أبدا جييبه ال اجلهلة من أحد عليه رد وإن أحدا يناظر ال

 وإمنا اإلنصاف يرزقوا مل خزعبالم يف متغمصون جهاالم يف مغمورون حساد وأكثرهم املناظرة
 طنانة ترمجة حسن لصديق أورد وقد اجلميع اهللا رحم فادحة مبالغة وهي اه افاالعتس بلنب رضعوا
 عليه عصره أعالم ثناء أفرد كما فانظرها له العينني جالء كتابه يف البغدادي اآللوسي نعمان

 اجلليل امللك مآثر يف األذهان ومسرة األعيان قرة مساه أتباعه أحد بتصنيف تآليفه على وتقريضهم
 أهداها نسخة منه وعندي ١٢٩٨ سنة باآلستانة اجلوائب مبطبعة طبع وقد خان حسن قصدي النواب

 مؤلفاته وسرد الطيب أيب اإلمام ترمجة يف الطيب قطر كتاب أيضا فيه وألف اخلري أبو أمحد الشيخ يل
 ونقدها احلطة وانظر الرغائب وكرت املواهب صاحب أيضا

 خياراأل السادات درر نظم يف األنوار سلسلة ٥٣٠
 ما فيها اعتمد الطريقية ناصر ابن العباس أيب الشيخ أسانيد يف الوافالوي علي بن أمحد بن حملمد

 أوهلا يف قال تفصيال ذلك وفصل اليوسي علي أيب فهرسة يف
  والنبال عصرنا فضالء من === الفضال بعض أن فاعلم وبعد 
  نقل قد مما أصح سند عن === اشتمل قد رجزا مين طلب 
  األرساخ الثابيت العاملني === األشياخ يف االسناد عنمعن 
  واحلقيقة الشرع اجلامعني === الطريقة ذي أشياخ خمصصا 

 أيب الشيخ أصحاب أكرب الدرعي الشرحبيل بن احلسني علي أيب أصحاب من املذكور والناظم
 نظم يف ابتدأ ومنه وخليفته ناصر ابن العباس

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٦٥٩

-------------------------------------- 
  ١٠٥٩ صفحة - ٢ جزء   

 حرف يف ناصر ابن انظر ووالده ناصر ابن العباس أيب الشيخ طريق من فيها مبا أتصل السلسلة
 النون

 اخلريات بدالئل املوصولة الربكات سالسل ٥٣١
 الكتاين احلي عبد حممد الشذرة هذه جلامع
 زيد أيب مرويات يف األيد سوابغ ٥٣٢
 عنه أصحابه عن أرويه مرة غري وراملذك السنوسي للشيخ
 األربعني السالسل يف املعني السلسل ٥٣٣
 يف العجيمي رسالة فيه خلص فهرس اسم قبله املذكور وهو اجلغبويب مث املكي السنوسي للشيخ

 الست حنو يف وهي مشاخيه أسانيد بعض عليها وزاد طريقه من ا سالسله ووصل األربعني الطرق
 يف استغربت ومما بطنجة العمومية وباملكتبة مستغامن ضواحي من بقريات ويةزا يف رأيتها كراريس
 سيدي إىل املنسوبة الصالة وأما قال الذي العجيمي طريق من املشيشية للصالة روايته املذكور الثبت

 حممد السيد موالنا الكامل الصاحل الفاضل الشيخ صاحبنا منهم مجاعة ا فأخربين السالم عبد القطب
 بن عيسى بن عمر بن حممد والده عن أمحد والدي ا أنبأنا قال عليه قراءة اإلدريسي احلسين أمحد بن
 القطب بن حممد بن الكرمي عبد بن الوهاب عبد بن يوسف بن إبراهيم ابن حممد بن الوهاب عبد

 ساقها مث إليه فوقه عمن كل برواية السالم عبد سيدي
 ا االسكندري املرغين اخلتم سر حممد بن حممد اهللا عبد أيب العارف عن املذكور الثبت أروي

 صاحبها السنوسي الشيخ عن إدريس بن أمحد سيدي الشيخ بن املتعال عبد سيدي عن ١٣٢٣ سنة
-------------------------------------- 

  ١٠٦٠ صفحة - ٢ جزء   
 اجلوهر مسط ٥٣٤
 بن العريب حممد التوفيق أيب الشهري الكاتب ديباأل للعالمة واألثر بالفنون املتصلة األسانيد يف
 خالفه يسعين وال إسعافه علي جيب من سألين قد أوله يف قال بالدمنايت الشهري الدكايل علي بن حممد
 بعض هذه قال الورى أجهل من أين لعلمي ورا إىل فأحجمت األعالم مشاخيي أسانيد له أقيد أن

 السنية الكتب وبعض البهية والتفاسري احلديثية الكتب خصوصا العلمية التآليف لبعض األسانيد
 املشرق علماء أسانيد على مقتصرا املرضية وكتبهم الصوفية السادات طرق وبعض واملسلسالت

 واآلثار السنن محلة فضائل يف فاملقدمة وخامتة فصول وستة مقدمة على ورتبتها األعيان املغاربة وبعض
 يف الشروع قبل الدراية إتقان من منه بد ال فيما األول الفصل راألخبا صحيح من ذلك يف ورد وما
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 يف الرابع الفصل االسناد فضل شرف يف الثالث الفصل احلديث طلب فضل يف الثاين الفصل الرواية
 االجازة أنواع من بذلك يتعلق وما احليازة يف واملناولة والسماع بالتحمل املشايخ عن األخذ كيفية
 واألصحاب الشيخ مع املتعلم آداب يف السادس الفصل الشيوخ مراتب قسيمت يف اخلامس الفصل
 مغاربة ٢٣ شيخا ٦١ عنده وهم فيها عنهم يروي الذين مشاخيه وعدد األسانيد ذكر يف اخلامتة
 بكراريس مديدة مدة بعد ظفرت مث األول مبتورة الثبت هذا من بنسخة ظفرت مشارقة ٣٨ و مالكية

 وانظر احلرف هذا يف هنا ذكرته فلذلك امسه استفدت ومنها اهللا رمحه رمحون ناب املسند خبط أوله من
 هو املذكور الدمنيت أن الثبت هذا عنوان من استفدته ومما الدال حرف من الدمنايت يف إليه أسانيدنا

 ابن ترمجة يف بالعنوانني ذكرته ولذلك غريه أظنه كنت وقد رمحون ابن شيخ الدكايل التوفيق أبو
 الدمنيت العريب هو الدكايل التوفيق أبا أن والصواب التاء حرف من نرمحو

-------------------------------------- 
  ١٠٦١ صفحة - ٢ جزء   

 العارف لإلمام التوحيد أهل وسالسل اخلرقة وإلباس والبيعة الذكر تلقني يف ايد السمط ٥٣٥
 املعروف األنصاري املدين مث الدجاين املقدسي ليع ابن أمحد بن يونس بن حممد بن أمحد الدين صفي

 مشاخيه عن وأسانيده رواياته طرق فيه ذكر رحلته يف العياشي سامل أبو تلميذه عنه قال بالقشاشي
 منتهاها إىل بأسانيدهم أصحاا إىل أسانيده وساق طرقهم غالب استوىف فقد القوم طريق يف وأكثرها

 القشاشي يف إليه أسانيدنا انظر باهلند مطبوع وهو قلت منها اه ومآثرهم حكايام من شيء ذكر مع
 الثمني باجلوهر املكلل السمط ٥٣٦
 ألفية يف املذكورة إليه بأسانيدنا نرويه الزبيدي الفيض أيب للحافظ باحملمدين املسلسلة األربعني من
 مرتضى وحممد السند

 املرعشي سند ٥٣٧
 باملكتبة موجود ١٢٠١ سنة املتويف احلليب املرعشي حممد بن أمحد بن حممود الصاحل العالمة هو
 بدير وابن العطار الشهاب للمذكور أجاز ٩٦ عدد حتت املصطلح يف جمموعة ضمن مبصر التيمورية
 أمحد الشهاب عن احلنفي الفقه وأخذ األماسي االركوين حسن بن وأمحد الدرنداوي وحممد املقدسي

 حسن بن علي السيد عن تلقاه اآلذان يف سنده ثبته عليه اشتمل ما غرائب ومن املذاهيب الدمنهوري
 اتصاال باملترجم أحفظ ال املؤذن بالل إىل مشاخيه عن النبوي احلرم يف املؤذنني برئيس املعروف
 املدينة أهل بتحديث السكينة استرتال ٥٣٨
 يف وهي الكوراين هيمإبرا للمنال الفاسي القادر عبد بن الرمحن عبد زيد أبو العالمة كتبها إجازة

 مجيع ساق وقد عليها وقفت ونوادر لطائف فيها كراريس أربع حنو
-------------------------------------- 
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  ١٠٦٢ صفحة - ٢ جزء   
 عبد امسه من وانظر عنه كالمها واهلشتوكي الكوراين طريق من نرويها البادية املنح يف ولده مافيها

 الرمحن
 املنتضى السيف ٥٣٩
 عن أرويه املعسكري راس أيب الشيخ األوسط املغرب حلافظ مرتضى الشيخ بأسانيد رويته فيما

 حممود بن عثمان عمرو أيب العارف عن بفاس اليونسي التهامي بن الطايع ابن إدريس العالء أيب املعمر
  األلف حرف راس أبو وانظر عاليا عنه وأحفاده وأوالده جلده بإجازته القادري

  نيالش حرف 
 

 البكري الدين مشس ٥٩٢
 ٩٩٤ سنة املتويف الصديقي البكري الرمحن عبد بن حممد بن حممد بن حممد املكارم أبو الشيخ هو

 التيمورية باخلزانة خطية نسخة منه موجودة البكري احلسن أيب سيدي والده عن رواه فيما ثبت له
 وكذا مكاتبة السعدي نصورامل استجازه كان واملذكور ١٥٦ عدد حتت املصطلح قسم يف مبصر
 عنهم أخذ الذين واملشايخ وتربيته نشأته تفاصيل فيها استوعب رسالة لألول فكتب القصار الشيخ

 عنه القصار إىل بالسند له ما نروي ومآثرهم
 الشامي ٥٩٣
 يوسف بن علي بن يوسف بن حممد الدين مشس ومسندها املصرية الديار حمدث احلافظ اإلمام هو
 الدمشقي صاحليال الشامي

-------------------------------------- 
  ١٠٦٣ صفحة - ٢ جزء   

 عصريه حاله السيوطي احلافظ تالميذ أجل من مبصر النصر باب خارج الصحراء برقوقية نزيل
 الصاحل العالمة الشيخ صاحبنا ب احلسان اخلريات كتابه طالعة املكي اهليثمي حجر بن أمحد الشهاب
 سامل أبو الشيخ وحاله املصري مث الدمشقي الشامي حممد الشيخ املتبع احلافظ املطلع ثقةال الفهامة
 هي اليت الشامية بالسرية املعروفة السرية صاحب وهو احلفاظ خامتة ب وغريه احملدثني إمام ب العياشي
 هي ضخمة اتجملد سبع حنو يف املصطفية واألحوال النبوية السرية يف املتأخرون ألفه ما وأفيد أمجع
 املبدأ يف وأحواله وأفعاله نبوته وأعالم فضائله وذكر العباد خري سرية يف الرشاد سبل مساها عندي
 ما وبعض فيه أشكل ما بإيضاح باب كل وختم الصواب فيها وحترى كتاب ألف من مجعها واملعاد
 من بعضها خرج املشكالت وضبط األلفاظ غريب بيان مع املستجدات النفائس من عليه اشتمل
 السرايا باب أثناء من املالكي الفيشي أمحد بن حممد بن حممد الشمس العالمة تلميذه املؤلف مسودة
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 ظفر مث أبواب سبعة على رتبه واآلخرة الدنيا أهل سيد معراج يف الباهرة العظيمة اآليات أيضا وله
 املوضوعة األحاديث يف اموعة والفوائد اخلالئق خري معراج يف الفائق الفصل ومساه فأحلقها بأشياء
 وهو النعمان حنيفة أيب مناقب يف اجلمان وعقود الكفور املتعدي وقمع الطور فضل يف النور ومطلع
 النعمان حنيفة أيب األعظم اإلمام مناقب يف احلسان اخلريات كتابه يف اهليثمي حجر ابن خلصه الذي
 وجود عنه اهللا رضي حنيفة أيب حديث فيها موعا عشر السبعة املسانيد لذكر مهما بابا فيه عقد
 خمرجيها إىل بأسانيدهم كتابة أو مشافهة وإجازة وقراءة مساع بني ما شيوخه عن إليها أسانيده سياق
 الكشاف صاحب البيضاوي فيه تبع مبا اإلحتاف وله

 صريامل اخللويت اهللا عبد بن شاهني والشيخ القسطالين والشهاب السيوطي احلافظ عن أخذ
 ١٤ االثنني يوم وفاته وكانت وغريهم مصر بقرافة املقيم اخللويت اهللا عبد بن عمر الدين وشجاع
 من به أتصل ٩٤٢ عام شعبان

  ١٠٦٤ صفحة - ٢ جزء   
 عن العياشي سامل أيب طريق ومن ح عنه الفيشي حممد بن حممد الشمس عن القرايف البدر طريق
 املذكور الشامي عن الكليب حممد الشيخ عن املصري املالكي الطحطاوي حممد الشمس

 األنصاري الدين شرف ٥٩٤
 الذي وهو وعرف اشتهر املذكور بلقبه ولكن حيىي وامسه املواهب بأيب ويكىن الدين شرف هو

 ويكىن العابدين زين الشيخ ابن وهو فتبعته الشني حرف يف احمليب ترمجه ولذلك إمضائه يف يكتب كان
 املكىن الدين مجال الشيخ ابن زرعة بأيب ويكىن الدين ويل أمحد بن القادر عبد الدين حميي ابن هادي
 املسند الصدر الوجيه العالمة اإلمام الشافعي األنصاري زكرياء القاضي بن يوسف وهو احملاسن بأيب

 يوسف الشيخ جده عن أخذ املذكور وجده القادر عبد الدين حميي وجده والده عن أيضا أخذ الكبري
 وأجازه الشرباملسي والنور الشوبري الشمس عن وأخذ زكرياء القاضي والده عن وهو الدين مجال

 مجال عن أخذ منهما وكل الشليب أمحد والشهاب والده عن أخذ وهو والده عن أيضا ويروي شيوخه
 اإلسالم شيخ والده عن يوسف الدين

 انه حبيث كثرية كتبه وكانت مووفيا وموالدهم الشيوخ ومعرفة باألسانيد تام اعتناء له وكان
 مثلها إليها وأضاف كثرا على أسالفه من بعده جاء ومن اإلسالم شيخ جده كتب عنده اجتمع
 وكان مثله مثن بزيادة ولو بيته من خيرجه ال للبيع كتاب أي كتاب أتاه إذا فكان واستكتابا شراء

 من عنده أن أخربه أنه احلموي اهللا فتح مصطفى املؤرخ وذكر ا ضنينا العلماء خطوط علي حريصا
 مات وملا تفسريا وأربعني البخاري على شرحا وعشرين ومثانية نسخة عشرة مثاين السبكي طبقات
 وتويف تقريبا ١٠٣٠ سنة ولد بورقة يشح كان أن بعد بالزنبيل تباع وكانت مذر شذر كتبه فرقت

-------------------------------------- 
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  ١٠٦٥ ةصفح - ٢ جزء   
 احلسن أليب كتبها إجازة وله عصره وعلماء شيوخه فيها ذكر الطبقات له ١٠٩٢ سنة رجب يف
 عن القوم طريق يروي وكان حرفها يف ذكرت اجللي الطاهر الشرف مساها الصفاقسي النووي علي
 الدمياطي البديري الشمس طريق من له ما كل نروي الشعراين والعارف يوسف جده عن وجده جده

 نهع
 الوهراين شقرون ٥٩٥
 ا املتويف الفاسي الوهراين املغراوي مجعة أيب بن أمحد بن حممد بن شقرون حممد اهللا عبد أبو هو

 ا ودرس فاس على قدم الصوت جهري العينني أمحر اللون أشقر كان ألنه بشقرون عرف ٩٢٩ سنة
 أيضا وأخذ موته يوم ورثاه غازي ابن عن أخذ والضبط باحلفظ ووصف األعالم الفقهاء من وكان
 بقوله املواق اإلمام عن رواه ما له وأجاز الدقون العباس أيب عن

  روى الذي كل املغراوي مجعة أيب === سيدي جنل يا الدقون لك أجاز 
  واهلوى النفس خالف من على وسلم === إجازة فيه استدعيت مبا فحدث 

 عوام يكفر من على الرد يف الكمني جليشا كتاب صاحب وهو مروياته فيه مجع لطيف جزء له
 عنه سعيد عثمان أيب عمه عن املقري طريق من به نتصل املسلمني
 الشرباوي ٥٩٦
 بن عامر بن حممد بن اهللا عبد حممد أبو األديب الشاعر املتكلم األصويل احملدث الفقيه اإلمام هو
 الشافعي الشرباوي الدين شرف

-------------------------------------- 
  ١٠٦٦ صفحة - ٢ جزء   

 خامتة ب القاموس شرح من شرب مادة يف الزبيدي احلافظ حاله واجلاللة العلم بيت من األزهري
 ١١٧١ سنة ومات ١٠٩٢ سنة تقريبا ولد اه املسندين
 أجازه سنوات مثان حنو ذاك إذ وعمره املالكي اخلرشي اهللا عبد أبو إجازته مشلته من أول
 بعد اخلرشي ومات ومائة ألف سنة وذلك اخلليفي الشهاب خاله بعناية وذلك الستة يةوبق بالبخاري

 الزرقاين الباقي عبد بن وحممد اخلليفي أمحد والشهاب اللقاين إبراهيم بن خليل الشيخ مث بسنة ذلك
 وغريهم البصري سامل بن اهللا وعبد
 الغازي الكابوريل باشا اهللا عبد انيةالعثم الدولة وزير باسم ألفه كراسني حنو يف عندي هو ثبت له
 من كثري يعول وعليه األوىل القرون إىل ومشاخيهم مشاخيه وفيات من نافعة بنبذة ختمه ١١٤٢ سنة

 والشهاب الشربيين الرمحن عبد والوجيه البشري سليم الشيخ أعالمهم عن نرويه األسانيد يف املصريني
 هن كالمها والسقا الباجوري إبراهيم الربهانني عن موغريه الطرابلسي حسني والشيخ الرفاعي أمحد
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 السحيمي حممد بن أمحد الشهاب عن القلعي داوود هريرة أيب عن العلوي القويسين درويش بن حسن
 البشري سليم والشيخ املرصفي حممد بن موسى املعمر الشيخ عاليا به وأخربين ح مؤلفه عن األزهري
 عنه مرتضى احلافظ طريق من وأرويه به القويسين عن اخلناين حممد الشمس عن كالمها

 الشرجي ٥٩٧
 اللطيف عبد الدين زين بن أمحد بن أمحد العباس أبو ومسندها اليمنية الديار حمدث اإلمام هو
 طبقات وألف وجده كأبيه تعز مبدينة مدرسا كان ٨٩٣ سنة بزبيد املتويف احلنفي الزبيدي الشرجي

-------------------------------------- 
  ١٠٦٧ صفحة - ٢ جزء   

 تكرار غري من الصحيح أحاديث فيه جرد الصحيح اجلامع ألحاديث الصريح والتجريد اخلواص
 األلفاظ على وحتافظ متصال مسندا كان ما إال األحاديث من يذكر ومل األسانيد حمذوفة وجعلها
 خان حسن صديق واألمري شرقاويال اهللا عبد كالشيخ مجاعة وشرحه اشتهر وقد أمكنه ما النبوية
 فيه مجع مؤلف وهو األنوار مطالع من املختار أيضا وله وغريهم والعزي مطبوع شرحهما وكال
 وحكاية وغريه اهللا كتاب من وفائدة الطب يف نبويا حديثا حديث كل عقب وأورد حديثا أربعني
 وسلم عليه اهللا صلى النيب عن رويت لطيفة

 الفتح وأيب العلوي إبراهيم بن سليمان الدين نفيس عن وغريه حالصحي يروي الشرجي وكان
 واد املراغي الدين وزين الفاسي الدين تقي واحلافظ الدمشقي اجلزري ابن واحلافظ املراغي

 وبه أخذ فعنه الديبع ابن احلافظ عمدة وهو تعدادهم يطول الذين املشايخ من وغريهم الفريوزبادي
 ومات ٨٢٣ عام عنه روى ألنه سنة السبعني حنو العلوي شيخه عن حيدث وهو املترجم وعاش اانتفع
 جتريده علي شرحه يف والشرقاوي نفسه يف األهدل كالوجيه مجاعة باحلافظ حاله وقد ٨٩٣ سنة

 العالمة ذلك ذكر كما مؤلفاته مجيع عنه يروي فإنه عنه الديبع ابن طريق من له ما أروى وغريمها
 شيوخه معجم يف فهد ابن العزيز عبد بن حممد اهللا جار

 الشركي ٥٩٨
 الطيب بن حممد الدين مشس املشرق على املغرب فخر املسند احملدث اللغوي العالمة اإلمام هو

 نسبة إمجاعا بالفاء ال املعقودة بالقاف بالشركي املعروف املدين الفاسي موسى بن حممد ابن عرف وبه
 الشريف أوالد من وعده بالفاء ذكره من فاحشا أخط أخطأ وقد فاس من مرحلة على شراكة إيل

 من هو بل منهم وليس بفاس الذين األندلسيني
-------------------------------------- 

  ١٠٦٨ صفحة - ٢ جزء   
 يف للزبادي وكما احلاج ابن الطالب حممد الفتح أيب القاضي خبط وجدته كما الصميلي أوالد
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 وغريمها رحلته
 نادرة الرجل هذا كان املنورة باملدينة ودفن ١١٧٠ سنة ومات ١١١٠ سنة فاسب املذكور ولد
 والعراق واحلجاز بالشام عنه وأخذ مبينا سعدا فيها ورزق العارضة وقوة الرواية اتساع يف عصره
 السند ألفية يف الزبيدي احلافظ تلميذه فيه وقال البالد من وغريها ومصر

  مفاخر الورى بني له كمو === املاهر الفقيه العصر حمدث 
 ترمجته ويف احلافظ الشيخ ب اليماين النفس يف األهدل والوجيه ثبته يف الشوكاين القاضي وحاله

 أن من أشهر وفضله قوية حافظة وله ونبال وذكاء فضال العامل أفراد من فردا كان الدرر سلك من
 يف إماما واألشعار والتصريف واللغة بالنحو منه أحفظ زمانه يف يكن مل احلاج ابن عنه وقال اه يذكر

 يف خبطه عندي كما شيخا ١٨٠ حنو شيوخه عدد بلغ وقد اه والفقه والتصوف واحلديث التفسري
 له واستجاز قرون منذ املغرب يف أقرانه عن به العهد بعد ما وهذا بناين السالم عبد ابن لولد إجازته
 السند ألفية يف مرتضى احلافظ قال سنتان وعمره املكي العجيمي علي بن حسن األسرار أيب من والده

 ترمجه ملا
  ضيم بغري كتبا أجازه === العجيمي حسن أن وصح 

 منها سطرا أملى ما أنه القاموس على حاشية ديباجة يف أشار حىت والعرض طوهلا األرض وطاف
 وأنشد األرض من شطر يف إال

  واخلال لعما زوايا يف وتارة === زمنا مكناسة ويف بفاس يوما 
  اخلايل الفال أفلى أرى وطورا تازا === وآونة صفرو سفري وبرهة 

 من وغريها الستة الصحاح احلرام باملسجد وختم سنتني مبكة وأقام
-------------------------------------- 

  ١٠٦٩ صفحة - ٢ جزء   
 حفظه سعة من والمه أمرا جيد بالدقة القاموس على حاشيته طالع ومن احلديثية األصول
 مفارقته حالة ألفها أنه من أوهلا يف ما فيها جتد ما وأعجب رحلته وواسع تآليفه وكثرة واستحضاره

 اخلطبة يف أشرت قد اخلطبة شرح بعد وقال بال طرس يف علق أو بالبال علق ما إال قال وكتبه ألصوله
 وهي اخل أسفار عن فضال ورقة مواده من معنا ليس أسفار أثناء يف وحنن منا طلب الكتاب هذا أن إىل

 جملدات أربع يف عندي
 واملقلد الفن هذا يف عمديت وهو القاموس على شرحه طالعة يف الزبيدي احلافظ تلميذه قال
 فأقول دعوى فيه أدعي ال التاج مقدمة من آخر حمل يف وقال املستحسن تقريره حبلي العاطل جيدي
 فكل اخلطاب يف القائل غلط أو أصاب أو فالن خطأأ أو رحلت أو شددت أو مسعت أو شافهت

 روى عمن شرحه يف عين فإنه جماال فيها ألحد خيل ومل مقاال لقائل شيخنا فيها يترك مل الدعاوى هذه
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 أما قلت اه فوىف باملقاصد وأتى فأوعى مجع لقد ولعمري فادعى خطبته يف ويسر حوى عما وبرهن
 أخاه غري من احلديث صدق علم تتبعه ومن أبدا العروس تاج منها خيل فلم ومسعت ورحلت رويت
 تتعب ال أن أردت وإن ذلك يف معا عليهما عيب وأي يعمله حىت ميت مل فيه مبا شيخه عن فضال
 يوفق ال هذا كتايب إن الشرح خامتة يف قوله إىل فانظر العشر الزبيدي احلافظ جملدات بتتبع نفسك

 وأبعد فيه وتقرب وأجند فيه فغار طريق لك الفوائد طلب يف ركب من إال ملثله
 الفاسي بردلة العريب اهللا عبد وأيب أمحد وأبيه واملسناوي أبيه عن واملغرب بفاس املترجم روى وقد

 عبد بن حممد اهللا عبد وأيب جسوس السالم وعبد
-------------------------------------- 

  ١٠٧٠ صفحة - ٢ جزء   
 أيب والشيخ العمريي وسعيد ميارة الصغري بن وحممد املنح صاحب هأخي وابن الفاسي القادر

 من مشاخيه أعلى ومها بالسباعي املعروف إبراهيم إسحاق أيب واملعمر الدرعي ناصر ابن العباس
 بن وحممد احلوات اهللا عبد بن وحممد والوجاري الكبري وبناين ثنايت السالم عبد بن وحممد املغاربة
 الشاذيل بن وحممد سليمان بن أمحد العباس أيب واحملدث احلريشي علي احلسن يبوأ مقلب ابن العريب
 وغريهم زكري وابن نعيم أليب احللية خمتصر التدغي علي احلسن أيب الكبري احملدث والعالمة الدالئي

 والسيد البشبيشي الرءوف وعبد املواهب شارح والزرقاين الكوراين طاهر أيب عن باملشرق وروى
 حنو على اشتملت ومسلسالت فهارس عدة ومجع أمم هو عنه وأخذ وغريهم الباعلوي ارالب عمر

 مسلسلة حديث ثالمثائة
 اجلزري ابن سرية من كل على وشرح جملدين يف للصحيح القسطالين شرح على حاشية وله

 مساها املزهر على وحاشية الربية خري مدح يف املضرية وشرح الشمائل على وحاشية فارس وابن
 الكربى والفهرسة الفوائد من والصالة بالبسملة يتعلق فيما الفرائد ومسط املزهر خبايا عن ملسفرا

 وإيصال األسانيد إرسال املوسوعة والصغرى العني ذهاب بعد األثر بإقرار العني إقرار املسماة
 أيب عصرية ابكت تسميته يف وافق املغرب أدباء من لقيته من يف املطرب واألنيس واملسانيد املصنفات

 وهذا جملد يف بفاس مطبوع العلمي وكتاب املغرب أدباء يف مصر دفني الفاسي العلمي حممد اهللا عبد
 أحد يف احلاج ابن الفتح أبو القاضي للمترجم عقدها اليت الترمجة يف له نسبته رأيت وإمنا عليه نقف مل

 باملشرق لقيناه من بتراجم املشرق فقواأل والثانية األوىل احلجازية الرحلة أيضا وللمترجم كنانيشة
 تنيف اليت والرسائل املصنفات من ذلك غري إىل بالقهوة املتعلقة األحكام يف عروة بأوثق واالستمساك

 اخلمسني على
-------------------------------------- 

  ١٠٧١ صفحة - ٢ جزء   
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 عن اليوسي علي أيب زوجة حممد بنت زهرة التقية الشيخة عمته عن روايته شيوخه غرائب ومن
 وأوالده ألبيه باجازته العياشي سامل أيب الشيخ عن روايته رواياته أعلى ومن بأسانيده املذكور زوجها
 أيب عن أروي قائال مسلسالته من بالفاحتة املسلسل احلديث يف الطيب ابن بذلك صرح له سيولد ومن
 اه له يولد ومن دهوأوال للوالد إجازته عموم يف الرحلة صاحب سامل

 ومصطفى به انتفاعا وأكثرهم تالميذه أشهر هو الذي الزبيدي احلافظ طريق من له ما أروي
 سعيد وحممد اجلوهري والشمس األهدل وسليمان واهلاليل زاده كدك خليل بن القادر وعبد الرمحيت
 الفاسي بناين سالمال عبد بن الشيخ بن محدون للعالمة كتبها خبطه إجازة وعندي عنه وغريهم سفر

 عن عاليا أيضا به ونتصل الفاسي املغريب الشركي حممد بن الطيب بن حممد هكذا فيها وإمضاؤه
 الشيخ وعن ح عنه احلليب املواهيب إمساعيل الشيخ عن احلليب سعيد الشيخ عن السكري اهللا عبد الشيخ
 وانظر عنه البغدادي ديالسوي سعيد حممد عن الدمشقي الغزي عمر حممد عن اخلطيب النصر أيب

 امليم حرف يف واملسلسالت األلف حرف يف له املشرق واألفق له العني إقرار
 الشرقاوي ٥٩٩
 الشافعي األزهري الشرقاوي إبراهيم بن حجازي بن اهللا عبد املصرية بالديار اإلسالم شيخ هو
 احلديث يف منها مصنفات عدة له ١٢٢٧ سنة ومات وألف ومائة اخلمسني حدود يف ولد اخللويت
 وله مطبوع جملدات ثالث يف للشرجي الصحيح أحاديث جتريد وشرح وشرحه الشمائل اختصار
 ذلك وغري الشافعية وطبقات مصر تاريخ

 وامللوي الكردي وحممود عمدته وهو احلفين الشمس عن عامة يروي
-------------------------------------- 

  ١٠٧٢ صفحة - ٢ جزء   
 إجازة يف عامة جميزيه من مساهم رأيته الذين هؤالء األجهوري وعطية والصعيدي واجلوهري

 الفاسي العراقي هاشم بن العابدين زين علي بن بلقاسم احلاج لسيدي خبطه عليها وقفت
 ومنذرين مبشرين رسال بعث الذي هللا احلمد أوله كراسني حنو يف عندي وهو ثبت وللشرقاوي

 واحلديث التفسري الثالثة الشريعة علوم يف مشاخينا أسانيد له أذكر نأ اإلخوان بعض مين طلب قال
 ملا أهال أكن مل وإن ذلك إىل فأجبته خمتصر وجه على ذلك وغري واألوراد األحزاب ويف والفقه
 ٢ السبت يوم أمته الشاذيل أحزاب بأسانيد وختمه احلديث كتب مث التفسري كتب بأسانيد بدأه هنالك
 مؤلفه من به إجازة عليها باملغرب نسخة منه ورأيت وتونس باحلجاز عليه وقفت ١٢١٧ عام شعبان
 بن أمحد السيد عمه وابن الرتيب السجلماسي الصوصي جعفر بن األمني حممد اهللا عبد أليب عامة وهي
 به املذكور األمني من إجازة وبأثرها ١٢٢٧ عام اآلخرة مجادي ١١ يف مؤرخة وهي العريب حممد

 الثبت عن قاله ما سبق وقد عامة وهي به الفاسي رمحون ابن التهامي حممد اهللا عبد أيب للمسند
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 هناك األلف حرف يف فانظره األمري الشيخ ثبت على الكالم لدى العطار حسن الشيخ املذكور
 شيخنا وعن عنه كالمها الدمياطي وعثمان الكزبري عن دحالن الشهاب إىل بأسانيدنا نرويه
 الرومي إمساعيل عن الغين عبد الشيخ عن الوالد وعن عنه الصاوي مصطفى نب يوسف عن السكري

 القاضي وعن ح عال وهو عنه الدمياطي الغين عبد الشيخ عن املكي اهللا حسب الشيخ وعن عنه
 بن ويوسف املرزوقي أمحد الفوز أيب عن احلازمي ناصر بن حممد عن منه كتابة اهلندي السبعي حسني

 وعن ح ثبته الشرقاوي عن اكالمه الصاوي مصطفى
-------------------------------------- 

  ١٠٧٣ صفحة - ٢ جزء   
 مصطفى الشيخ عن اهللا سيف خفاجي الشيخ عن ا االسكندري البيلوين اهللا فتح حممود الشيخ

 الشرقاوي العالمة عن األزهر اجلامع شيخ العطار حسن الشيخ عن الشريف اهللا عبد والسيد عابدين
 ثبته

 اهللا عبد أبو البالد أقاصي يف بذلك املتفرد االسناد عايل املعمر اإلمام هو الواواليت الشريف ٦٠٠
 خبط وجدته كما بواوين الواواليت اإلدريسي اهللا عبد بن حممد وهو الشريف مبوالي الشهري حممد
 نسبة الوالين فيه والصواب أوائله يف القاوقجي الثانية الواو بضم وضبطه ثبته يف الفالين صاحل الشيخ

 قال هكذا الشناكطة أهله على يطلق كالغرب قطر وهو احلوض مدن من مدينة الواو بفتح والته إىل
 فيها وترىب اجلهات تلك يعرف شنكيطي عامل يل

 يف الغالية الغرر ويف ١١٠١ سنة ومات ٩٦١ سنة الكبري الفالين ثبت يف كما املترجم ولد
 النور وهو الفالين معه تدبج من ألحد وحنوه ١١٠٢ سنة ومات ٩٨١ سنة ولد أنه القاوقجية احملاسن
 يف الفالين صاحل الشيخ ترجم وملا البكرية األوراد شرح يف اإلهلية املنح يف الونائي الرب عبد بن علي
 شهرية أعالم عن أخذ إنه قال شيوخه أول وهو الفالين اهللا عبد بن عثمان الشيخ خاله الكبري ثبته
 سنة رجب يف وتويف ١٠٤٦ عام الشريف ولد الواواليت اهللا عبد بن حممد الشريف موالي لهمأج

 والزم قال الفالين سنة ابن لشيخه ترجم حني أيضا املذكور الثبت ويف الفالين خط من اه ١١٤٦
 مع وحج ٩٦٠ عام حممد الشريف والدة وكانت سنة وثالثني اثنتني الواواليت اهللا عبد أبا الشريف

 أفندي حممد منهم العلماء من مجاعة ولقي والروم وحلب ودمشق بغداد معه ودخل ٩٧٥ سنة الدهو
 مصنفاته مجيع وأجازه احملمدية الطريقة كتاب صاحب الربكلي الرومي

-------------------------------------- 
  ١٠٧٤ صفحة - ٢ جزء   

 الشيخ ١٠٣٠ عام الثالثة حجته يف ولقي ٩٨١ سنة املذكور الربكلي وتويف كثريا إكراما وأكرمه
 بسند علي اهللا من وقد أيضا ورحلته فهرسته يف قال األنصاري زكرياء القاضي تلميذ الزقتاوي حممد
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 وقد بيته يف منقطعا والصالح العلم أهل من عالمة شيخا أن أخربونا زقتا دخلنا ملا احلديث يف عال
 يصح ما ومجيع احلديث كتب من وغريه البخاري بصحيح ناوأجاز إليه فذهبنا والعشرين املائة جاوز
 بغيغ حممود بن حممد عن أخذ الشريف موالي أن أيضا الفالين ذكر مث اه زكرياء القاضي لشيخه
 بن وعلي الزيادي والنور املناوي الرؤوف وعبد السنهوري وسامل القسمطيين الفكون الكرمي وعبد

 العياشي سامل أبو عنهم أخذ الذين األعالم من وغريهم لدهوا بواسطة إجازة املكي القاري سلطان
 هؤالء أثبات يف ذكرهم ترتيب على طبقة بعد طبقة مساهم وغريهم السعود أبو وجده املنح وصاحب

 العجيمي وحسن ١٠١٤ سنة املتوىف القاري علي شيوخه يف الفالين ذكر حبيث عادة يستغرب لعله مما
 العجيمي حسن خيلق مل عنه يوخذ القاري وجود زمان ألن ستغربي رمبا وهذا ١١١٣ سنة املتوىف
 حق يف به صرح كما والده منه له استجاز من فمنهم عمره طال الرجل أن ذلك يقرب رمبا ولكن
 وكلما مرات حجة واىل مث صغري وهو األوىل حجته والده مع حج ملا عنه أخذ من ومنهم القاري
 ما غري على وترتيبهم أمساءهم الفالين وجد أو أعلم واهللا له ذتلم ا ظهر إماما وجد أو بلدا دخل
 والدم يذكر أراه ولكين طبقام يعرف ال وكان عنها نقل اليت األوراق يف لتخليط عليه رتبهم

 أعلم واهللا مبدة بعدها أو بعده يذكر الذي الشيخ والدة سنة هي شيخ وفاة كانت ورمبا ووفيام
 باحلقيقة
 سنة البن هل يتساءل ورمبا العقد وعقدة املشكالت فمشكلة والدته تاريخ يف الينالف تردد أما
 الفالين عثمان الشيخ وجميزه خاله ترجم ملا الفالين أن فاجلواب الشريف موالي له املترجم عن متابع

 عن أخذ قال الشهري
-------------------------------------- 

  ١٠٧٥ صفحة - ٢ جزء   
 قال املترجم عن وأخذه سنة ابن لشيخه ترجم وملا الواليت اهللا عبد بن حممد يفالشر موالي

 نقلت الفالين خط ومن اه مات أن إىل اهللا عبد بن حممد بن حممد ولده الزم مث مات أن إىل الزمه
 ٤٦ بسنة والدته الفالين أرخ الذي هو الشريف اهللا عبد بن حممد بن حممد املترجم ولد يكون ورمبا
 عبيده وأحوال بغيبه أعلم واهللا األلف بعد

 التشييت احلوضي دحان بن األمني حممد الفاضل العامل والزيارة احلج بعد فاس على ورد وقد
 وعرفها مرارا والتة هو دخل وقد والشرف بالعلم بوالته املذكور الشريف موالي شهرة يل فحرر
 موالي ولد إما والواثق الواثق ولد زةمح أوالد املشاهر الشريف موالي ذرية من وأن أهلها وعرف
 ابين وعمر حممد لألخوين املكي العطار الرسول عبد بن عمر النور إجازة يف ووقع حفيده أو الشريف
 عاليا الصحيح يروي أنه اليواقيت عقد يف عيدروس السيد الثاين ولد ساقها حسبما احلبشي عيدروس

 وإحدى مائة املعمر عن األندلسي حممد بن أمحد بن رالقاد عبد سنة وعشرين ومثاين مائة املعمر عن
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 اإلدريسي هل فانظر بسنده النهروايل الدين قطب عن اإلدريسي اهللا عبد بن حممد سنة وعشرين
 الونائي علي النور عنه قال عنه روى الذي األندلسي القادر وعبد غريه أو املترجم الواليت هو املذكور

 الونائي ترمجة يف الفالين وكتب الكوراين الربهان عن له روى سنا أدركهم الذين الشيوخ أعلى إنه
 سنة ولد أنه فذكر املذكور القادر لعبد ترجم الزبيدي احلافظ ووجدت أسانيده أعلى أنه عنه ثبته من

 أعلم به أنه شك وال سنني ١٠٨ عمره يكون الزبيدي للحافظ ما فعلى ١١٩٨ سنة ومات ١٠٩١
 العباس أيب حج سنة عن وسألته ترمجه ملا رحلته يف الناصري السالم عبد بنا قال نعم أتقن ولترمجته

 حال كل وعلى اه شيخ وأنا مبصر بالبندقني نازل وهو ذاك إذ به اجتمعت فقال األخرية ناصر ابن
 املذكور اإلدريسي عن فروايته

-------------------------------------- 
  ١٠٧٦ صفحة - ٢ جزء   

 من الواليت الشريف ملوالي ما نروي بغيبة أعلم واهللا العصر ألهل العامة اإلجازةب والكوراين
 عنه الفالين سنة ابن عن الفالين طريق

 الشرابايت ٦٠١
 يف والشرابايت الشرابايت علوان بن أمحد بن الكرمي عبد ومسندها حلب حمدث العالمة اإلمام هو
 إىل رحل مث علمائها عن وأخذ ١١٠٦ سنة حبلب دول القاموس يف كما املشروبات يصنع الذي الشام
 وأمحد الكردي والياس التغليب القادر وعبد النابلسي والعارف احلنبلي املواهب أيب عن فأخذ دمشق
 النعال مدح يف املتعال فتح ب وأجازه الدمشقي الكاملي علي بن وحممد الد الرمحن وعبد الغزي

 وأخذ ١١٢٣ عام وحج املقري عن وهو الدمشقي الشاهيين دأمح الفاضل املوىل عن املقري للشهاب
 حياة حممد عن وأخذ بصره كف أن بعد ٤٣ سنة حج مث الكوراين طاهر وأيب والنخلي البصري عن

 أخذ البكري ومصطفى املكي عقيلة بن حممد حلب على ورد وملا الرباطي الدقاق وحممد السندي
 عنهما
 الربية خري على الصالة يف الكرميية والعطايا للمناوي ائقاحلق كنوز وعلى الشفا على تعليق له
 عليه اهللا صلى املصطفى لسان على الواردة القدسية واألحاديث العظيم القرآن بني الفرق يف ورسالة
 ببيت اليت اخلالدية املكتبة يف نسخة منه نفيس ثبت وهو احملدثني لعوايل الطالبني إنالة وثبته وسلم
 حبلب عسكر قاضي حملة يف الصديقية املدرسة مكتبة يف موجودة منه ىأخر ونسخة املقدس
 مات واألحفاد األبناء واألجداد باألباء وأحلق االسناد علو زمانه يف إليه انتهى الدرر سلك يف قال
 التركماين علي املنال عن العقاد شاكر عن احلليب سعيد عن السكري عن ثبته أروي ١١٧٨ سنة حبلب

 خوالشي الدمشقي
-------------------------------------- 
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  ١٠٧٧ صفحة - ٢ جزء   
 اهللا نصر الشيخ عن منه وأعلى ح خبطه عندي للتركماين وإجازته عنه كالمها الرمحيت مصطفى

 الشيخ عن السكري وعن ح عنه كالمها السويدي سعيد وحممد الرمحيت عن الغزي عمر عن اخلطيب
 الشرابايت عن كالمها احلليب العقيلي عثمان بن وحممد احلليب املواهيب مدحم بن إمساعيل عن احلليب سعيد
 عاليا

 الشليب
 القضاة مبسلسل الرواة إحتاف انظر
 الشلوبني ٦٠٢
 ويعرف اهللا عبد أبا يكىن اإلشبيلي األزدي اهللا عبد بن عمر بن حممد بن عمر علي أبو هو
 نبه كما ببلد شلوبني وليست به فعرف كذلك علي أبو وكان األشقر األبيض والشلوبني بالشلوبني

 القاموس حواشي يف الطيب ابن عليه
 ابن بكر وأيب اجلد ابن بكر وأيب عطية ابن عن روى مدافع غري من واملشرق باملغرب العربية إمام

 السلفي املشرق أهل من إليه وكتب ومجاعة األحكام صاحب احلق وعبد حبيش وابن والسهيلي خري
 ابن طريق من له ما وكل نرويه ٥٦٢ سنة تويف احلريري حممد أيب مجع من مروياته يف برنامج له

 اهللا رمحهم عنه وأخذ إليه رحل ممن كالمها األحوص أيب وابن اهللا حوط
-------------------------------------- 

  ١٠٧٨ صفحة - ٢ جزء   
 الشمين ٦٠٣
 هللا احلمد أوله برنامج له الداري التميمي مينالش علي بن احلسن بن حممد بن حممد شامل أبو هو
 أيب بن اهللا عبد حممد أيب القاضي ولد سعيد أبا الفقيه فإن بعد أما إليه توجه إذا السؤال بإجابة املتفضل
 جمازا مجيعا الكتب من رويته ما حممدا اهللا عبد أبا النجيب ولده وأجيز أجيزه أن سألين السلوي سعيد
 ٨٧٦ عام ألفه اخل ذلك إىل فأجبته مؤلفيها إىل موصولة فيها أسانيدي أذكر وأن مسموعا أو كان
 الكىن يف الشمين شامل أبو يف إليه إسنادنا انظر باصبانيا االسكوريال مبكتبة موجودة نسخة ومنه

 الشنواين ٦٠٤
 له ١٢٣٣ سنة املتوىف وشيوخه األزهر علماء كبار أحد العالمة الشنواين علي بن حممد هو
 أمحد بن عيسى عن عامة روى ذلك غري وله مطبوعة وهي للبخاري مجرة أيب ابن خمتصر على يةحاش

 وأمحد الشافعي الراشدي وأمحد السمنودي املنري وحممد األجهوري وعطية الفارسي وحممد الرباوي
 عبيد بن أمحد والشهاب النابلسي البخاري وحممد والصعيدي الزبيدي مرتضى واحلافظ الدمنهوري

 الدمشقي عطارال
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 ومنه أيضا الدال حرف يف ذكرته وقد السنية الدرر امسه مكة يف عليه وقفت لطيف ثبت له
 أصحاب عن أرويه ذكرت ما خلصت

-------------------------------------- 
  ١٠٧٩ صفحة - ٢ جزء   

 يوسف عن السكري شيخنا وعن عنه الكزبري إىل وبأسانيدنا عنه الدمياطي عثمان عن دحالن
 مصطفى عن كالمها البنا اهللا وعبد اهللا حسب سليمان بن حممد الشمس وعن ح أيضا عنه الصاوي
 ناصر بن حممد من وغريه الترميي باهارون السري سامل بن حممد الشمس وعن أيضا عنه املبلط

 ثبته الشنواين عن املكي املراوقي الفوز وأيب الصاوي مصطفى بن يوسف عن احلازمي
 راينالشع ٦٠٥
 أو الشعراين أمحد بن الوهاب عبد املواهب أبو املسلك العارف الصويف احملدث الفقيه اإلمام هو

 مبارك بن أمحد العباس أيب خبط حتليته على وقفت الشافعي خبطه وجد كما والواو بالنون الشعراوي
 ولد املهتدين العارفني ميةاأل وبقية السالكني مريب األولياء عامل العلماء ويل اإلمام سيدنا هكذا اللمطي

 االشتغال فالزم احلديث إليه وحبب املناوي تلميذه قال سنني سبع ابن وهو القرآن حفظ ٨٩٨ سنة
 وأخذ الزبادي رحلة يف كما بالتثنية شيخ مائيت عن وأخذ احملدثني مجود عنده يكن مل ذلك ومع به

 الطبقات يف منهم عديدا عددا كرذ وقد ثالمثائة شيوخه فجميع أيضا شيخ مائة حنو عن الطريق
 ما هو التصوف علم أن بيان يف املشحون الفلك ب املسمى كتابه أول يف مجلة منهم وذكر والذيل
 مجعت أظن فيما مثله تأليف إىل أحد يسبقين مل نفيس كتاب هذا أوله يف قال العاملون العلماء به ختلق
 مائة حنو وهم وقراها مصر يف العاشر القرن أوائل أدركناهم الذين العلماء أخالق من صاحلة مجلة فيه

 اه الطبقات كتاب يف ومناقبهم أمساءهم ذكرنا شيخا ومخسني
 الزبادي قال وآالا الشريعة علوم يف كتاب ثالمثائة على تزيد وتآليفه

-------------------------------------- 
  ١٠٨٠ صفحة - ٢ جزء   

 منها مذهب كل استنباط وعلم واملندرسة املستعملة غالبا املذاهب أدلة سائر على اطلع رحلته يف
 وقال اه ضخمني جملدين يف وغالبها ضخمة جملدات مخس يف هو ما منها وتآليفه حمفوظاته لكثرة
 عن ينهى وكان اخللف ومذاهب السلف بأقوال دراية له اخلرب صويف النظر جيد كان عنه املناوي
 الورع يف مبالغا للبدعة خمالفا السنة على مواظبا كان اه حبضرته يذمهم نمم وينفر الفالسفة على احلط
 وتذكرة الشعراين طريقه يف الرباين السر منها بتآليف أفردت وترمجته اه نفسه على الفاقة لذي مؤثرا
 الكبري ويف األزهري الشافعي املليجي األنس أليب كالمها الوهاب عبد سيدي مناقب يف األلباب أويل
 والزبادي العياشي رحلة يف كما ٩٧٣ سنة مبصر وتويف وتالميذه وأحفاده أوالده تراجم تيفاءاس
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 كان أنه يقتضي ما رأى أنه القادري الطيب بن العريب حامد أيب وكناش الظاهر السر ويف وغريمها
 ال السني على املثناة بتقدمي وتسعون ثالث الصواب فلعل احلوات قال وتسعمائة الثمانني بعد حيا

 وبلديه تلميذه أرخه بذلك ٩٧٣ سنة مات أنه الصواب قلت اه املوحدة على السني بتقدمي سبعني
 الثعاليب مهدي أيب شيخه خط عن العياشية الرحلة يف وحنوه أعلم به وهو طبقاته يف املناوي احلافظ
 ذكرا وخلف ضىم ترمجته يف املناوي قال وغريمها طبقاته يف واحلضيكي املثاين نشر صاحب به وجزم
 اه مذموم باهت إال جيحده وال حمروم أو معاند إال الينكره ومددا ذكيا عاطرا وثناء باقيا

 وهو النذير البشري حديث غريب يف املنري والبدر مطبوع وهو بالسنة التلبس يف املنة منح له
 كتبه أنفع من جملد يف مطبوع وهو احلديث يف األربعة املذاهب أدلة فيه مجع الغمة وكشف مطبوع

 يسوق أنه إال
-------------------------------------- 

  ١٠٨١ صفحة - ٢ جزء   
 فيه اعتمد أنه والغالب دليلهم خرج مبن مذهب كل أهل بعلم اكتفاء قال ختريج غري من احلديث

 صنفت مث الشعراين قال املكي احلضراوي الشهاب شيخنا أحاديثه بتخريج اعتىن وقد اهلندي ابن كرت
 كالتخريج فكان خرجه من إىل حديث كل فيه عزوت اتهدين أدلة بيان يف املبني املنهج كتاب بعده

 مجعت قال احملمدية العهود بيان يف القدسية األنوار مشارق كتاب أيضا وله الغمة كشف ألحاديث
 اعدقو اختصار وله ومنهيات مأمورات قسمني على وجعلته والترهيب الترغيب أحاديث فيه

 ابن وحاشية اجلوامع مجع على احمللى شرح بني فيه مجع األصول علم إىل الوصول ومنهاج الزركشي
 بالقرآن يعمل مل من كل على اخلذالن ولوائح االجتهاد مواد يف األكباد مفحم وكتاب شريف أيب

 إذا اإلهلام حكم على والفحص التتبع وكتاب باإلهلام العمل أوجب من على احلسام حد وكتاب
 السنة يف املؤلفات من ذلك وغري باهلواتف عمل من لبصر اخلواطف الربوق وكتاب النص خالف
 مبراكش نسخة منه إيل وقعت اجلان أسئلة عن الران كشف منها واألصول والنحو والتصوف والفقه
 املعرفة ةواي احلسن غاية يف هذه األجوبة عنه قال اللمطي مبارك ابن العباس أيب اجلهبذ احلافظ خبط
 اهللا رمحه خطه ومن اه رأسا االشكال من تقرب وال مشكلة غري األفكار أهل النظار طريقة على وهي
 فيها باحثة املذكورة النسخة امش عليها نبه أمور بعض استثىن أنه إال نقلت

 وتلك والقلقشندي القادري الطويل والكمال األسيوطي واحلافظ زكرياء القاضي عن عامة يروي
 مروياته فيه مجع مطبوع فهرس وله القسطالين عن أيضا ويروي حجر ابن احلافظ أصحاب من طبقةال

 املالكي اهللا منة أمحد بن الرب عبد األبر الشيخ عن منها طرق من له ما وكل نرويه السيوطي عن
 مدحم الشمس الدنيا مسند عن احلفين سامل بن حممد الشمس عن األمري الشيخ عن أبيه عن األزهري

 بن حممد عن البوالقي العلوي األمحدي علي بن
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-------------------------------------- 
  ١٠٨٢ صفحة - ٢ جزء   

 املعمر عن أيضا العلوي علي بن حممد وأخذ ح الشعراين عن الترمجان بن حممد عن الدين سعد
 أبيه عن البنا اهللا عبد ناوأ له ما أيضا الشعراين عن موسى عمران أيب عمه عن البقري قاسم بن حممد
 البقري موسى عمران أيب املعمر عمه عن املذكور البقري حممد عن املعمر البليدي حممد عن األمري عن
 ح عنه الشعراين الواعظ حجازي حممد إىل وبأسانيدنا ح جدا عال وهذا له ما الشعراين عن

 عنه أبيه عن الشناوي علي بن أمحد عن القشاشي إىل وبأسانيدنا
 الفداء أيب السلطان ابن العابدين زين بن الشريف بن عمر بن الطاهر بن عمر املعمر وصافحت

 وهو ١٣٢١ عام مبكناس بداره لقيته املائة جاوز معمرا كان املكناسي العلوي الشريف ابن إمساعيل
 عمرامل صافح كما الزبيدي مرتضى احلافظ صافح كما الشرقاوي املعطي ابن العريب حامد أبا صافح
 صافح وهو الشعراين صافح كما الطولوين يوسف بن حممد املعمر صافح كما الوفائي حسن بن حممد

 جدا عال وهذا مخسة واملصافحة الرؤية يف الشعراين وبني فبيين السالم عليه اخلضر عن املتبويل
 الشعراوي

 الواعظ يف الواو حرف انظر بالواعظ الشهري حجازي حممد هو
 الزواوي يعل بن الشيخ ٦٠٦

 طالب أيب الشيخ عن يروي أنه وذكر السافرة البدور يف السنوسي العارف له ذكره ثبت له
 السنوسي الشيخ إىل بأسانيدنا به نتصل عنه املازوين

 الشوكاين ٦٠٧
 السجامية قري من قرية وهي شوكان إىل نسبة

-------------------------------------- 
  ١٠٨٣ صفحة - ٢ جزء   

 حمدثي خامتة اإلمام هو ذمار من بالقرب يوم مسافة دون صنعاء وبني بينها خوالن قبائل ىإحد
 اهللا رمحه ولد الصنعاين مث الشوكاين علي ابن حممد القاضي اجلهبذ النظار العالمة وأثريه املشرق
 نيأع وأقر الطلب يف واجتهد وجد القرآن وقرأ نشأ وا ١١٧٢ عام القعدة ذي ٢٨ اليمن بصنعاء
 عن أيضا وأخذ انتفع وبه سنة ١٣ والزمه احلرازي حممد بن وأمحد والده عن أخذ الرغب أويل

 النهمي إمساعيل بن اهللا عبد وعن حممد بن القاسم اإلمام ابن احلسن بن أمحد بن احلسن بن إمساعيل
 مث درسا ١٣ والليلة اليوم يف دروسه بلغت ورمبا مشاخيه أعظم وهو الكوكباين القادر عبد واإلمام
 ونقدا واطالعا وحتريرا وإقداما زعامة الغريب بالعجيب فأتى والتصنيف والفتوى للتدريس تصدى

 مثان يف مطبوع وهو األخبار منتقى شرح يف األوطار نيل وعلومها السنة يف مصنفاته أكرب ومن
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 حتفة مساه احلصن على شرح أيضا وله وفقهها السنة يف املتأخرون ألفه ما وأمجع خري من وهو جملدات
 باهلند مطبوعة وهي املوضوعة األحاديث يف اموعة والفوائد احلصني احلصن عدة شرح الذاكرين

 مع املوضوعات يف املصنفني مصنفات مجيع عنده كان فقد الكتاب هذا عنده كان من طالعته يف قال
 وتصنيفات املخرجني اتوخترجي الرواية رجال وتراجم والتعديل اجلرح كتب يف عليها وقفت زيادات
 تبلغ مل اليت األحاديث من كثريا فيه أدرج اللكنوي احلي عبد احلسنات أبو عنه قال لكن اه احملققني
 يف أيضا وقال اه املوضوعات يف املتساهلني للمشددين تقليدا وحسانا صحاحا وأحاديث الوضع درجة
 وحسان صحاح أحاديث املذكورة اينالشوك رسالة أي فيها اجلرجاين خمتصر شرح يف األماين ظفر
 املتساهلني للمشددين وتقليده فهمه بسوء أدرجها قد

-------------------------------------- 
  ١٠٨٤ صفحة - ٢ جزء   

 مجيع يف بل الباب هذا يف مرامه وتنقيح كالمه يف التوقف املاهر العارف فعلى املوضوعات يف
 وحتقيقات األمة إلمجاع خمالفة شنيعة اختيارات والفقهية احلديثية اتهتأليف يف له فإن الدينية املسائل
 اه والفروع األصول يف ماهر على خيفى ال كما واملنقول للمعقول خمالفة

 املضية الدراري وشرحها البهية الدرر و جملد يف األوام شفاء حاشية احلديث علم يف تآليفه ومن
 البيت أهل مذهب إىل الغيب وإرشاد طرية وال عدوى ال حديث على الكالم يف املهرة وإحتاف جملد يف
 جاء ما تواتر يف والتوضيح الرسول صحابة غري من اهول اخلرب رد يف املقبول والقول النيب صحب يف
 خطيئة كل رأس الدنيا حب حديث على الكالم يف الوضيئة واألحباث واملسيح والدجال املنتظر يف

 األزهار على اجلرار والسيل واحلرام احلالل بني املشتبهات وشبه ليدينا ذي حديث عن الرين وكشف
 مناقب يف السحابة ودر ذر أيب حديث على اجلوهر ونثر الويل أحاديث على الويل وقطر الفقه يف

 ورسالة املعمرين حديث يف النسرين وزهر البسملة أدلة يف املكملة والرسالة جملد يف والصحابة القرابة
 وما اهللا ذكر إال فيها ما ملعون ملعونة الدنيا حديث على ورسالة ثقلت اسناده رجال دثنياحمل قول يف

 به ذيل التاسع القرن بعد كان من مبحاسن الطالع البدر املسمى احلافل التاريخ أيضا وللشوكاين وااله
 وكانت هوراملش الويل إبراهيم اليمن عابد بذكر كتبه ابتدأ السخاوي للحافظ الالمع الضوء على
 بعضها ويف حسن صديق كتب من مواضع يف ما على ١٢٥٥ سنة اهللا رمحه وفاته

-------------------------------------- 
  ١٠٨٥ صفحة - ٢ جزء   

 به الناس أعلم عم الذين اليمنيني من مجاعة أرخه وبذلك الصواب هو ١٢٥٠ سنة
 واحملدث احلسين الكوكباين أمحد بن القادر دعب احملدث اإلمام األثر علوم يف اهللا رمحه وعمدته

 املزجاجي الدين عالء بن حممد بن يوسف وعن عامة عنهما يروي الشهيد عامر بن إبراهيم بن علي
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 ابن حممد أبيه عن والثالث األهدل سليمان عن والرابع األول املزجاجي علي بن وصديق الزبيدي
 األمري إمساعيل بن حممد واإلمام السندي حياة حممد عن الكوكباين شيخه وروى الزبيدي الدين عالء

 بن إمساعيل بن احلسن العالمة شيخه عن أيضا املترجم ويروي وغريهم الشركي الطيب وابن الصنعاين
 إىل ال اليمن صنعاء أعمال من قرية إىل منسوب وهو املرام بلوغ شارح املغريب حممد بن احلسني
 إحتاف مساه ثبت يف عنهم مروياته مجع وقد شيوخه عامة من له مإجاز الذين هؤالء وغريهم املغرب
 يشتمل إسنادية جمموعة ضمن ١٣٢٨ سنة اهلند يف طبع وقد ١٢١٤ عام أمته الدفاتر بإسناد األكابر
 ثبت ما كل املختصر هذا يف مجعت قال مهم جامع ثبت وهو ١١٨ صحائف على املذكور اإلحتاف

 سائر من غريهم كتب من أو السنة أهل من األمية كتب من كان سواء مبصنفه متصل بإسناد روايته يل
 العلم فنون مجيع يف اإلسالمية الطوائف
 أمية كتب أسانيد منها استفدنا ولذلك الفهارس أصحاب من التزمه أحدا نر مل ما وهذا اخل
 وذكر جماملع حروف على الكتب من فيه ذكره ما ورتب فيها إال بذلك نظفر ومل وغريهم الزيدية

 وقال فائدة وأمت نفعا أكثر ذلك ليكون العموم على العلماء من مجاعة مؤلفات إسناد امليم حرف يف
 وقد الفنون مجيع يف اإلسالم كتب أسانيد على اشتملت قد إليها أشرنا اليت األسانيد هذه آخره يف

 دون من االختصار يف بالغةامل مع إليه أسبق مل الذي الترتيب هذا على املختصر هذا يف فيها ما مجعنا
 خالل

-------------------------------------- 
  ١٠٨٦ صفحة - ٢ جزء   

 األعالم باملشايخ االعالم وله انظره اإلحتاف من ١٠ ص يف عليه أحال أسانيده جمموع أيضا وله
 وتالميذه لشيوخه كاملعجم جعله الكرام والتالمذة
 حمسن بن حسني الرجال أيب القاضي احملدث العالمة عن هملؤلف ما وكل املذكور الثبت نروي
 وحممد الشوكاين علي بن حممد بن أمحد العباس أيب القاضي عن اهلند من كتابة احلديدي األنصاري

 حممد ابن أمحد الشهاب مكة مؤرخ وعن ح األول والد الشوكاين احلافظ عن احلازمي ناصر بن
 ح الشوكاين عن والده عن التعزي اليمين علي بن ااهد أمحد بن حيىي تعز مفيت عن املكي احلضراوي

 ظاهر ابن احلسن أيب وعن ح أيضا الشوكاين عن ااهد حسن ابن أمحد عن املذكور شيخنا وأخذ
 اهللا عبد أمحد بن احلسن احلافظ عن الضحوي املعايف حممد بن أمحد عن كالمها رضوان أمني وحممد
 السيد عن مكة من مكاتبة الترميي باهارون السري سامل بن دحمم وعن ح الشوكاين عن عاكش

 عبد بن بكر أيب السيد وعن ح عنه مكاتبة بلفكيه احلسني بن اهللا عبد عن العلوي عمر بن عيدروس
 يقرأ مدة ا عنده أقام بصنعاء الشوكاين عن أبيه عن اهلند من كتابة الباعلوي الدين شهاب بن الرمحن
 بن أمحد النحرير عن الصنعاين دالل بن حممد عن عزوز ابن املكي حممد الشيخ وعن ح مؤلفاته عليه
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 أيب أمحد الشيخ وعن ح أبيه عن الشوكاين علي بن حممد بن أمحد القاضي عن اليمين الشريف علي
 املناوي املكي العثماين احلق عبد الفضل أيب عن اهلندي اجلعفري العزيز عبد بن حممد عن العطار اخلري
 مبكان القوة من وهي تالميذه من مثانية طريق من بالشوكاين اتصاالتنا فهذه الشوكاين لقاضيا عن

 مناهج من انتهج الدهر جبني يف وغرة املنصرم القرن وجه يف شامة املذكور الشوكاين كان وقد
 من فهو هغري قلم به ينطلق مل ما والزعامة القلم طالقة من فيه وأويت قبله ممن كثري على عمي ما العلم

 النفس من األهدل الرمحن عبد الوجيه بقول ترمجته يف وناهيك العرب بل اليمن مفاخر
-------------------------------------- 

  ١٠٨٧ صفحة - ٢ جزء   
 أمحد بن القادر عبد اإلمام بسيدي خترج وممن الكوكباين القادر عبد شيخهما ترجم ملا اليماين

 سائر يف عصرنا إمام عليه احلق منهاج سلوك يف االقتداء يف وعول إليه نتسبوا الزاهرة علومه ونشر
 السنن إيضاح يف اهلادي احلجة املسند احلافظ واملفهوم املنطوق دقائق إيضاح يف دهرنا وخطيب العلوم
 الشوكاين علي بن حممد اإلسالم عز احملجة إىل النبوي

  عامله هز كمي كل أنساك === ليعملها يوما أقالمه هز إن 
  له األنام كتاب بالرق أقر === أنامله رق على أقر وإن 

 أمور ثالثة اإلمام هذا اهللا منح وفد القادر عبد اإلمام شيخنا عن اآلخذين أخص من املذكور فإن
 أجناسها اختالف على العلوم يف التبحر سعة األول لغريه مجعت األخري الزمن هذا يف أا أعلم ال

 الغفري مجعهم عند ينشد أن احلقيق اخلارقة األفهام أويل احملققني التالميذ كثرة ينالثا وأنواعها
  وحدثين هذا أخربين تقول === حمربة ألف حضرتين إذا إين 

  لنب من قعبان ال املكارم هذي === قائلة األقالم بعقوا صاحت 
 الثالث
 مث اجلرار والسيل الفحول وإرشاد األوطار ونيل كالتفسري معظمها عدد مث احملررة التآليف سعة

 ا االنتفاع الشاسعة األمصار يف ووقع شاع قد مما تأليفا عشر وأربعة مائة بلغت اآلن مؤلفاته أن نقل
 أنشد مث القريبة عن فضال

  األقدار ا ساعدت نعمة === فينا بأنك عامل كلنا 
  األعمار عمرك يف وزيدت === الشر من النفوس نفسك فوقت 

 بالتأليف ترمجته أفرد من إىل أشار مث
-------------------------------------- 

  ١٠٨٨ صفحة - ٢ جزء   
 العود نفح كتابه يف البهكلي أمحد بن الرمحن عبد العالمة القاضي تلميذه ترمجته يف أوعب وممن
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 علما مثله أىر من رأى وال نفسه مثل رأى فما اجلملة وعلى بقوله ختمها محود الشريف أيام يف
 التجديد احلطة يف اهلندي حسن صديق األمري له ونسب اه لسان وسالطة جنان بقوة باحلق وقياما

 تنبيه
 يف األنصاري السبعي حسني القاضي شيخنا تلميذه وصفه أمحد الشهاب الشوكاين القاضي ولد
 اليمن تاريخ من واستفدت أمحد القاضي اإلسالم صفى ومصره وقته حافظ ب لنا كتب اليت اإلجازة
 يتصل ومل ١٢٦٧ عام بصنعاء قاضيا كان أنه اليمن وتاريخ حوادث يف واحلزن املهموم فرجة املسمى

 ذكر ما دون شيء أخباره من يب
 الشرائحي ابن ٦٠٨
 ٧٤٨ سنة ولد الدمشقي البعلبكي خليل بن إبراهيم بن اهللا عبد حممد أبو املفيد احلافظ اإلمام هو
 الرواة حفظ يف وآية والعوايل األجزاء معرفة يف يداىن ال حافظا وكان يكتب وال يقرأ ال أميا ونشأ

 وغريب املتقدمني الرجال معرفة من حظ مع باهرة حافظة على دالة مذاكرة فيهم يذاكر املتأخرين
 وجلماعة مشيخة للقمين وخرج له يقرأ مبن يستعني وكان حفظه على ذلك يف اعتماده وكان احلديث

 حجر ابن الثالثة احلفاظ ذلك على اتفق ٨١٩ سنة أواخر بدمشق ومات دوم هو ومن هأقران من
 ويف ومثامنائة عشرين سنة مات أنه إىل حجر ابن رجع مث الدمشقي الدين ناصر وابن الفاسي والتقي
 وليلة يوما ختمه بعد عاش مسلم صحيح به حدث ما آخر وكان ٨٢١ سنة مات أنه احلفاظ طبقات
 اهللا رمحه

-------------------------------------- 
  ١٠٨٩ صفحة - ٢ جزء   

 شريح ابن ٦٠٩
 عن بقي بن يزيد بن أمحد القاسم أيب القاضي عن األحوص أيب ابن طريق من فهرسته أروي
 عنه شريح بن حممد بن شريح احلسن أيب اخلطيب

 املراكشي الشماع ابن ٦١٠
 األنصاري إبراهيم بن حممد بن أمحد العباس أبو رضيالف األصويل األستاذ اخلطيب اإلمام هو
 وطبقتهم مرزوق ابن واخلطيب الغرناطي والشريف الوادياشي جابر ابن أجازة الشماع بابن الشهري
 القاسم أيب وولده السراج زكرياء وأيب احلفيد مرزوق وابن األمحر ابن طريق من فهرسته أروي
 عنه أربعتهم

 الشاط ابن ٦١١
 الشيخ القاسم أبا ويكىن سبتة نزيل األنصاري الشاط بن حممد بن اهللا عبد بن قاسم دحمم أبو هو
 ابن العباس وأبو الرباء ابن القاسم أبو أجازه الفكر ونفوذ النظر أصالة يف وحده نسيج النظار األصويل
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 فارس ابن ربك وأبو اجلياب ابن احلسن وأبو الطباع ابن جعفر وأبو الدنيا أيب ابن حممد وأبو الغماز
 يف فرحون وابن اإلحاطة يف اخلطيب ابن عنها قال فهرسة له الغماري علي ابن العباس وأبو األنباري
 زكرياء أيب إىل بالسند فهرسته نروي الثمانني استكمل وقد ٧٢٣ سنة وفاته وكانت حافلة الديباج
 عنه الفاسي الرعيين سعيد بن حممد اهللا عبد أيب املعمر عن السراج

-------------------------------------- 
  ١٠٩٠ صفحة - ٢ جزء   

 عاملا رأيت ما يقول رشيد ابن اهللا عبد أبو شيخنا كان املذكور الرعيين عن السراج وذكر مكاتبة
 القواعد تعقب يف الربوق أنوار صاحب وهو بسبتة الشاط وابن مبراكش البناء ابن إال باملغرب
 والفروق
 ليباحل الشماع ابن ٦١٢
 احلليب الشماع بن حممود بن علي بن أمحد بن عمر حفص أبو الدين زين احلافظ اإلمام هو
 األبار ابن الدين حميي على واشتغل تقريبا ٨٨٠ سنة ولد األثري املسند احملدث الفقيه الشافعي
 ليباحل احلبشي بكر أيب املعمر التقي عن احلديث وأخذ حلب علماء من وغريمها النصييب واجلالل
 والربهان زكرياء والقاضي السيوطي اجلالل وحافظها شيخها فاعتمد القاهرة إىل ورحل حبلب وغريه
 ابن الدين مشس مع أخريا وتدبج الغزي شعبان ابن والشهاب احمللي الدين ونور شريف أيب ابن

 كل عن واألخذ التحصيل على فيها وحرص مرات مبكة وجاور حلب إىل ورد ملا املقدسي العجيمي
 املقدس وبيت ودمشق ومحص محاة إىل احلديث طلب يف وسافر والنساء الرجال من وجليل حقري
 حتفة املسماة الصغرية فهرسته يف ذلك بسط حسبما الشريفني واحلرمني وبلبيس والقاهرة وصفد
 دب عمن واألخذ الشيوخ من أكثر فقد وباجلملة املسموعات من الشماع لعمر ما بأسانيد الثقات
 اهللا جار الشيخ سطره استدعاء بعد إجازة ٩٣٣ سنة هلم فكتب مكة ألهل استجيز حىت جودر

 ثالمثائة األولني مع العامة وباإلجازة املائتني على زادوا اخلاصة واإلجازة بالسماع شيوخه أن وضمنها
 عنده تهمطبق ويكتب مجاعة إليه حضر إذا واالمساع الرواية يف يبخل ال وكان عليها الزيادة قبول مع
 إياه أجازهم أو عليه مسعوه ما مثبتا

-------------------------------------- 
  ١٠٩١ صفحة - ٢ جزء   

 إليه انتهت الدين زين الشيخ شأن يف احلموي علوان الشيخ عن فهد ابن اهللا جار الشيخ ونقل
 املؤلفات وله الصاحل لسلفا أثر واقتفاء السنة على حمافظا وكان طرقه ومعرفة النبوي احلديث رياسة
 وبلغة اإلميان شعب إىل الوسنان تنبيه وخمتصر اإلميان شعب يف الظمآن مورد بالفن يتعلق ما منها العدة
 سرية من والدرر واجلواهر العشرة فضائل يف النضرة الرياض من امللتقط والدر املستمع آداب يف املقتنع
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 رجال يف العني ونزهة اتهدين األئمة بذكر القاصرين مهم وحمرك الغرر العشرة وأصحابه البشر خري
 الند وعرف األربعة األمية تراجم يف الالمعة والآليل اآلل فضائل يف الزالل والعذب الصحيحني

 النعمان مسند يف املرجان ولقط الشافعي مسند من املرضي واملنتخب فهد بين مؤلفات من املنتخب
 يف املكللة واليواقيت أمحد مسند من املنضد والدر مالك موطأ من باملنتقى الناسك العابد وإحتاف

 اإلقامة يف يل وقع فيما األخبار وعيون السخاوي ضوء لغرر احلاوي والقبس املسلسلة األحاديث
 بلدا أربعني يف تلقاها حديثا أربعون وهي البلدانيات األربعني يف النريات الكواكب وله واألسفار
 البلدي الس مبكتبة أحدمها موجود صغريين جملدين يف ثبت وله حبلب ملولويةا املكتبة يف موجودة

 باالسكندرية
 بن املكي عقيل بن عمر عن كالمها الدهلوي اهللا وويل مرتضى احلافظ طريق من له ما أروي
 عن احلليب العرضي الوفا أيب عن احلنفي املوصلي اهللا عبد بن حممود عن احلموي اهللا فتح بن مصطفى

 ٩٣٦ عام صفر ١٢ حبلب تويف الشماع ابن عن الوهاب عبد عن أبيه عن عمر أبيه
 الشرف أيب ابن ٦١٣
 أعلى على اإلشراف الفهري رشيد ابن اهللا عبد أيب للحافظ الشرف أيب ابن علي أبو الشريف هو
 مبكتبة نسخة منه الشرف أيب ابن علي أيب الشريف طريق من البخاري برجال التعريف يف الشرف

 باصبانيا االسكوريال
-------------------------------------- 

  ١٠٩٢ صفحة - ٢ جزء   
 األسانيد بعض ذكر يف الروانيد شذا ٥٤٠
 الباء حرف انظر امسه يف السابقة إليه بأسانيدنا نرويه البوين قاسم بن أمحد الشهاب ثبت اسم هو
 البوين عليه حييل والذي االثبات عمدة يف مساه هكذا هنا املذكور الثبت فإن أيضا النون حرف وانظر
 هناك ذكر ما له هل يف تشككت فلما األسانيد من املهم ذكر يف الروانيد نفح هو تآليفه يف بنفسه
 التصنيف كثري كان والبوين معا ذكرما وهنا

 واألدب االسناد علوم يف اآلدب شد ٥٤١
 حرف يف إليه إسنادنا انظر مبصر املوجودة نسخه بعض يف ما على الكبري األمري فهرس اسم هو
 األمري عنوان حتت األلف

 له السند ألفية على الزبيدي مرتضى احلافظ شرح ٥٤٢
 وهو بعضه عندي كراريس عشر حنو يف هذا وشرحه وامسه األلفية يف السابقة إليه بأسانيدنا نرويه

 األلفية خبايا للمستجلي منه بد وال واالختصار اإلجادة غاية يف ممتع
 املرغين شرح ٥٤٣
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 تاج صاحب املكي املرغين اهللا عبد القطب ابن بكر أيب بن عثمان حممد العارف شرح هو
 املكية النفحات ب املسمى الكمال ذي شيخنا رجال عدة يف الآلل الدرر املسمى النظم على التفاسري

 بشيخه املراد وهو تالميذه ألحد املذكور والنظم اخلتمية الطريقة أساس شرح يف اخلتمية واللمحات
 إدريس بن أمحد لسيدي فيه وترجم ومشاخيه أحواله فيه تتبع شرح وهو الكمال ذي

 املذكور جده عن املرغين حممد بن حممد الشمس حفيده عن له وما أرويه
-------------------------------------- 

  ١٠٩٣ صفحة - ٢ جزء   
 والده عن وأيضا عثمان حممد شيخه عن إبراهيم ابن بكر أيب والدته جد عن احلفيد يروي وأيضا

 عثمان حممد جده عن كلهم القاوقجي احملاسن وأيب واحلسن جعفر وعميه اخلتم سر حممد
 اإلسناد بإيضاح الفؤاد شفاء ٥٤٤
 هو لعله الترميي اليمين الباعلوي بلفكيه احلسني بن اهللا عبد الدين عفيف املسند اهلمام لإلمام

 من مجلة على اشتملت اليت العلوية اخلرقة ألبست وأنا بقوله العقد لصاحب إجازته قوله يف رادهأ الذي
 كراريس سبع حنو ثبت يف أسانيدها بعض وذكرت منفردا بعضها خرقة ٢٧ حنو اخلرق فإن اخلرق
 بذل يف مر وقد عنه احلبشي عيدروس السيد عن وغريه احلبشي حسني السيد عن أرويه اه يكمل ومل

 النحلة
 العليل شفاء ٥٤٦
 احلازمي ناصر بن حممد عن السري سامل بن وحممد األنصاري السبعي حسني القاضي عن أرويه

 الصنعاين األمري إمساعيل بن حممد بن اهللا عبد عن كالمها إمساعيل بن وعلي الكبسي زيد بن أمحد عن
 األخيار الصوفية السادات طرق يف األنوار شوارق ٥٤٥

 الشامي القاوقجي احملاسن أليب ضخم جملد يف الصوفية السادات طرق يف اجللية نواراأل شوارق أو
 شوارق أيضا له أن ترمجته ويف عنه وغريه الزعيب الفتاح عبد السيد عن نرويه املكرمة مكة دفني

 عليه أقف ومل الشاذلية أسانيد يف اجللية األنوار
 علي سيدي بإجازة اجللي الطاهر الشرف ٥٤٧
 النوري علي احلسن أيب الشيخ باسم األنصاري العابدين زين ابن الدين شرف الشيخ لفهأ ثبت

-------------------------------------- 
  ١٠٩٤ صفحة - ٢ جزء   

 إليه أسنادنا انظر غريبة أمور على فيها نبه عجيبة طويلة كتابة وهي املذكور عنها قال الصفاقسي
 الشني حرف يف

 واملشارقة املغاربة بأسانيد شرقةامل الشموس ٥٤٨
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 الشهري الدرعي مسلم بن داوود بن منصور بن أمحد بن حممد بن علي بن إبراهيم إسحاق أليب
 زيان حممد أبو العالمة وصفه وعشرين املائة حنو عن ١١٥٥ سنة ومات ١٠٣٤ سنة ولد بالسباعي
 الضابط املقرىء الراوية احلافظ احملدث املعمر الربكة الشيوخ شيخ ب فهرسته يف الفاسي العراقي
 اهللا عبد أبو تلميذه وحاله السباعي إسحاق أبو بادية ظاهرة البصائر ألهل أسراره الذي الواعية الرحلة
 املقرىء العارف اإلمام شيخنا ب درعة صلحاء يف املرصعة الدرر يف الناصري موسى بن املكي حممد
 األفراد العلماء أحد الرحلة األستاذ احملقق

 مبزيد خمصوصا وكان الشريعة علوم وكذا الدرعي ناصر ابن اهللا عبد أيب الشيخ عن الطريقة أخذ
 بعد هو وعاش العلوم من وغريه القرآن وإقرائه أمحد العباس أيب اإلمام ولده لتأديب واختصه االلتفات
 أيب عن بفاس ذوأخ املرغيت شيخه يف الكبري ناصر ابن الشيخ والده شارك بل دهرا املذكور تلميذه
 فيها لقي املشرق إىل رحلة وله العياشي سامل وأيب الفاسي السعود وأيب القاضي ابن الرمحن عبد زيد

 مهدي وأيب والشربخييت والشرباملسي والبقري البابلي واحلافظ واخلرقي كالزرقاين األعالم من مجاعة
 القادر عبد عن بدمشق وأخذ حلجازينيا من وغريهم الرداين سليمان وابن الكوراين والربهان الثعاليب

-------------------------------------- 
  ١٠٩٥ صفحة - ٢ جزء   

 الطوخي ومنصور املصري الفتال ومنصور احلنبلي الباقي عبد املواهب أيب والشيخ الصفوري
 جعمان اهللا عبد بن إبراهيم الشيخ عن ويروي الشامي اخلزرجي الدين تاج أبن السعود وأيب املصري
 عامة هلم ما هؤالء مجيع عن يروي وغريهم املدينة إىل اليمن من كتابة اليمين

 اهللا أسد ابن اهللا شكر بنت فاطمة الصاحلة الفقيهة املسندة املعمرة الشيخة مشاخيه غرائب ومن
 عن عامة تروي وهي عامة وأجازته احلديث كتب من كثريا عليها مسع املدنية اخلالدية الكورانية
 فاطمة وتروي املرويات من للمترجم حصل ما أعلى وهذا زكرياء القاضي عن الرملي الشمس
 واحلافظ اهليثمي حجر ابن الشيخ عن احلكمي مطري بن حممد بن علي الفقيه عن أيضا املذكورة
 مبرتهلا املنورة باملدينة ١٠٨١ عام له وإجازا عليها مساعه وكان السيوطي
 قلت
 على املدين الربزجني جعفر السيد جميزينا بعض جميز املدينة مفيت شرح يف هرأيت ما العجيب ومن

 الرسول عبد بن حممد اإلمام جده أم هي هذه فاطمة أن من األكرب الربزجني جعفر السيد مولد
 مع العصر ذلك يف الرواية أمية عنها الرواية وأمهل به عرف من ذلك أمهل مل وانظر املدين الربزجني
 أعلم واهللا الطربيتني عن الروايةب اعتنائهم
 فيها بينه فيصري عنه مطري ابن عن السيوطي عشاريات املترجم يروي املذكورة فاطمة طريق ومن

 فإن األعصار هذه يف يوجد ما أعلى وهو قال واسطة عشرة ثالث وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني
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 رجال عشر أربعة املوطأ وثنائيات يالبخار ثالثيات يف يل حصل ما أعلى فهرسته يف قال القصار
 عام تويف فقد بكثري عنا زمانه تقدم وقد لكذلك وإنه كثري وفضل كبري خري بذلك له حصل أنه فرأى

 اه سنة مائة من بأزيد عنه زماننا تأخر مع الثنائيات هذه يف ساويناه وقد ١٠١٢
 له إجازته على وبناها احلوات اهللا عبد أيب باسم مجعت هذه وفهرسته

-------------------------------------- 
  ١٠٩٦ صفحة - ٢ جزء   

 موسي عمران أيب للشيخ عامة املذكور السباعي وأجاز الربيع أيب لولده الضاوية البدور يف كما
 العلمي اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب العالمة واألديب ناصر بن حممد اهللا عبد أيب الشيخ بن حممد بن

 حممد أيب واألديب ناصر ابن الشيخ سبط التدغي الكرمي عبد بن وحممد الشفشاوين احلواتب املعروف
 وكان وغريها املرصعة الدرر صاحب األصغر املكي حممد الشيخ وصنوه الناصري موسى ابن جعفر
 وسيولد ولد وملن ذكر ملن اإلجازة يف املترجم عمم مث سنني أربع ابن له إجازته وقت املذكور املكي

 ناصر بين مرويات يف الناصر امللك فتح كتابه يف األخري لفظها نقل ١١٣٢ بتاريخ عامة إجازة مهل
 املذكور الفتح يف كما الدرعي إبراهيم بن أمحد العباس أيب العالمة لولد عامة أيضا املترجم أجاز كما
 الدرر من ترمجته يف كما الدرعي الكبري عبد بن أمحد ابن الكبري عبد حممد أيب درعة ولقاضي أيضا
 أيضا

 ومن عامة عنه الفاسي الشركي الطيب ابن طريق من ملؤلفه ما وكل املذكور بالفهرس نتصل
 العالمة والده أوالد ضمن له إجازته مشول مع املترجم عن الرواية احلوات الربيع أيب إمهال العجيب
 الذي نصها على اطلع يكن مل أنه وميكن سبق كما احلوات اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب األديب
 الفهرسة يف العراقي زيان سيدي له ذكرها حىت معروفة اهللا عبد أليب املترجم فإجازة وإال إليه أشرنا
 باألخذ علمه بدر كمل وقد لوالده ووصفه حتليته لدى قائال احلوات الربيع أليب إجازته على بناها اليت
 إسحاق أيب الشيوخ شيخ عن هناك وأخذ قال درعة إىل إليه رحل ناصر ابن العباس أيب الشيخ عن

 اخلصوص على والكتابة باللفظ مرارا أجازه حىت العلوم مجيع يف به وانتفع طويلة مدة الزمه السباعي
 منها باختصار اه والعموم

 املرصعة الدرر يف منها كالمه ساق املذكور عن أخذه فيها ذكر أرجوزة املذكور وللحوات
 أرجوزته من فيه احلوات قول وهذا فيه أجدها ومل الناصر امللك فتح يف ابكماهل أا وذكر

-------------------------------------- 
  ١٠٩٧ صفحة - ٢ جزء   

  درايه بعلمه مفيدنا === رواية به أجازين وقد 
  النقي املعمر العابد === التقي املشارك العامل 
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  ورتب سند يف عال وقد === املغرب رجال مسندي واحد 
  احلميم الرضي السباعي وهو === إبراهيم الدرعي إمامنا 

 قلت
 الرحلة كانت من وبقية املغربيني القراءات أمية أعمدة من وعمدة املسندين كبار من هذا الدرعي

 املشارقة شيوخه معظم يف العياشي سامل أبا شارك بكونه وناهيك كالواجبة احملدثني على إليهم
 ابن غري املغاربة من إسناده لعلو يتفطن مل أنه أسف وبكل عجيب فهذا سنة ٤٥ بعده اشوع واملغاربة
 حممد أليب كتبها خبطه عندي إجازة يف حاله وقد طريقه من به نتصل الذي فإنه الشركي الطيب
 حاقإس أبو الربهان الرحلة الكبري األستاذ املعمر ب بناين السالم عبد بن حممد اهللا عبد أيب ابن محدون
 عيسى الشيخ وعن زكرياء عن الرملي عن اخلالدية فاطمة عن بروايته قال االدرعي حممد بن إبراهيم
 لكون فاعجب تعجب وإن منها اه املشرقيني شيوخه مجيع يف العياشي سامل أبا شارك وغريه الثعاليب
 الصفوة صاحب أمهله كيف وانظر درعة صلحاء يف املرصعة الدرر غري يف ترمجة له جتد ال املترجم
 له ومعاصرته منه درعه لقرب األول خصوصا والنشر

 واملشارقة املغاربة شيوخنا بعض أسانيد يف الشارقة الشموس ٥٤٩
 مؤلفه حفيد لنا وصفه جملدين يف عظيم كتاب وهو املكي السنوسي علي بن حممد للحافظ

 عندهم أيضا اختصاره وأن مبيضته زال ال بأنه إيل كتابه يف الشريف أمحد العباس أبو اجلليل األستاذ
 مؤلفه عن وغريه الظاهري فاحل الشيخ عن نرويه سبق وقد بالبدور املسمى هو واختصاره جملدين يف

-------------------------------------- 
  ١٠٩٨ صفحة - ٢ جزء   

 الرب عبد ابن شيوخ ٥٥٠
 أروي املعجم حروف على مورتبه بشكوال ابن امللك عبد بن خلف القاسم أيب الشيخ مجع
 الباء حرف انظر بشكوال ابن إىل وبأسانيدنا ح عنه خري ابن إىل بأسانيدنا املذكور اجلمع

 بشكوال وابن عياض طريق عن أرويه الصدقي علي أليب اجلارود ابن حممد أيب شيوخ ٥٥١
 عنه وغريمها

 العبسي شيوخ ٥٥٢
 العبسي امللك عبد بن حسن بن القاهر دعب ابن مروان بن الرمحن عبد بن أمحد عمر أبو هو
 العبسي عمر أيب عن أبيه عن العريب ابن بكر أيب القاضي عن خري ابن إىل بالسند اإلشبيلي
 البارق شيم ٥٥٣
 مؤلفه عنه قال املالكي الظاهري فاحل اليسر أيب ومسندها املدينة حمدث لشيخنا الكبري الثبت اسم

  مؤلفه عن فيه ما نروي الفاء حرف انظر اه الضبط غاية يف جامع حمرر ثبت هو كتاباته بعض يف
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  اهلاء حرف 
 

 التاجي اهللا هبة
 امليم حرف من بعلبك مفيت انظر
 السندي الغفور عبد بن هاشم حممد ٦١٤
 نتصل وغريه املكي الصديقي القادر عبد الشيخ طريق من فيه يروي ثبت له املسند احملدث العامل

 أبيه عن السندي حسني حممد الشيخ عمه عن السندي عابد الشيخ طريق من به
-------------------------------------- 

  ١٠٩٩ صفحة - ٢ جزء   
 عن مبكة القزاين مراد حممد الشيخ وعن ح املذكور هاشم حممد الشيخ عن السندي مراد الشيخ

 البصري خضر بن وحممد السنوسي علي ابن حممد الشيخني عن املكي الزواوي صاحل حممد الشيخ
 وهو عاليا به ونتصل ح املترجم عن املكي العجيمي درويش بن احلفيظ عبد مكة قاضي عن كالمها
 احلفيظ عبد املكرمة مكة قاضي عن احليدرأبادي األنصاري حسنني حممد الشيخ عن يوجد ما أعلى
 بنحو والديت قبل موته مع السندي عابد الشيخ فيه فساويت املترجم عن املكي العجيمي درويش بن

 احلمد وهللا سنة اخلمسني
 اجلمين اهلامشي ٦١٥
 اجلريد قرى من مجنة بالد من اجلمين اللطيف عبد بن عمر بن اهلامشي حممد التقي العالمة هو

 بن وأمحد الرياحي عن يروي التونسي تونس أعمال أطراف يف مطماطة جبال إىل نسبة املطماطي
 اجلمين اللطيف عبد بن وصاحل عمر بن موسى ووالده التونسي ةملوك ابن والشيخ الساحلي الطاهر
 اجلمين اللطيف عبد بن حممد الرحلة عن بعده ومن والده أخذ اجلمين املقداد ابن الطيب والشيخ
 يونس بن وأمحد الفيومي العليم وعبد الكبري واألمري الناصري السالم عبد وابن الغرياين عن الراوي
 عن عزوز ابن املكي الشيخ عن املذكور اهلامشي ثبت نروي عاليا العجيمي ناحلس عن األخري املصري
 املذكور اهلامشي عن نفزاوة قاضي اجلمين صاحل الشيخ

 الشريف حممد بن اهلادي ٦١٦
 اهللا لبنعبد به أجاز ثبت له وغريه املكودي أمحد عن القسمطيين الراشدي القادر عبد عن يروي

 امليم حرف يف املشريف انظر إليه يدنابأسان عنه نرويه املشريف سقط
 اهلاليل ٦١٧
 أمحد العباس أبو باملغرب واملعقول املنقول عالمة هو

-------------------------------------- 
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  ١١٠٠ صفحة - ٢ جزء   
 اإلمام بن ضما حممد بن فتحا حممد بن علي بن العزيز عبد بن حممد بن رشيد بن العزيز عبد ابن

 ١٢ يف ا واملتوىف ١١١٣ سنة املولود السجلماسي اهلاليل هالل بن إبراهيم إسحاق أيب لالنواز باز
 ١١٧٥ عام األول ربيع

 والصاحلني للفقراء وحمبة ومروءة وديانة علما زماننا يف نظريه عز ممن املثاين نشر صاحب عنه قال
 باجلاه االكتراث وعدم الرياسة عن وبعدا والظلم الفنت وإمخاد اخلري على وحرصا النبوي البيت وأهل

 اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أبا السلطان أن املقصودة الروضة ويف اه فيه جمموعة الصالح وخصال
 يعين األمحدون له فقال وأعملهم الناس أعلم على بويع حني الفاسي حفص أبا الشيخ سأل العلوي
 الورزازي حممد بن وأمحد الرباطي الغريب اهللا عبد بن وأمحد السجلماسي اهلاليل العزيز عبد بن أمحد
 التاودي كالشيخ الفاسية احلظرة علماء أعيان بالس وكان ووافقه فصدقه بتطوان قاطنا كان الذي
 يف وأرغبهم الدنيا يف وأزهدهم وأتقاهم زمانه أهل أعلم كان طبقاته يف احلضيكي وقال اه وغريه
 املطهرة بالسنة متسكا وأشدهم الدين إقامة على أحرصهمو وأورعهم حزبه وألهل هللا وأحبهم اآلخرة
 اه واتباعها

 ينتسب وإليه عمدته وهو الصديقي احلبيب أمحد العباس أيب املغاربة شيوخه عن عامة يروي
 بن حممد بن وأمحد الفاسي بناين السالم عبد بن وحممد السجلماسي الغنجاوي القاسم أيب بن وأمحد
 جميزيه أعلى ومها استدعائه بعد له وإجازما األخريين من استدعائه على وقفت الفاسي القادر عبد

 يف ذلك هو يذكر مل وإن الفاسي القادر عبد السعود أيب األخري جد عن عاليا لروايتهما إسنادا
 مصر دفني الشامي البكري مصطفى عن واملشارقة املنورة املدينة نزيل الشركي الطيب وابن فهارسه
 حممد بن الوهاب وعبد املكي العجيمي حسن بن وحممد احلفين سامل ابن حممد الشمس وتلميذه
 أمحد والشهاب العجمي أمحد والشهاب السجيين وحممد املكي الطنيت

-------------------------------------- 
  ١١٠١ صفحة - ٢ جزء   

 العريب حامد أيب عن رمبص الدالئل وأخذ وغريهم الطرابلسي غلبون بن حممد السنة وناصر امللوي
 وغريه التلمساين
 العلوم كتب ومشاهري الستة الكتب أسانيد فيه ذكر كراسني حنو يف كبري وثبت حجازية رحلة له
 وسط آخر فهرس وله العني حرف يف ذكره سبق صغري آخر فهرس وله املسلسالت وبعض املتداولة
 خبط به إجازة عليه جيد سوسي طخب منه نسخة على وقفت ورقات تسع يف وهو الكبري من ملخص
 حممد بن حملمد ١١٨٢ سنة بتاريخ التملي اجلشتمي اهللا عبد بن حممد بن اهللا عبد حممد أيب العالمة
 ومقداد الناصري ناصر بن حممد بن علي احلسن أيب الشيخني عن له روايته حسب السماليل الومهيين
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 الرمحن عبد ابن أمحد املعمر جد هو ملذكورا اجلشتمي اهللا وعبد قلت مؤلفه عن كالمها احلسن بن
 الصويري الصادق عبد بن علي ترمجة يف ذكر وقد بسوس أخريا املتوىف الرداين اجلشتمي

 الثالثة شيوخه عن الناصري السالم عبد ابن طريق من له ما وكل املذكور اهلاليل فهارس نروي
 وأرويها له ما عامة عنه كلهم العمل حشار الرباطي القاسم أيب وابن واحلضيكي سودة ابن التاودي

 حممد املعمر الراوية املسن عن الدمنيت العريب عن الطاهر بن أمحد عن ظاهر ابن احلسن أيب عن أيضا
 عن الزرهوين العريب عن الطاهر بن أمحد إىل وبأسانيدنا عنه دارا الرداين أصال الزكزويت الفاليل صاحل
 املدرس الفقيه عن ومساعا إجازة وأروي عنه الرباطي القاسم أيب ناب عن الشرقاوي املعطي ابن العريب
 وهو والده عن اهللا عبد بن اهلادي عبد حممد أيب فاس قاضي ابن إدريس العالء أيب املعمر الوجيه
 ح اهلاليل عن العلوي الشريف اهللا عبد بن التهامي حممد أيب العالمة جده عن الديبع ابن تيسري شارح
 بن حممد اهللا عبد أيب عن أيضا وأروي

-------------------------------------- 
  ١١٠٢ صفحة - ٢ جزء   

 احلسني بن الكبري بن اهلامشي حممد بن الصادق موالي سجلماسة قاضي عن السباعي إبراهيم
 إجازة صحة أحتقق مل زلت وال جدا عال وهو اهلاليل عن أبيه عن مراكش دفني املدغري العلوي
 األولية حديث وأروي فمحقق األخذ مطلق أما الصادق موالي لولده هو إجازته وال اهلامشي اهلاليل
 عن احلمزاوي حممد ابن اهللا عبد عن املذكور الصادق عن كالمها والسباعي الزكاري العباس أيب عن

 يتالزكرو صاحل بن حممد الدنيا يف اهلاليل أصحاب وآخر اهلاليل عن العلوي علي بن الفضيل موالي
 سنة ٦٦ اهلاليل بعد فعاش ١٢٤١ عام رمضان ٢٤ يف مات الرداين

 اهلشتوكي ٦١٨
 اجلزويل يوسف بن يعزى بن داوود بن حممد بن أمحد العباس أبو الناسك املشارك العالمة هو
 أحزي املترجم ولقب متنوعة وأشجار خنل ذو واد وهو انتملت يدعى بدرعة بلد إىل نسبة التملي
 رفيق دارا الدرعي شهرة اهلشتوكي مولدا املنصوري لقبا الزاي وكسر املهملة احلاء وضم اهلمزة بفتح
 حنو يف واإلخوان األحبة إجازة على العجالن قرى مساه فهرس له وشيخه ناصر ابن العباس أيب اإلمام

 التورية من فيها أكثر أنيقة خبطبة صدره كناشته يف احلضيكي خبط نسخة منه يل وقعت كراسني
 ترجم مث والصحراء وسجلماسة سوس أهل من عنه اآلخذين مشاهري أمساء أوله يف ذكر الكتب اءبأمس

 اليوسي علي وأيب احلسني علي أيب وأخيه الدرعي ناصر ابن اهللا عبد كأيب عليهم ومقروءاته ملشاخيه
 مبا ياليوس شيخه وتنقالت املذكورين أشياخه أشياخ ذكر يف وأسهب وغريهم التلمساين محدان وابن
 أجازه من ومجلة غريه يف يوجد ال

-------------------------------------- 
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 ٦٨٨

  ١١٠٣ صفحة - ٢ جزء   
 الرمحن عبد زيد أبو وولده الفاسي علي بن القادر وعبد املرغيت سعد وابن ناصر ابن الشيخ عامة

 التلمساين محدان بن وأمحد العجمي أمحد والشهاب والزرقاين واخلرشي واليوسي العياشي سامل وأبو
 يصح ما وكل أرويها فهارس للمترجم ان طبقاته يف احلضيكي وذكر وغريهم الكوراين إبراهيم واملنال

 عن الباجوري إبراهيم الربهان عن املصري الشربيين الرمحن عبد الوجيه عن أجلها طرق من للمذكور
 عن الدمنهوري أمحد باسالع أيب عن القلعي داوود هريرة أيب عن القويسين درويش بن حسن

 مات عنه كلهم وامللوي واجلوهري الدمنهوري عن مرتضى احلافظ إىل وبأسانيدنا اهلشتوكي
 وله لقي من فيها ذكر حجازية رحلة وله بتمكروت ودفن بدرعة ١١٢٧ سنة املذكور اهلشتوكي

 األكابر وأتباعه ناصر ابن اإلمام مناقب ذكر يف البصائر إنارة
 اهلدة ٦١٩
 وتونس القريوان بني البحر ساحل على بلدة سوسة إىل نسبة السوسي اهلدة حسني بن مدحم هو
 وقعت عندي وهي األصول يف الورقات على احلطاب شرح على وحاشية ا زاوية وللمترجم دخلتها
 بالقطب مرتضى احلافظ معجم من راوي بأيب املعروف السوسي حممد بن عمر تلميذه ترمجة يف حتليته
 ثبت له للبصري األمم وخبصوص له ما عامة احلفين الشمس نع يروي

 حممد الشيخ عن النيفر الطيب حممد الشيخ عن ومؤلف مروي من له ما كل يف باملذكور نتصل
 حممد الشيخ عن الثالث بريم حممد الشيخ عن اخلوجة بن

-------------------------------------- 
  ١١٠٤ صفحة - ٢ جزء   

 ويروي باحملمدين مسلسل ترى كما وهو عنه ١٢٤٣ سنة املتويف املالكية املفتني سرئي احملجوب
 اهلدة عن املذكور احملجوب حممد عن الرابع بريم حممد عن املذكور النيفر

 التونسي هارون ابن ٦٢٠
 اهللا عبد حممد أبو األديب املعمر التذكرة يف الذهيب بذلك حاله كما املغرب بل أفريقية مسند هو

 ودفن ٧٠٢ ستة ومات ٦٠٣ سنة ولد حممد أبا يكىن التونسي القرطيب الطائي هارون بن حممد بن
 جعفر أيب ألمه جده عن أخذ سنة ٩٩ عن مات أنه للذهيب احلفاظ تذكرة ويف تونس من بالزالج
 أبا وصحب بقي بن يزيد بن أمحد القاسم أيب والقاضي احلمريي خصلة بن إبراهيم بن حممد بن أمحد
 يف أمساءهم مجع وبالعدوة األندلس أهل من مجاعة عن وأخذ كثريا عنه وأخذ الطيلسان ابن اسمالق

 له برنامج
 اهللا صلى اهللا رسول نعلي مثال وصف يف الكالم وبارع النظام باهر من اموعة الآليل أيضا وله

 يف فكتب املشرفة النعل مثال على تكتب أبيات نظم منه سئل أنه قال ما على مجعه وسبب وسلم عليه
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 ٦٨٩

 من فيه ما ومجلة إليه وصل ما ذلك عن وكتب فأجابوا لذلك األندلس قطره أدباء وندب قطعة ذلك
 مع املقري احلافظ التأليف هذا على يطلع ومل وكبرية صغرية بني وثالثني مائة على ينيف ما املقطعات

 على إال قبله ملن يطلع ومل النعل يف قيل عما والتفتيش التنقري من ومبلغه اطالعه وكثرة حفظه سعة
 عليه اطلع ولو عصره أهل وكالم كالمه املتعال فتح يف أودعه ما وغالب بكثري هذا من أقل عدد

 كثريا به الغتبط
 جابر بن حممد عن اجلد مرزوق ابن طريق من له وما برناجمه أروي

-------------------------------------- 
  ١١٠٥ صفحة - ٢ جزء   

 الصاحلي إسحاق أيب عن زكرياء القاضي عن الغيطي طريق من أيضا له ما وأروي عنه وادياشيال
 مرزوق وابن حجر ابن احلافظ إىل بأسانيدنا له ما وأروي ح له ما عامة هارون ابن عن عرفة ابن عن

 عن جده عن حيان أيب حفيد عن حجر ابن احلافظ إىل وبأسانيدنا ح به عرفة ابن عن كالمها احلفيد
 الذهيب احلافظ عن الكويك ابن اللطيف عبد بن حممد عن أيضا حجر ابن إىل وبالسند ح هارون ابن
 الوادياشي جابر ابن عن كالمها عرفة وابن التنوخي عن أيضا حجر ابن وأخذ ح أيضا هارون ابن عن
 هارون ابن عن

 املطغري هارون ابن ٦٢١
 اإلمام تلمسان مطغرة من عرف وبه هارون نب موسى ابن علي بن موسي بن علي احلسن أبو هو
 وسكن ٨١٨ عام جده تلمسان من انتقل القرويني جامع وخطيب فاس مفيت املتفنن املؤرخ العالمة
 عامة وأجازه سنة ٢٩ والزمه دروسه أكثر يف قارئه وكان غازي ابن عن ا املترجم وأخذ فاسا
 الفرج وأبا امللواسي مهدي أبا وأدرك اسياملكن والقاضي الونشريسي العباس أيب عن أيضا وأخذ

 الثمانني على ناف وقد ٩٥١ سنة بفاس وتويف الطنجي
 ومن ح عنه التلمساين املقري حممد بن سعيد عمه عن املقري العباس أيب طريق من له ما أروي

 وأما بفائدة إال يتنفس ال كأنه هلا ساحل ال كثرية إفاداته ترمجه ملا فهرسته يف وقال عنه املنجور طريق
 يف بعده خيلف ومل احلصر عن فخارجة وغريهم وعجائز شيوخا العامة من أدركه من ألخبار حفظه

 مثله فنه
-------------------------------------- 

  ١١٠٦ صفحة - ٢ جزء   
 هالل ابن ٦٢٢
 نسبا الصنهاجي علي بن هالل بن إبراهيم إسحاق أبو ومفتيها سجلماسة عامل اإلمام هو

 خبط وجدته هكذا صنهاجي كونه من نسبه يف ذكر وما ٩٠٣ سنة املتوىف ومدفنا بلدا السجلماسي
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 ٦٩٠

 فهرسة يف وقع فما ا أعرف الدار ورب الكفيف مرزوق البن كتبه الذي االستدعاء يف ولده
 بينه فجعل اخلطاب بن عمر إىل عموده رفع لبعضهم وجدت بل صحيح غري عمري أنه من الكوهن

 اعتربها القاعدة وهذه االقل على ثالثة قرن لكل أن النسب وقاعدة ذلك يصح وكيف عةسب وبينه
 مسعت معجمه يف البقاعي الربهان قال فقد بعده الفطاحلة واعتربها وأسسها خلدون ابن الفيلسوف

 ومن أوله يف من بني حسبناكم نسب يف شككنا إذا أنا وهي خلدون ابن عن قاعدة ينقل حجر ابن
 ولقد قال انه حجر ابن عن وحيكى مطردة فإا أنفس ثالثة سنة مائة لكل وجعلنا السنني من آخره يف

 أعالم من لقيناه من بعض كان وإن اه فاخنرمت أنسام يف يتكلم ممن كثريين أنساب ا اعتربنا
 مطردة ال أغلبية إا يقول األوسط املغرب

 حممد بن حممد الفرج أيب عن عامة ويروي وغريمها والقوري أمالل ابن عن بفاس املترجم أخذ
 عبد أيب وابنه السلوي سعيد أيب شيخه بفهرسة ٨٨٢ سنة العامة له إجازته حسب الطنجي األموي

 على بناها فهرسة وله العزيز عبد لولده إجازته ضمن عامة إجازة الكفيف مرزوق ابن له أجاز مث اهللا
 طريق من فيها ما أروي خبطه نسخة منها عندي يسكرار ثالث حنو يف ومروياته له األخري إجازة
 وله سبقت وقد إليه بأسانيدنا مرزوق ابن شيخه

-------------------------------------- 
  ١١٠٧ صفحة - ٢ جزء   

 وهو فرحون البن املذهب الديباج واختصار حجر البن البخاري شرح اختصار املؤلفات من
 عندي

 الصغري هالل ابن ٦٢٣
 فأجازه الكفيف مرزوق ابن تلمسان من استجاز قبل املذكور هالل بن إبراهيم بن العزيز دعب هو

 وسطر املعروف الشرط على قدر إن هلم يولد ومن الرحيم عبد املترجم وشقيق إبراهيم والبيه له عامة
 وهو ريالصغ هالل ابن بفهرس ويعرف وغريها احلديثية املصنفات إىل أسانيده من كثريا االستدعاء يف
 وأمحد ايز حممد بن أمحد نظره لعدم عنه كتبها مرزوق ابن إجازة ذلك عقب تقيد كراستني حنو يف
 مروياته من قبله تقيد ما مجيع أن على ونص االستدعاء يف ذكر وملن له التجاين وامزيان حيىي بن

 وعلم رواية من هعند مبا اإلجازة هذه عن غىن يف العزيز عبد السيد والد كان وإن قائال صحيح
 الفهرسة اآلن صارت وقد كمال حبال وهو نفسه على بذلك ايز أشهد ٨٩٧ بتاريخ وذلك ودراية

 سبق وقد مرزوق ابن إىل بالسند فيها ما أروي هللا واحلمد إيل بعينها األصلية املذكورة
 الفهارس فهرس انظر التركي مهات ابن

 األسانيد طرق إىل املريد هادي ٥٥٤
 يوسف احملاسن أبو الصادق احملب الصيت الطائر املفلق الشاعر األديب العصر بوصريي ثبت هو
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 ٦٩١

 البريويت النبهاين الدين ناصر حممد بن حسن بن إمساعيل بن يوسف بن إمساعيل بن
-------------------------------------- 

  ١١٠٨ صفحة - ٢ جزء   
 مبصر األزهر إىل ورحل الشام أرض من فلسطني بشمال إجزم بقرية ١٢٦٦ سنة ولد الشافعي

 القضاة سلك يف دخوله وأول شيوخه من جمازا منه فخرج ١٢٨٩ عام إىل به زال وال ١٢٨٣ عام
 بكر وديار وحلب واملوصل اآلستانة فدخل الترك وبر العريب الشرق بالد يف وجال ١٢٩١ عام

 ١٣١٠ عام وحج ١٣٠٥ عام بريوت قضاء وويل واحلجاز املقدس وبيت وسامرا وبغداد وشهرزور
 مث حممد سيدنا آلل املؤبد الشرف كتابه مؤلفاته من ظهر ما وأول به وأقام ذلك بعد احلجاز دخل مث

 صنف مبا ذكره عظم مث وطالوا وانسجامها لبالغتها خرب من له ما الناس وتناقل اشتهر وا مهزيته
 األعظم احملمدي اجلانب يف خصوصا ونشر وطبع ونثر ونظم

 فرغ الفوائد وبعض بترمجته وختمه والكزبري عابدين ابن ثبيت من خلصه صغري جزء يف هذا وثبته
 حديث مسع ومنه الدمنهوري حممد الشمس املعمر عن عامة فيه يروي ببريوت وطبع ١٣١٨ سنة منه

 شقيالدم اخلاين اهللا عبد بن وحممد الدمشقي محزة حممود والشمس املصري السقا والربهان األولية
 اخلليلي الزرو وإبراهيم املصري االبياري اهلادي وعبد املصري االنبايب والشمس بدمشق كالمها
 أيضا بدمشق معه تدجبت ممن وكالمها عابدين بن اخلري أيب والشيخ البيطار أمني حممد واملعمر املصري
 نزيل النواب اعيلإمس الشيخ عن اإلدريسية الطريقة فيه وروى وغريهم السنوسي إدريس بن اهللا وعبد
 رضوان حسن الشيخ عن واخللوتية اليايف الدجاين رباح أيب القادر عبد الشيخ عن والرفاعية مكة

 عن والنقشبندية اليشرطي الدين نور وعلي الفاسي مسعود بن حممد الشمس عن والشاذلية الصعيدي
-------------------------------------- 

  ١١٠٩ صفحة - ٢ جزء   
 وروي وغريهم الغزي حالوة بن حسن عن والقادرية اهلندي اهللا وإمداد االربلي الدين غياث

 بعد أيضا وروى له العاملني على اهللا حجة يف كما الدمشقي احلبال سعيد حممد شيخنا عن عامة أيضا
 وشيخنا الدمشقي املسويت سليم وشيخنا مكاتبة العطاس حسن بن أمحد العارف جميزنا عن ثبته طبع
 اهللا عبد أيب خالنا ابن مع وتدبج معه تدجبت ممن كالمها الباعلوي احلبشي حسني بن حممد بن سنيح

 بإرشادي الدمشقي احلنفي السكري اهللا عبد شيخنا من ذلك بعد واستجاز ببريوت السلوة صاحب
 دالئل رةاملنو املدينة يف وأخذ وغريهم بواسطيت حممد اهللا عبد أيب أخينا ومن الوالد شيخنا ومن له

 أرفع النبوي واجلناب احملمدية السرية خدم ممن اهللا أبقاه وهو وغريه املغريب سعيد حممد عن اخلريات
 أثابه معشاره عشر وال هذا عصرنا يف لغريه يتيسر مل ما وكتب فنشر ذلك على حياته أوقف اخلدمات

 إليه وأحسن اهللا
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 ٦٩٢

 احملمدية األنوار الرسول مشائل إىل صولالو وسائل وعلومها السنة يف اهللا حفظه مؤلفاته فمن
 أمري طاعة وجوب يف األربعني األحاديث السادات سيد على الصلوات أفضل اللدنية املواهب خمتصر
 األحاديث األنبياء سيد مدح يف الغراء الطيبة األلفية اهلمزية الشفيع مولد يف البديع النظم املؤمنني
 يف العاملني على اهللا حجة العاملني أفصح أمثال يف األربعني اديثاألح املرسلني سيد فضائل يف األربعني
 يف اجلنة رياض املرسلني سيد على الصالة يف الدارين سعادة ضخم جملد يف املرسلني سيد معجزات

 الكامل النيب أمساء نظم الوسائل أحسن املرسلني سيد معجزات يف املهتدين جنوم والسنة الكتاب اذكار
 من وهو ضخم جملد يف اخللق بسيد االستغاثة يف احلق شواهد األمسا من حممد سيدنال فيما واألمسى
 وأنفسها مؤلفاته أمتع

-------------------------------------- 
  ١١١٠ صفحة - ٢ جزء   

 يف البحار جواهر حممد سيدنا نبوة يف املسدد الربهان ١٣٢٣ عام معه طبع تقريض عليه ويل
 اختصار وأوسعه أنفسه ما ضخمني جملدين يف وأمتع نشره كتاب أمجع وهو اراملخت النيب فضائل
 األربعني ومسلم البخاري من والترهيب الترغيب بأحاديث املسلم إحتاف للنووي الصاحلني رياض
 الصغري اجلامع إىل الزيادة ضم يف الكبري الفتح الصحيحني منتخب املرسلني سيد أحاديث من أربعني
 اإلسالم بالد سائر يف األيدي تداوهلا مطبوعة التصانيف هذه وكل رياتاخل دالئل حاشية

 وعليه ببريوت شفاها مث ١٣٢٣ عام لفاس بريوت من مكاتبة ونثر نظم من له ما كل عنه أروي
 أخص من وهو حرفه يف ذكر بامسه ثبتا وألفت أيضا واستجازين معتنيا برا يب وكان نزلت فيها

 واملسلمني اإلسالم به ونفع طيبة حياة اهللا أحياه الود خالص ولبيتنا لنا ونيضمر ومن بالشام أصدقائنا
 األولية حديث بسند املرتضية اهلدية ٥٥٥

  إليه بأسانيدنا أرويها الزبيدي مرتضى للحافظ
  الواو حرف 

 
 الكبري الورزازي ٦٢٤
 شارح ضما مدحم بن فتحا حممد االخوة وأشهرهم علم بيت وهم سوس بناحية ورزازة إىل نسبة

 حممد وشيخهما عمهما وابن ١١٦٩ عام بتطوان املتوىف وأمحد ١١٦٦ عام مبكة املتوىف الزقاق المية
 بنو هؤالء كان وقد مبصر املالكية مبقابر ودفن ١١٣٧ سنة مبصر املتوىف بالصغري املعروف أمحد بن

 من الورزازي
-------------------------------------- 

  ١١١١ ةصفح - ٢ جزء   
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 ٦٩٣

 تائيته يف الناصري املكي بن موسى عمران أبو قال حىت ناصر ابن الشيخ أصهار
  مودة متام يف صهر مث لنا === صحبة األجلة وللورزازيني 

 أمحد العباس أبو الصاعقة األثري احملدث العالمة وفخرها تطوان حرب وهو الثاين هو منهم واملسند
 ب احلوات الربيع أبو حاله ١١٧٩ سنة ا املتوىف التطواين عيالدر الورزازي اهللا عبد بن حممد بن

 مع له ووقعت املقدس بيت وزار مرتني حج به العامل باحلق القائل الصاحل احلافظ العالمة الشيخ
 ال البدع أهل على الشكيمة شديد كان عنه عجيبة ابن تلميذه قال أجازوه مث مناظرة مصر علماء
 يبلغ مل يقول ذلك يف له قيل وإذا منهم خياف ال املنكر عن وينهي املعروفب يأمر زمانه بوالة يبايل

 اهللا خلصه مث السجن دخل حىت بذلك وامتحن باالعتزال ام وكان احلق كلمة على أموت أن قدري
 البستان وأزاهر احلضيكي طبقات يف ترمجته انظر اه تعظيمه على الناس واتفق صيته وبعد عزه فزاد منه
 ١١٧٧ عام حوادث يف الرباطي الضعيف عبد أيب وتاريخ بةعجي البن

 اللمطي مبارك بن أمحد العباس وأيب الدرعي ناصر بن أمحد العباس أيب عن عامة اهللا رمحه يروي
 اخلليلي الدين شرف بن حممد بن وحممد الكوراين طاهر وأيب الكبري املدين املغريب اهللا عبد بن وحممد
 املكي الصديقي القادر وعبد الدمشقي احلنفي السليمي سليمان بن نالدي حميي بن الرمحن وعبد
 فيها مجع فهرسة وله الصغري وحممد اهللا وعبد الكبري حممد والخوته له أجاز القلعي والتاج احلنفي
 عن كالمها الريسوين الصادق عبد وابن احلضيكي إىل بأسانيدنا أرويها عندي وهي ذكر عمن مروياته
 علي بن حممد الشمس عن الريسوين إىل وبالسند ح عنه جلنويا احلسن بن حممد

-------------------------------------- 
  ١١١٢ صفحة - ٢ جزء   

 البن إجازته يف إمضاءه ورأيت بناين الشيخ أشياخ من وهو املترجم عن بعد املذكور الورزازي
 احلمري الدليمي أومنش دارا الورزازي اهللا عبد بن أمحد هكذا اجلزائري محادوش
 الصغري الورزازي ٦٢٥
 حاله ومدفنا وسكنا دارا التطواين أصال الورزازي علي بن حممد اهللا عبد أبو الصاحل العالمة هو
 الفقيه ب رمحون البن إجازته يف فاس دفني التازي عمر بن الودود عبد حممد أبو باإلجازة تلميذه
 وأمحد الورزازي حممد بن حممد األخوين عن عامة يروي اه باهللا العارف الربكة احلجة العالمة
 املذكور بالتاريخ أجازه جسوس وشيخه ١١٧٥ عام سودة ابن والتاودي ١١٦٨ سنة قبله املذكور
 رجوعه بعد بتطوان أجازه الرباطي الغريب واحلافظ الطرابلسي السوداين بكر أيب بن عمر حفص وأيب
 حمدثها عن وباملدينة الطحالوي وعمر واحلفين صعيديوال وامللوي البليدي الشمس ومبصر احلج من
 وغريهم احلنفي السندي احلسن أيب

 فيها وذكر له ذكر من إجازات نصوص فيها ساق عندي وهي كراريس ثالث حنو يف فهرسة له
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 ٦٩٤

 عبد ابن ١١٦٣ عام ا ولقي لفاس مث لتطوان رحل مث ١١٦٢ عام القراءة بقصد فاسا قصد أنه
 غري وفاته على أقف ومل احلمزاوية بالزاوية مسلم صحيح احلبيب صاحل سيدي على عومس بناين السالم

 ومن عنه ريسون ابن طريق من له ما نروي ١٢١٤ بسنة مؤرخة بفهرسته عجيبة البن إجازته أن
 اهللا رمحهم رمحون البن إجازته يف كما التازي الودود عبد حممد أبو الصويف العامل املترجم من اازين
 الرهوين الشيخ أيضا تالميذه ومن

-------------------------------------- 
  ١١١٣ صفحة - ٢ جزء   

 الوازاين ٦٢٦
 وسكنا تعلما الفاسي مولدا الوزاين اخلضر ابن حممد اهللا عبد أيب األستاذ بن املهدي عيسى أبو هو
 سكن من وأول مقشر الدهبأو فيه يعرفون وآله وازان عمالة مبصمودة اقالل دشر من أصله ووفاة
 الكثري الصيت الطائر املشارك الكبري املفيت املدرس الفقيه صديقنا املترجم ولده ولد وبه والده وازان
 يف العديدة والتآليف حماورة وكرمي حماضرة وحسن األذواق اللطيف األخالق البهي واجلوالن التلماذ
 على حاشية أيضا وله جملدا عشر أحد يف ديداجل املعيار كتاب أعظمها بفاس املتداولة الفنون جل

 بفاس مطبوع وكالمها املصطلح يف الطرفة شرح
 املدين بن حممد اهللا عبد وأيب للحج ذهابه قبل بناين أمحد بن أمحد العباس أيب عن عامة يروي

 ماء الشيخ وشيوخنا رواية وأوسعهم مشاخيه أغرب وهو الفاسي التاديل املعطي بن وصاحل كنون
 مواقف معه ويل وغريهم القادري قاسم بن حممد وتلميذمها سودة ابن الطالب بن وأمحد يننيالع

 األمواج املتالطم البحر كتايب ألفت فيه مؤلفاته نقد ويف القبض مسألة منها مسائل يف ومطارحات
 ضخم جملد يف واللجاج العناد من القبض سنة يف ملا املذهب
 بن حممد عن املذكور التاديل عن املوطأ باسناد افتتحه فاسب طبعه كراسة حنو يف صغري ثبت له
 التاديل عن رواها بالشفا مث بأسانيدمها الزبيدي ومرتضى التاودي عن أبيه عن احلاج ابن محدون
 عن الفاسي حفص أيب عن شقرون ابن القادر عبد عن كريان ابن العباس مكناس قاضي عن املذكور

 احلاج بن محدون بن حممد بن املهدي عن والشمائل بسنده احلاج ابن عن املسناوي عن مبارك ابن
 قلت السند بقية يل وضاع قال جده عن أبيه عن

-------------------------------------- 
  ١١١٤ صفحة - ٢ جزء   

 عن العراقي العالء أيب عن الناصري السالم عبد ابن عن احلاج ابن محدون الفيض أبو يرويها
 الدهلوي الغين عبد الشيخ عن بناين أمحد عن مسلم مث بأسانيده الفاسي السعود يبأ عن احلريشي
 التلمساين الداوودي احلاج العالمة شيخه عن منها بأسانيده املذكور التاديل عن الصحيح مث بأسانيده
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 ٦٩٥

 ندس مث البخاري صاحل حممد عن السلوي إبراهيم ابن عن التاديل ويرويه بأسانيده الكبري األمري عن
 مث بأسانيده الفاسي السالم عبد ابن عن أبيه عن إجازة البدراوي اهللا عبد حممد أيب عن الكرمي القرآن
 غريب ترتيب وهو أراده ما مث وبذلك املعني واملرشد اجلوامع ومجع واملختصر املالكي الفقه سند

 ١٣٤٢ عام صفر يف مات اهللا رمحه عمره آخر يف يل إجازة عنه ومؤلف مروي من له ما وكل نرويها
 فاس من بالقباب ودفن

 الونائي ٦٢٧
 املسند احملدث الفقيه املكي املصري الشافعي الونائي علي بن الرب عبد بن علي احلسن أبو هو
 ولو املصريني نوابغ من كان الرجل هذا ١٢١٢ سنة ومات ١١٧٠ سنة ولد العالمة اإلمام الصويف
 وطبق تامة مالزمة الزمين مرتضى احلافظ شيخه عنه قال مشاخيه من كثري ذكر ألنسى عمره طال

 االحياء على شرحي وناولته احلديث فنون يف وتدرج والرجال األسانيد وعرف األمساء وضبط الطباق
 إىل وهكذا إليه حيتاج فيما فأصلحته منه مواضع على ونبه باإلمعان فيه فنظر أوله من مبطالعته وأمرته
 هذا مثل من ذا وناهيك اه راسخ قدم القلوب معاملة يف وله واراألن عليه والحت اآلخر قريب
 الشيخ

 املصريني شيوخه أعلى وهو املالكي الست بن ربه عبد بن وحممد املذكور شيخه عن عامة روى
 وغريهم الدرعي الناصري السالم عبد وابن البجريمي مجعة وأمحد والشنواين الدردير أمحد والشهاب

 شيوخه كبار ومن بأسانيده القلعي التاج عن املالكي الست بن حممد نع األولية حديث وروى
 الصعيدي وعلي األجهوري وعطية الرباوي وعيسى احلفين املصريني

-------------------------------------- 
  ١١١٥ صفحة - ٢ جزء   

 عبد عن ياملك الطربي حممد الشمس عن املكي بدرخوج املعمر عن روايته عواليه ومن وطبقتهم
 ابن احلافظ عن األخري والغمري الرسالة شارح الشاذيل احلسن أيب عن احلصاري إبراهيم بن الواحد
 القادر عبد اإلمام املعمر إسنادا شيوخه وأعلى وغريه الفالين صاحل الشيخ مع وتدبج بأسانيده حجر
 للمترجم ما على وعشرين يةومثان مائة املعمر مصر نزيل األصل األندلسي القاسم بن حممد بن أمحد بن

 بنت خدجية من املترجم واستجاز وأمثاهلم التلمساين والعريب واخلرشي الكوراين الربهان عن له وروى
 فإنه عامة إجازة احلصاري املعمر عن وهي عامة القادرالطربي عبد بن علي بن الوهاب عبد اإلمام
 األوايل الرحيم عبد عن صديق بن براهيمإ الربهان عن حجر ابن عن زكرياء عن وذريته جلدها أجاز
 الفارسي شاذخبت ابن عن ٧١٩ سنة صديق ابن وولد ٧٢٠ سنة عصره ألهل أجاز فإنه عامة إجازة

 العجيمي حممد وشيخنا الرسول عبد بن عمر معي خدجية أجازت وقد الونائي قال بسنده الفرغاين
 ١٢٠٩ سنة ذلك كتب
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 صاحل وحممد الفالين وصاحل عمر بن حممد وولده كيامل الرسول عبد بن لعمر الونائي أجاز
 إبراهيم بن وحسن العطار ربيع اهللا عبد ابن وصديق املدين البسنوي مصطفى بن حممد واملسند الرئيس
 الرئيس حممد بن الرمحن وعبد احلنفي اهلندي شفيع وحممد اجلربيت الرمحن وعبد احلنفي البسناين
 ا املوجودين مكة ألهل ١٢٠٧ عام احلجة ذي ٢٢ اخلميس ومي الونائي أجاز بل عامة الشافعي

 ا موجودا دام ما منهم يولد ومن اإلجازة حالة
 كتب وقد البجريمي مجعة أمحد شيخه طريق من رواه ما خصوص يف صغري وآخر مهم ثبت له

 عليه هذا ئيالونا للشريف صغري بثبت ظفر أنه يل يذكر ١٣٢٥ عام اهلند من اخلري أبو أمحد الشيخ يل
 إىل سنده ساق أنه وهو وهم فيه وله املكي الزمزمي الرئيس صاحل حممد للشيخ كتبها خبطه إجازة
 إبراهيم الشيخ أبيه عن قال مث الكوراين إبراهيم بن الياس املنال

-------------------------------------- 
  ١١١٦ صفحة - ٢ جزء   

 ذكره الذي النوع من هذا فإن أبيه كلمة حبذف مإبراهي عن والصواب وهم وهو الكوراين
 لشيخه واسم الياس املنال لوالد اسم إبراهيم فإن شيخه اسم أبيه اسم وافق من وهو خنبته يف احلافظ
 الكوراين حسن بن إبراهيم الشيخ هو بل والده هو ليس الياس املنال عنه يروي الذي وإبراهيم أيضا

 اه املنورة املدينة مسند الشهرزوري
 الرئيس صاحل وحممد الرسول عبد بن عمر عن أبيه عن احلبشي حممد بن حسني عن له ما نروي
 بن حسن أبيه عن املدين البسنوي أمني حممد املعمر عن املكي اخلري أيب أمحد الشيخ وعن عنه وغريمها
 عن األول والد عن كالمها اخلطيب النصر وأيب الربزجني الشهاب وعن ح املترجم عن مصطفي
 عنه الرسول عبد ابن عمر بن حممد عن املكي األديب القعقاعي سعيد حممد وعن ح عنه الفالين

 عنه الكزبري عن السكري شيخنا عن له ومساو وبينه بيننا ما أعلى وهذا منه له والده باستدعاء
 الوادياشي ٦٢٨
 القيسي حسان بن قاسمال بن حممد بن جابر بن حممد اهللا عبد أبو الدنيا مسند احلافظ اإلمام هو
 رحل وقته يف اإلسالم شيوخ شيخ هو سلطان بأيب ووالده اهللا عبد بأيب يكىن ووفاة مولدا التونسي
 أعالما فأدرك املغرب وبالد واألندلس ومصر والعراق والشام باحلجاز ومسع حج األرض ودوخ مرات
 أهل من ومثانني مائة حنو عن تبةباملكا وروى إسناد وعلو رواية انفساح وحده نسيج م أصبح وأمية

 واستفاد وأفاد وألف وروى وصنف قيد واملغرب املشرق
 عن ونقب الرواية من واستكثر واملغربية املشرقية البالد يف جال الديباج يف فرحون ابن عنه قال
 مجاعة أصبح حىت الكثري وقيد املشايخ

-------------------------------------- 
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 ٦٩٧

  ١١١٧ ةصفح - ٢ جزء   
 األندلس إىل وعرب املغرب أقصى دخل القراء طبقات يف الذهيب وقال اه الوقت وراوية املغرب

 اإلنشادات وله سبق وقد املسافر زاد وله جدا حافل ومروياته شيوخه يف برنامج وله اه أمره واشتهر
 خاطر سعة على دل امب فيها أغرب الديباج يف فرحون ابن عنها قال بلدانية حديثا وأربعون البلدانية
 ٧٤٩ سنة تويف عياض وترمجة مؤلفيها إىل يرويها املالكية كتب أسانيد أيضا وله رحلة وانفساح

 تونس خارج ودفن
 وعبد مسعود بن وأمحد والده عن الغرياين حممد أيب عن الثعاليب زيد أيب طريق من له ما نروي

 أيب والراوية الشماع بن إبراهيم بن حممد بن أمحد عن السراج إىل وبأسانيدنا ح عنه نزال بن الواحد
 ابن عن حجر ابن احلافظ إىل بالسند أيضا له ما ونروي عنه كلهم التسويل احلسن بن يوسف احلجاج

 عنه لب ابن عن املنتوري طريق ومن ح عنه كلهم مرزوق وابن خلدون وابن عرفة
 الوادياشي ٦٢٩
 الوادياشي البلوي خلف بن الرمحن عبد ابن علي بن أمحد بن علي بن أمحد العباس أبو هو

 أرباب بعض فإن بعد أما العدم من وجودنا منها اليت النعم ذي هللا احلمد أوله برنامج له األندلسي
 وأمسي الرحلة زمن ويف بتونس مقامي زمن اجللة شيوخي من لقيته من أمساء له أقيد أن أحب الرواية
 ويف وكناهم وأنسام الشيوخ أمساء أحدمها يف أمل كما جزأين يف له وجعلته عنهم أخذته ما هلم

 املأخوذ ذكر اآلخر
-------------------------------------- 

  ١١١٨ صفحة - ٢ جزء   
 اخل االستجازة ذوي طريق ذلك يف معتمدا باإلجازة ولكن سند علو فيه ما هلم مضافا عنهم

 ذكرت ما غري شيئا عنه أعلم الو باصبانيا االسكوريال مبكتبة موجودة منه نسخة
 الواين ٦٣٠
 وعظماء الرواة كبار أحد الدمشقي احلنفي الواين إبراهيم بن حممد الدين أمني احلافظ هو
 رافع ابن فيه قال بدمشق الظاهرية اخلزانة يف خبطه موجود رواياته أسانيد ذكر يف جملد وله املسندين

 احلفاظ طبقات يف السيوطي ترمجه ٧٣٥ عام األول ربيع يف مات اه بالسماع الدنيا طبق
 العراقي الدين ويل ٦٣١
 سنة ولد قاضيها املصري العراقي احلسني بن الرحيم عبد احلافظ بن أمحد املتفنن احلافظ اإلمام هو
 مث وغريه العرضي احلسن أيب من له واستجاز القالنسي احلسن أيب عند فأحضره والده به واعتىن ٧٦٢
 وابن البخاري ابن الفخر أصحاب من مجع على فأحضره عمره من الثالثة يف دمشق إيل به رحل

 منهم وطائفة أبيه من مسع مث باحلرمني وأمسعه مرة غري احلجاز إىل أيضا به ورحل ونظرائهما عساكر
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 وغريه والده على بالعلوم واشتغل الشيوخ على وطاف بنفسه طلب ترعرع وملا اهلكاري بنت جويرية
 أملى احلفاظ فقهاء أحد وكان املرويات ببعض أبيه مع وحدث الشأن هذا يف البديعة يفالتصان وألف
 جملس ستمائة ٢٦ سنة مات أن إىل أملى التدريب ويف ٨٢٦ سنة ومات جملس ستمائة من أكثر

 اه وكسر
-------------------------------------- 

  ١١١٩ صفحة - ٢ جزء   
 مس وقد الصحيح يف له خرج ملن والتوضيح واالسناد املنت تمبهما من املستفاد تصانيفه ومن
 أيب سنن ترتيب على صنفها اليت واألحكام للذهيب العرب على والده تذييل وذيل التجريح من بضرب
 مصر من طندتا مبكتبة عليه وقفت األسانيد وتقريب املسانيد ترتيب على والده شرح ومتم داوود

 وشرح للمزي االطراف بأوهام واالطراف الكاشف وذيل ملراسيلا رواة ذكر يف التحصيل ونفحات
 هي فهد ابن الدين تقي احلافظ عنها سأله اليت املكية األسئلة عن املرضية واألجوبة داوود أيب سنن

 اجلهادية واألربعون املهدي حديث طرق ومجع املدلس وكشف الوالد بترمجة الولد وحتفة عندي
 وغري املنفر ابن الشهاب مشيخة وختريج لوالده االقتراح نظم على تفرقةامل والقطع األسانيد حمذوفة
 ذلك

 إىل وبأسانيدنا ح عنه الثعاليب زيد أيب إىل بأسانيدنا ومروي ومشيخة مؤلف من له ما نروي
 شرف عن السيوطي عن كالمها القرايف والنور العلقمي الربهان عن القاضي ابن العباس أيب عن املقري
 هكذا فيه وإمضاؤه لوالده للبيضاوي املنهج أحاديث ختريج أول على خطه وعندي عنه وياملنا الدين
 العراقي ابن احلسني بن الرحيم عبد بن أمحد

 احملدث الدهلوي العمري الرحيم عبد بن اهللا ويل ٦٣٢
 كان حني الرمسية العلوم من وفرغ سنني سبع ابن وهو القرآن وحفظ ١١١٤ عام شوال ٤ ولد

 وقيل ١١٧٦ سنة ومات ٤٥ عام اهلند إىل وعاد ١١٤٣ عام للحجاز ورحل سنة عشرة مخس عمره
 الناس له سلم حىت معامله وجدد لواءه وأخفق احلديث أعالم نشر املترجم عن اجلين اليانع ويف ١١٧٤
 لسنن الناصر ونعم احملدثني رئيس وأنه الفضل أعشار

-------------------------------------- 
  ١١٢٠ صفحة - ٢ جزء   

 ومل باخلالن ظنك فما أعداؤه فيها جيحده وال اثنان فيها خيتلف ال له فضيلة وهذه املرسلني سيد
 وإشاعته األثر رواية من وألصحابه له اتفق ما قطره أهل من العلم ذا يعتين كان ممن قبله ألحد يتفق
 وأيدي يديه على وأظهرها له اهللا الهاخ فضيلة فتلك لغريهم ذلك اهللا يقدر ومل البعيدة األكناف يف
 به يقم مل أم غري العلم ذا اشتغلوا طاملا أجله قبله كان ولقد األخبار ونقلة اآلثار محلة من تبعه من
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 فمسندهم اهللا ويل وأما إسنادا الناس بني هلم ترى فال واندرست آثارهم فامنحت بعدهم من أصحام
 يعولون وعليه يصولون به

  تغب ال العال أفق على أبدا === ومشسنا األولني وسمش أفلت 
 طريا غضا احلديث علم م عاد وبنيه املترجم حق يف احلطة يف حسن صديق األمري وقال اه
 يف يرتاب كان ومن ووصاياهم زبرهم به ونطقت وفتاويهم كتبهم بذلك تشهد فريا شيئا كان بعدما
 رمحه مذهبه من وكان اه وأهلها اهلند دامت ما شكرهم هاوأهل اهلند فعلى هنالك ما إىل فلريجع ذلك
 حىت دوما عما فضال ومسلم البخاري حىت احلديث كتب سائر على وتقدميه باملوطأ االهتمام اهللا
 ظاهر من يترشح مبا واالكتفاء التخرجيات وتعطيل املوطأ على العمل فاملطلوب إفادته بعض يف قال

 اددية إىل الناس وأقرب ادد على تكلم ملا التفهيمات كتابه يف الوق له القواعد يف كذا احلديث
 اددية خلعة اهللا ألبسين احلكمة دورة يب متت وملا وأشباههم ومسلم كالبخاري القدماء احملدثون
 صلى اهللا رسول إيل وأشار حتريف الشريعة يف الرأي أن وعلمت املختلفات بني اجلمع علم فعلمت

 قال اه بك احملمدية األمة مشل من مشال جيمع أن منك احلق مراد أن روحانية إشارة لموس عليه اهللا
 أصول أما اجلين اليانع ويف اه احلمد وهللا قال كما وهو احلطة يف إثره اهلندي خان حسن األمري

 منها املعلى القدح حاز قد كأنه رحيبة باع فيها فله احلديث
-------------------------------------- 

  ١١٢١ صفحة - ٢ جزء   
 وتدقيقات إليها يسبق مل مستظرفات حتقيقات فيها للشيخ أن إىل العزيز عبد الشيخ ابنه أشار وقد

 اه عليها حافر يقع مل
 فيه رتب العربية باللغة احلديث فقه يف املسوي كتاب وفقهه احلديث يف اهللا ويل مؤلفات ومن
 األمية تعقبه ما فيه وبني منه استنبط مبا حديث كل على وترجم تناوله يسهل ترتيبا املوطأ أحاديث

 باللغة املصفى أيضا وله صحيح صريح حبديث التعقب كان حيث لطيفة بإشارة مالك اإلمام على
 فيه وتكلم بالغاته وبعض مالك أقوال وحذف واآلثار األحاديث فيه جرد املوطأ فيه شرح الفارسية
 وحكم احلديث أسرار يف البالغة اهللا حجة وله طبع وقد الصحيح راجمت شرح ومنها اتهدين ككالم
 يف واالنتباه مطبوع وهو االسناد مهمات إىل اإلرشاد الصناعة هذه يف وله مرارا طبع وقد التشريع
 حروفها يف إليه وأسانيدنا انظرها اجلميل والقول احلرمني مشايخ يف العني وإنسان اهللا أولياء سالسل
 اخلفاء وإزالة العارفني وأنفاس احلرمني وفريض األمني النيب مبشرات يف الثمني الدر أيضا لهو والنوادر

 واألواخر األوائل سيد أحاديث من والنوادر القرآن ترمجة يف الرمحن وفتح اخللفاء خالفة عن
 ذلك وغري احلديث وتأويل اإلهلية والتفهيمات
 أنه على تدل كلها وتصانيفه املوطأ على واشيهح يف اللكنوي احلي عبد حممد احلسنات أبو قال
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 التعصب عن متجنبا واإلنصاف بالرشد احلق من موفقا العلماء وكبار النبالء أجالء من كان
 يف ماهرا واالعتساف

-------------------------------------- 
  ١١٢٢ صفحة - ٢ جزء   

 الثاين القرن حفاظ من يعد أنه يل ظهر ممن ووه قلت اه احلديثية املباحث يف متبحرا الدينية العلوم
 وأكل وأمثر أطعم باهلند غرسا وغرس ورجح واختار وصنف وروى إليه ورحل رحل ممن ألنه عشر
 احلافظ به خترج ممن أن املذكور اهللا ويل ترمجة يف ويكفي السابق برناجمهم يف ذكره فاتنا وقد خلق منه

 العربية البالد إىل لتهرح قبل اهلند يف عنه أخذ فإنه الزبيدي
 الونشريسي ٦٣٣
 بن حيىي بن أمحد العباس أبو األقاليم على املغاربة حجة باملغرب املالكي املذهب حافظ اإلمام هو
 الذي هو واملدفن الدار الفاسي واملنشأ األصل التلمساين الونشريسي علي بن الواحد عبد بن حممد
 عليه تطلق مل وفروعه أصوله مالك مبذهب أحاط أنه بالطالق حلف رجال أن لو غازي ابن عنه قال

 وتبحره حفظه لكثرة زوجته
 وغريهم زكري وابن واحلفيد والوالد اجلد اإلمام سلفه مرويات مرزوق ابن الكفيف عن أخذ

 القصار طريق من نرويها وفهرسته املكناسي القاضي جملس حيضر صار ٨٧٤ عام لفاس رحلته وبعد
 وأرويها فهرسته ألف وبامسه عنه أبيه عن الفكيكي اجلبار عبد ابن اهللا عبد أيب ابن القاسم أيب عن

 الفكيكي عن طاهر بن علي بن اهللا عبد عن السوسي املرغيت سعيد ابن عن اليوسي إىل بالسند
 بفاس ٩١٤ سنة الونشريسي وفاة وكانت عنه أبيه عن املذكور

-------------------------------------- 
  ١١٢٣ صفحة - ٢ جزء   

 أعظم من بفاس طبع جملدات تسع يف واملغرب أفريقية أهل فتاوي يف املعرب املعيار صاحب وهو
 مالك مبذهب حتيط كادت اليت الكتب

 خملد بن الوليد ٦٣٤
 صحة يف الوجازة كتاب صاحب املالكي الفقيه النحوي األندلوسي خملد بن بكر بن الوليد هو
 عن الرب عبد ابن طريق من هذا كتابه أروي شيخ ألف على نيفا العلم شيوخ من فيها وذكر اإلجازة

 والعذري الشنتجايل ذكرها هذه عنه ذر أيب ورواية عنه اهلروي ذر أيب
 الوليد ابن ٦٣٥
 إىل بالسند فهرسته أروي املالكي بكر بن سعد بن الوليد بن اهللا عبد حممد أبو الفقيه الشيخ هو

 بن فرج بن حممد اهللا عبد أيب الفقيه الشيخ عن بقي بن حممد بن أمحد اسمالق أيب الفقيه عن خري ابن
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 عنه الطالع
 واجب ابن ٦٣٦
 ناصر ابن قال األعيان احملدثني أحد اخلطاب أبو القيسي واجب بن عمر بن حممد بن أمحد هو

 ويف اه عناية أنالش ذا له الدراية يف الشأو بالغ االسناد عايل الرواية راية حامل األندلس بشرق كان
 متسع له حافظا باحلديث االشتغال كامل الشيوخ ولقاء بالرواية عناية الناس أعظم من كان الديباج
 ولد برنامج له يذكرون فيما العريب ابن بكر أبو له وأجاز هذيل وابن عنه جده عن حدث اه الرواية

-------------------------------------- 
  ١١٢٤ صفحة - ٢ جزء   

 السكوين خليل ابن اخلطاب أيب عن الزبري ابن طريق من به نتصل ٦١٤ سنة ومات ٥٣٥ سنة
 واجب ابن عن

 اليمين الوزير ابن ٦٣٧
 بن املرتضي علي بن إبراهيم بن حممد اهللا عبد أبو الكبري احملدث النظار اجلهبذ العالمة اإلمام هو
 وهو شظب من الظهراوي جرة ولد لصنعاينا اليمين الوزير بابن املعروف القامسي احلسين الفضل
 العلوي سليمان الدين نفيس عن وأخذ فيه فربع النظم وعاىن ٧٧٥ عام رجب يف باليمن عال جبل

 ابن عصريه عن ويعرب كتبه من عنهما أخذه استفدت كما املكي ظهرية بن حممد الدين مجال واحلافظ
 العواصم كتابه الزيدية على الرد يف وصنف ةسن عشرة باثنيت قبله مات أنه مع العصر حبافظ حجر

 أيب سنة عن الباسم الروض يف اختصره مث جملدات عدة يف القاسم أيب سنة عن الذب يف والقواصم
 علم أمهية فيه حرر أخريا انتشرت اليت الكتب أنفس من وهو جملد يف قريبا األخري طبع وقد القاسم
 البحث جيد االطالع واسع فيه وقلمه ومسلم ريالبخا كتب وتفوق اإلسالم علوم بني احلديث
 أيب شعر من التنفري يف العميان ونصر اآلثار علوم يف األنظار تنقيح كتاب صاحب وهو العبارة سلس
 إىل اخلالفات رد يف اخللق على احلق إيثار وكتاب األمية خمالفة إليه نسب فيمن املهمة والقواعد العالء

 الفالين صاحل الشيخ ملك على كانت خطية نسخة منه وعندي لدجم يف مطبوع وهو احلق املذهب
 ذلك وغري أيضا

 على مقبل حممد له يقال أخ له فقال اهلادي أخيه ترمجة يف الغمر إنباء يف حجر ابن احلافظ ذكره
 يف فهد ابن الدين تقي احلافظ وذكره اه بيته أهل خبالف السنة إىل امليل شديد باحلديث االشتغال
 له نشدوأ معجمه

-------------------------------------- 
  ١١٢٥ صفحة - ٢ جزء   

  وراثه هم والعلماء النص يف === أتى كذا النيب مرياث العلم 
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  مرياثه ما وعرفت وراثه === ا تدري حقيقة أردت فإذا 
  وأثاثه متاعه وذاك فينا === حديثه غري املختار ورث ما 
  إحداثه بدعة حمدث ولكل === يةبنوب وراثة احلديث فلنا 

 اتهد الكبري اإلمام الشوكاين احلافظ املترجم عن وقال ومثامنائة عشر سنة له فهد ابن لقاء وكان
 اآلخر الطراز مآثر جواهر من املكلل التاج كتابه يف اهلندي حسن صديق األمري عنه وقال املطلق
 أربعني سنة حمرم ٢٧ يف مات اليمانيني تهدينا والعلماء احلديث حفاظ ر كبا من كان واألول
 عن فهد بن العزيز عبد عن الطربي مكرم ابن حيىي عن اليمين العجل ابن طريق من به نتصل ومثامنائة
 الشوكاين فهرسة من اإليثار انظر الوزير إبراهيم بن حممد

 الواعظ ٦٣٨
 الواعظ حبجازي الشهري اخللويت الشعراوي بلدا القلقشندي اهللا عبد بن حممد الرمحن عبد أبو هو
 وصفه بعد الزبيدي احلافظ عنه قال عصره علماء خامتة املقري املسند احملدث املعمر اإلمام املصري
 باألجداد األحفاد وأحلق البالد أقطار من إليه رحل وقد واملعرفة باحلفظ يوصف وكان احملدثني بشيخ

 اه
 بن وأمحد األرميوين ويوسف زكرياء القاضي بن يوسف واجلمال الغيطي كالنجم أعالم عن أخذ

 العلقمي والشمس اليمن وشحادة الرملي والشمس الشعراين والقطب السنباطي احلق عبد بن أمحد
 حدود يف عليه مساعه بعد البخاري بصحيح سند بن أمحد املسند احملدث وأجازه اخللويت الدين وكرمي
 عن أيضا املترجم وأخذ حجر ابن احلافظ عن الدميي عثمان احلافظ أخربنا قال وتسعماية السبعني
 املترجم قال الكافيجي احلق عبد الشيخ رفيق احلنفي التركي اليشبكي أركماش بن حممد الدين عضد
 أعلى وهو

-------------------------------------- 
  ١١٢٦ صفحة - ٢ جزء   

 عن اإلجازة حبق أروي احلنبلي الباقي عبد للشيخ إجازته يف املترجم وذكر بالسن لسبقه لقيناه من
 شيخ من إجازته حبق موته إىل مبصر العدة بغيط الساكن املعمر احلنفي أركماش بن حممد الشيخ

 الدين حميي عن أحدمها قال السيوطي مع اجتماعه وحبق العسقالين حجر ابن احلافظ اإلسالم
 يف تكلم قد األثر خالصة يف احمليب قال اه وغربا شرقا به منفرد أنا االسناد هذا اهللا فبفضل الكافيجي

 تقي القاضي ألفها اليت احلنفية طبقات يف ترمجته رأيت وأنا فاستبعد حجر البن أركماش ابن حلوق
 ابن لكونه احلنفي للنظام نسبة النظامي الدين عضد اليشبكي أركماش بن حممد فقال اليمين الدين
 ابن على وعرض القرآن وحفظ املذكور خاله فرباه غريص وهو والده ومات ٨٤٢ سنة ولد أخته
 يف تذكرة ومجع الكثري خبطه وكتب مرة غري وحج قاسم والزين الديري على واشتغل وغريه حجر
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 ٨٥٢ سنة حجر ابن وفاة فإن حجر ابن عن أخذ أنه تستبعد مل مولده عرفت إذا وأنت اه جملدات
 السند ذا املترجم نال فقد وباجلملة فيه مطعن فال له املترجم حلوق وأما حجر البن حلوقه ثبت فقد
 العهد بعد مما املشايخ يف العدد وهذا قلت اه شيخ ثالمثائة يبلغون كثريين مشايخ له أن مع عظيما شأنا
 حنو شيوخه فإن مرتضى احلافظ وبعده األول األلف رجال من العدد هذا بلغ من آخر ولعله مبثله

 هو ما سنة ابن ترمجة يف سبق وقد هللا واحلمد جتاوزه فقد الشذرة هذه امعج والفقري عنه ثالمثائة
 شيخ آالف سبعة بلغوا شيوخه أن السمعاين ابن عن سيق مما ذلك كل وأين أغرب

-------------------------------------- 
  ١١٢٧ صفحة - ٢ جزء   

 وأيب املبارك وابن لثوريكا احلفاظ من خلق املتقدمني من الشيوخ من باإلكثار وصف وممن
 شيخ آالف ستة عن كتبت قال البغدادي داوود بن والقاسم منده وابن والبخاري الطيالسي داوود
 وابن والطرباين سفيان بن ويعقوب الرازي زرعة أبو هؤالء سوى األلف على شيوخه زادت وممن
 شيخ آالف ثالثة له كان مانالس سعيد وأبو املؤذن صاحل وأبو بكري بن الوليد وأبو حبان وابن عدي

 والربزايل احلليب والقطب والدمياطي احلاجب وابن النجار وابن السمعاين وابن عساكر وابن وستمائة
 والذهيب األف حنو شيوخه بلغ التوزري عثمان والفخر باإلجازة ألف منها شيخ آالف ثالثة فشيوخه

 بلغ الفاسي الدين تقي واحلافظ ستمائة حنو شيوخه بلغ حجر ابن واحلافظ مجاعة ابن والعز رافع وابن
 أو وانقطع التاسع القرن يف احلال ضعف لكن كثرة حيصى ال ومن والسخاوي مخسمائة حنو شيوخه

 راجع اهللا إىل شيء وكل العاشر يف كاد
 احلنبلي الباقي وعبد البابلي كاحلافظ زمنه يف وغريها مصر شيوخ عامة املذكور الواعظ عن أخذ
 بن أمحد بن علي واملعمر املزاحي وسلطان املكي الصديقي عالن بن وحممد العجمي أمحد والشهاب
 الكرمي عبد بن وحممد املعمر الواواليت اهللا عبد بن الشريف وموالي املكي األنصاري الغمري البقال

 عم اخلليلي حممد الدين وغرس األزهر اجلامع خطيب الصديقي احمللي جالل بن القادر وعبد اجلزائري
 اثين يف الصغري اجلامع كشرح ومؤلف مروي من له ما نروي العشرة هؤالء طريق ومن يس الشيخ
 ألفية وشرح الصغري اجلامع بشرح النصري املوىل فتح مساه كراسا مخسون جملد كل جملدا عشر

 أيب ابن خمتصر وشرح النووية لألربعني املضاهية السيوطية األربعني وشرح االصطالح يف السيوطي
 رأيت إيضاح يف الوهاج والسراج اليدين ذي حديث عن به جياب مبا اليدين ووثوق للصحيح مجرة
 واالستعالم والعذبة العمامة مبصادر املستعذبة واملوارد التاج وعليه ريب

-------------------------------------- 
  ١١٢٨ صفحة - ٢ جزء   

 وهو قلت ذلك وغري التراب يف تواروا إذا األنبياء ياةح يف النقاب وكشف املنام يف النيب رؤية عن

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                  الكتاين                                             فهرس الفهارس واألثبات         

 ٧٠٤

 سنة مبصر ومات ٩٥٧ سنة اهللا رمحه ولد عشر احلادي القرن حفاظ يف إدراجه يصح انه يل ظهر ممن
١٠٣٥ 

 األهدل الوجيه
 اليماين النفس انظر

 الكزبري الوجيه
 الكاف حرف انظر
 الطريق يف بأميته الغريق العبد وسيلة ٥٥٦
 املشارقة الصوفية ملشاخيه فيه ترجم كراسة حنو يف العياشي سامل أيب للشيخ يرجز نظم هو
 النظم هذا عن قال سنده نظم وفيها مستقلة ترمجة شيخ لكل وأفرد التوسل طريق على واملغاربة
 واجلمال احلسن غاية يف ميسور دفني يعين الطيب أيب سيدي الشيخ مناقب يف املطيب الروض صاحب
 سيدي فيه هلم ترجم الذين مشاخيه غرائب ومن اه بيت ثالمثائة يف وهي بأسرها ألميةا طرق فيه مجع
 يف سبقت وقد إليه بأسانيدنا سامل أليب ما وكل نرويها درعة بالد من كتاوة دفني أمحد بن صاحل

 وإجازته العياشي وانظر األثر واقتفاء املسالك
 السفر أحوال من شيء يف السمر حرب وشي ٥٥٧
 األهدل مقبول عمر بن حيىي بن سليمان زبيد مفيت اليمن مسند الصويف احملدث العالمة لإلمام

 حممد بن وحسن الشركي الطيب وابن السندي حياة كمحمد لقي الذين مشاخيه فيه ذكر الزبيدي
 املغريب احلسن وأيب سنبل هالل وحممد اجلوهري أمحد بن حممد والشمس الكوراين إبراهيم بن سعيد

 املصري وعطاء التونسي
-------------------------------------- 

  ١١٢٩ صفحة - ٢ جزء   
 فيها ونقل املرغين اهللا وعبد الربزجني حسن بن وجعفر احلبشي باعلوي الصادق جعفر بن وشيخ
 مجيعا له هؤالء إجازات

 أمحد ابوالشه بلفكيه اهللا عبد بن الرمحن عبد الوجيه اليمن مسند عن عاليا املترجم ويروي
 ألفية يف وترمجه عول اليمن يف وعليه الزبيدي احلافظ عمدة هو واملترجم وغريهم األهدل مقبول
 طنانة ترمجة له السند

 بل عنه كالمها مرتضى واحلافظ الرمحن عبد الوجيه ولده طريق من للمذكور يصح ما كل نروي
 ١١٩٧ عام شوال ٤ فاتهو وكانت عامة عصره ألهل املترجم وأجاز هؤالء جل عن مرتضى أخذ
 سنة عشرة إحدى صحبه اليمين الدوعين باحنشل سعيد بن أمحد الشيخ الدنيا يف تالميذه وآخر

 وأجازه
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 والتلقني البيعة بوصل السالكني وصلة ٥٥٨
 بفتح أنه املعروف وبلفكيه ١١١٠ سنة املتويف اليمين الباعلوي بلفكيه أمحد بن اهللا عبد للسيد

 والقاف الفاء بكسر أنه ثبته يف بصري وذكر املعقودة القاف وكسر الفاء وفتح الالم وسكون الباء
 العيدروس مصطفى بن الرمحن وعبد أبيه عن األهدل الوجيه إىل بأسانيدنا نرويها غريب وهو املفتوحة
 صاحبها أبيه عن بلفكيه اهللا عبد بن الرمحن عبد عن كالمها

 باإلجازة القول صحة يف الوجازة ٥٥٩
 ينيف ما رحلته يف لقي أنه ذكر باألندلس سرفسطة أهل من العمري بكري بن الوليد العباس أليب

 عام بالدينور ومات وحدث منهم مسع وفقيه حمدث بني شيخ ألف على
-------------------------------------- 

  ١١٣٠ صفحة - ٢ جزء   
 أيب عن العزيز عبد بن حممد يالقاض عن بشكوال ابن القاسم أيب إىل بأسانيدنا أرويها ٣٩٢

 عنه اهلروي أمحد بن عبد عن العذري العباس
 اإلجازة يف الوجازة ٥٦٠
 بن حممد احلسن أيب الشيخ الكبري احملدث لإلمام املمتازة األحاديث بعض ذكر مع احلديث لكتب

 عنه السندي حياة حممد إىل بأسانيدنا أرويها وغريها الستة الكتب حمشي املدين السندي اهلادي عبد
 األلف حرف يف احلسن أبو وانظر

 وايز ااز ذكر يف الوجيز ٥٦١
 يف جيد كالم وفيها السني حرف انظر إليه بأسانيدنا أرويها السلفي طاهر أيب احلافظ لإلمام
 بد وال انظره اجلوهر مسط يف الدكايل التوفيق أبو نقله ا والعمل باإلجازة الرواية تصحيح

 اإلجنازو الوعد ٥٦٢
 فيه مجع الطيلسان بن أمحد بن حممد القاسم أيب للحافظ املمتاز للطالب املستخرجة العجالة يف
 بن اهللا عبد حممد أيب عن الوادياشي إىل بالسند أرويها عنه لريويها مجعها سأله ملن بأسانيده أحاديث

 عن احلالوي عمر ابن اهللا عبد عن حجر ابن احلافظ إىل وبأسانيدنا ح عنه الطائي هارون بن حممد
 عنه القرطيب هارون بن اهللا عبد عن زكنون أيب ابن الضياء

-------------------------------------- 
  ١١٣١ صفحة - ٢ جزء   

 
  الياء حرف 
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 الشافعي اليمين العامري بكر أيب بن حيىي ٦٣٩
 اجلزء يف العيدروس اهللا بدع ابن بكر أبو السيد تلميذه حاله وحافظها وشيخها اليمن بالد حمدث

 من مبكة ومسع ٨١٦ سنة ولد وحافظه اليمن حمدث ب وغريه احلرب احملدث احلافظ اإلمام ب اللطيف
 بإقليمه الرياسة إليه وانتهت الناس إليه ورحل املكي فهد ابن واحلافظ املراغي الفتح أيب

 جة وله باهلند مطبوعة يوه الصحابة من االصحيح يف روى من مجلة يف املستطابة الرياض له
 وله مبصر اليمين األشخر حملمد حباشيتها مطبوعة وهي والشمائل والسري املعجزات تلخيص يف احملافل
 له جملدين يف احلسيين أمحد السيد مكتبة يف مبصر عليه وقفت الصحيحني رجال يف عظيم كتاب
 ٨٩٣ سنة اهللا رمحه مات التاريخ يف الزمان غربال وله غريها يف يوجد ال ما الفوائد من ا مقدمة
 الكرمية بيده ظهره على ومسح منامه يف وسلم عليه اهللا صلى املصطفى رأى الروي املشرع ويف باليمن

 يف ذلك واشتهر حياته مدة كذلك وبقي ظهره يف الناس يراها ظاهرة النبوية األصابع وأثر فاستيقظ
 اجلزء صاحب العيدروس اهللا عبد ابن بكر أبو لسيدا اليمن قطب ا وتربك رآها وممن اليمن جهات
 اللطيف

-------------------------------------- 
  ١١٣٢ صفحة - ٢ جزء   

 البطاح علي ابن بكر أيب السيد عن األهدل مقبول عمر بن حيىي السيد طريق من به نتصل
 العامري عن األهدل احملسن عبد بن حممد الدين مجال عن األهدل احلسني بن طاهر السيد عن األهدل
 الشارد حصر من الباء حرف انظر

 الشاوي حيىي ٦٤٠
 عيسى بن اهللا عبد بن حممد بن حممد اهللا عبد أيب الفقيه بن حيىي زكرياء أبو اجلزائر فخر هو
 املالكي اجلزائري نسبا ال تسمية الشاوي امللياين اجلزائري بالقطر نائل أوالد قبيلة إيل نسبة النائلي

 يف احمليب تلميذه فيه قال املالكية مبقربة ا فدفن مصر إىل نقل مث ١٠٩٦ عام البحر ظهر على ملتويفا
 أجياد يف كاألطواق عوارفه وأصبحت األعالم أعصر بعصره ختمت الذي األستاذ هو األثر خالصة
 قدورة سعيد حممد أبو سندا أعالهم أعالم عن ا وأخذ باجلزائر ونشأ مليانة مبدينة ولد واأليام الليايل
 وروى شيوخه وأجازه السعدي الزواوي لول حممد بن وحممد األنصاري الواحد عبد بن وعلي
 حزب وروى السنوسي بالشيخ اجتمع عمن الشريف عمر بن اهللا عبد عن السنوسي الشيخ كتب
 الشيخ عن علي بن حممد سيدي أخيه عن علي أيب سيدي عن اهلواري الرمحن عبد عن للشاذيل البحر
 الشمس ا وأجازه ١٠٧٤ عام حاجا مصر وقدم بأسانيده زروق الشيخ عن امللياين يوسف بن أمحد

 كانت احمليب قال له وأذعنوا أهلها عنه وأخذ املزاحي سلطان والشيخ الشرباملسي والنور البابلي
 اه بالعجب منها يقضي مما حافظته
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 شرح حيفظ كان ثبته يف البوين قاسم بن أمحد الشهاب تلميذه وقال
-------------------------------------- 

  ١١٣٣ صفحة - ٢ جزء   
 الكبار الكتب من كتابا ستني حيفظ بل وغريمها الوسط رام اإلمام وشرح الكبري التتائي
 بعض يف يذكر إنه حىت املذهب أكثر فيه مجع كبار أسفار ستة وهو الفقهي عرفة ابن كمختصر
 ما منها حيفظ قليلة كراريس هي اليت التواليف وأما ذلك وأمثال لقائلها منسوبة قوال مخسني املسائل

 اشتهر مث سنني مثان ابن وهو القرآن فحفظ غري ال عرضات ثالث من حيفظ وهو ال كيف حيصى ال
 بقوله القسمطيين باديس بن بركات سيدي شيخنا عنه عرب حىت اإلدراك وجودة الذهن وحدة باحلفظ

 اه املعمور الربع املع إنه
 بلدهم لفخر خبارى أهل امتحان ذكر ملا الصحيح على سودة ابن التاودي الشيخ حاشية ويف
 على املصريني بعض يل حكى ما القصة هذه يشبه قلت األسانيد له بقلبهم البخاري اهللا عبد أيب اإلمام
 أن اصطنبول سلطان مإليه كتب مث وذكائه حبفظه مصر أهل على ظهر كان الشاوي حيىي الشيخ
 فإن املغريب هذا له نبعث له فقالوا أحد عليه يقدر ال أنه زعم هنا ظهر رجل ملناظرة عاملا يل ابعثوا
 بن فالن قالوا هذا فمن فالن بن فالن أنا هلم قال الس به استقر فلما فبعثوه منا ليس قلنا عليه ظهر
 اه نسبه حيفظ أحدا جيد فلم أنا فمن اخل فالن ابن فالن وهلذا فالن

 األوان وسيبويه الزمان أشعري ب وحاله فهرسته يف الصفاقصي النوري علي النور ترمجه وقد
 على نسخنا نصحح وكنا األلفية على املرادي شرح عليه وقرأنا قال نظما منه أسرع أر مل وقال
 الشاوي حيىي حروف فعددت واللقب االسم مبجموع مؤرخة قال اإلجازة يل كتب وملا حفظه

 اه فطانته شدة من فتعجبت التاريخ هو وذلك وألف ٧٨ فوجدا
 ومؤلفاته مروياته جبميع أجازه أنه وذكر ايضا شأنه وعظم فهرسته يف النخلي الشهاب وترمجه

 التصحيح من للبخاري ما بيان يف الترجيح منها قال
-------------------------------------- 

  ١١٣٤ صفحة - ٢ جزء   
 علي النور وذكر املشرفة الكلمة اعراب ويف الكالم علم يف له وفيما واأللفية التسهيل حواشيو
 يف ٣٦ أبيات يف اخلضر حياة إثبات يف جوابا نظم وأنه البابلي احلافظ لشيخه فهرسة مجع أنه النوري
 بعض مع يتحدث وهو العشائني بني ساعة يف الشهادة كلمة إعراب يف الالمية قصيدته ونظم درجني

 سؤاال العشرين حنو يوم كل يف عليه يرد فكان سنة مبصر داره يف عليه نزل أنه البوين وذكر األصحاب
 حىت وصفه من ذكرت وما له نظري ال أنه احلاصل قال مطالعة وال كلفة بال عنها فيجيب وأكثر
 علم يف األنظار ائرةد نزهة يف نفيسة ترمجة وللمترجم اه الدهر يف مرة ولو رأته لعني وطوىب العشر
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 مشيخة ويل أنه فيها ما أغرب من الصفاقصي مقديش سعيد بن حممود للشيخ واألخبار التواريخ
 أعلم واهللا األزهر اجلامع

 أفراد عشر احلادي القرن يف واألوسط األقصى املغرب بالد من املشرق بالد إىل صعد قد قلت
 بأيب منهم وناهيك عظمة وأوىف ذكر أكرب الدهمولب لنفسهم وخلدوا وعرضا طوال امسهم البالد مأل

 من هذا الشاوي وحيىي الثعاليب عيسى مهدي وأيب القسمطيين الفكون الكرمي وعبد املقري العباس
 املرابط وابن الرداين سليمان وابن الدرعي ناصر ابن اهللا عبد وأيب العياشي سامل وأيب األوسط املغرب
 اليوسي علي أبو عشر الثاين القرن ويف األقصى ااملغرب أهل من التجموعيت امللك وعبد الدالئي
 الشركي الطيب وابن احلريشي احلسن وأبو املغريب اهللا عبد وابن الدرعي ناصر ابن العباس أبو والشيخ
 وأمثاهلم الفالين صاحل والشيخ سودة ابن التاودي والشيخ السقاط احلسن وأبو بناين السالم عبد وابن
 بن أمحد العباس وأبو الناصري السالم عبد وابن املراكشي محزة ابن العزيز عبد عشر لثالثا القرن ويف

 جغبوب دفني السنوسي الشيخ وتلميذه باليمن صبية دفني العرايشي إدريس
-------------------------------------- 

  ١١٣٥ صفحة - ٢ جزء   
 سودة ابن املهدي واحلاج اجلد وسيدنا قدمش دفني اجلزائري الدين حميي بن القادر عبد واألمري

 عبد أبو الشيخ وشقيقنا الشنكيطي التالميذ بن حممود حممد اهللا عبد أبو القرن هذا ومن الوالد وشيخنا
 علم من نشروا مبا املنار لبالدهم رفعوا هؤالء مجيع فإن اهللا رمحهم السلوة صاحب خالنا وابن اهللا

 ميت كل وقاتل جمتهد جمد جاد كل اهللا وحيا الضخمة مياتواملس األسامي تلك اهللا فرحم وهدى
 وأهلها احلياة على كال عاش كسل متماوت

 عنه كالمها والنخلي البصري إىل بأسانيدنا للمترجم ما نروي
 األهدال حيىي ٦٤١
 عن ١١٤٧ سنة ا مات زبيد ومفيت اليمن ديار حمدث الزبيدي األهدل مقبول عمر بن حيىي هو

 يف وكان ومسلم البخاري صحيح حيفظ وكان إليه نسب حىت احلديث علم عليه غلب سنة ٧٤
 أهل خلفه صلى إماما الضعف وشديد والضعيف واحلسن والصحيح واألسانيد وروايته احلديث معرفة
 العصر حافظ ب حتليته اليماين النفس يف األهدل الوجيه ونقل أقرانه سائر على دهره وقدمه زمانه

 النفس ويف اليمن يف يكون ما أعلى هو الذي العايل السند له وكان شقاق بال إلقليما وحمدث باالتفاق
 واحلديث التفسري علمي على اإلقبال يف الترغيب إىل الدعاة من حيىي السيد كان حفيده لولد اليماين
 بببس الفروعيني بعض أن حىت الدليل به صح مبا والعمل ذلك يف والتفقه والسنة الكتاب معاين وفهم
 ذلك يبلغه حيىي والسيد الشافعي اإلمام مذهب عن خرج عمر بن حيىي السيد يقول كان الشأن هذا
 ينشد حاله ولسان عاذل لعذل يرعوي وال قائل لقول يصغي وال
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  فعال وحققه رأيا وصريه === مذهبا الدين يف الناس جل اختار إذا 
-------------------------------------- 

  ١١٣٦ صفحة - ٢ جزء   
  سبال أسدهم بل اتباعا أحق === وأهله احلديث علم أري فإين 
  أملى وما الرسول قال ما يؤمون === لكوم وأويل أعلى ورأيهم 

 اهللا وعبد جعمان إسحاق بن أمحد والقاضي األهدل البطاح علي بن بكر أيب العالمة عن أخذ
 عمر بن أمحد أيضا أجازه وممن وغريه ميالعجي علي بن حسن احلجاز أهل من وأجازه املزجاجي
 أفرادا عدا ما عصري أهل أجازين نفسه عن قال بل وغريهم املالكي التنبكيت وأمحد احلشبريي
 اه القلة مجع إىل يصلون ال رمبا معدودين
 احلالوة من هلا أجد كراريس أربع حنو يف وهي املعتربة اليمنية بأسانيده مألها شائقة فهرسة وله
 وكتب والتفاسري املتداولة احلديثية الكتب جل أسانيد فيها ذكر لغريها أجد ال ما والعزة وةوالطال
 الرمحن عبد الوجيه إىل بأسانيدنا ملؤلفها ما وكل أرويها واألدب والتاريخ والنحو والرقائق الفقه

 مقبول حممد بن أمحد شيخه عن عمر بن حيىي عن سليمان والده عن اليماين النفس صاحب األهدل
 عن عاليا أيضا الوجيه ويرويها جامعها األهدل مقبول عمر بن حيىي اإلسالم عماد خاله عن األهدل

 ح حيىي جده عن كلهم املوقري حسن بن وأمحد الغزايل بكر وأيب اجلرهزي سليمان بن اهللا عبد
 املزجاجي دينال عالء ابن وحممد املزجاجي علي بن اخلالق عبد عن الزبيدي احلافظ إيل وبأسانيدنا

 حممد بن علي احلسن أيب الفقيه الناسك املعمر على باألهدلني مسلسلة وأرويها ح املترجم عن كالمها
 أبيه عن األهدل حيىي بن سليمان بن الرمحن عبد بن حممد بن القادر عبد عن الزبيدي األهدل البطاح

 اهللا رمحه حيىي جده عن أبيه عن الرمحن عبد جده عن
 املصباح ضوء انظر السوسي اجلراري حيىي

-------------------------------------- 
  ١١٣٧ صفحة - ٢ جزء   

 السراج حيىي
 السني حرف يف السراج انظر
 عامر أيب ابن حيىي ٦٤٢

 التكملة يف األبار ابن عنه نقل برنامج له
 املرغين يس ٦٤٣
 العالمة اإلمام املكي اليماين احلسيين باحملجوب الشهري املرغين اهللا عبد العارف اإلمام بن يس هو
 وإبراهيم املغريب التاديل الرمحن وعبد هالل الغين وعبد الشرواين اهللا وعبد والده عن عامة يروي املسند
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 وصاحل الرمحيت ومصطفى الشامي وعثمان الدياربكري الرمحن وعبد علي حممد بن وحسن الفتين
 وحممد القلعي امللك وعبد سنبل وطاهر البصري خضر بنا وعثمان املدين الليل مجل وأمحد الفالين
 أثبام يف كما مشاخيهم عن اجلزائري عمار بن وأمحد اجليالين

 أبيه عن احلبشي عمر ابن عيدروس عن باهارون السري سامل بن حممد عن أسانيده جمموع نروي
 عن املرغين اخلتم سر حممد بن حممد السيد عن وأروي ح ١٢٣٤ سنة مؤرخة عامة إجازة عنه عمر
 احلبشي هاشم السيد عن احلبشي حسني السيد وعن ح يس عمه عن بكر أيب بن عثمان جده عن أبيه

 قبله والذي وهذا عنه الطرابلسي خليل بن حممد عن وغريه املكي سليمان بن حممد وعن عنه املدين
 عن كالمها عابدين ابن رياخل أيب والشيخ الدمشقي البيطار الرزاق عبد الشيخ عن هلما ومساو ح أعلى
 عنه الدمشقي املغريب الدين بدر يوسف الشيخ

 اجلربيت عمر بن يس ٦٤٤
 األهدل كالوجيه أعالما باليمن صحب باألكابر األصاغر ملحق املعمر املسند احملدث العالمة هو
 ننيس صحبه شيوخه أجل وهو املزجاجي إبراهيم العالمة واملعمر تاما مساعا الصحيحني عنه روى
 أوالد عن اليمن يف أخذ وكذا منهما كل من وأجيز

-------------------------------------- 
  ١١٣٨ صفحة - ٢ جزء   

 من وغريهم سراج اهللا وعبد الرسول عبد بن وعمر الرئيس صاحل حممد عن وباحلجاز األمري ابن
 فأخذ ١٢٩٠ سنة الدكن دحيدرأبا ودخل عديدة سنني وجاور مرارا وزار وحج الزائرين الواردين

 مساع عليه له ومت الزمه اهلندي الرضوي عثمان حممد بن خضر حممد الشيخ أخصهم ومن أهلها عنه
 عنه املذكور عن له ما نروي عامة وأجازه متاما الستة الكتب وباقي الصحيحني
 اجلوزي ابن سبط يوسف ٦٤٥
 اجلوزي ابن الفرج أيب حلافظا سبط قزأوغلي بن يوسف املظفر أبو الدين مشس ااحلافظ هو
 أبا ومسع وغريه الفرج أيب احلافظ جده عن يروي العظيمة املصنفات من وغريه الزمان مرآة صاحب
 يف السول منتهى وله ومبصر ما وحدث ودمشق باملوصل أيضا ومسع طربزد وابن كليب ابن الفرج
 التاريخ ذلك الزمان مرآة كتاب صاحب وهو واجلوامع املختصر أحاديث يف واللوامع الرسول سرية
 وابن كالربزايل منهم مجاعة فذيله به احلفاظ واعتىن اإلسالم تاريخ يف عظيما فراغا مأل الذي العظيم
 بأروبا مطبوع وبعضه جملدات عدة منه وعندي وغريهم احلامتي العريب بن حممد الدين وسعد اجلزري

 ذكر من يعاين فيها الناظر كأن بالتاريخ الئقة افإ تسميته على حسده ممن وأنا الصفدي الصالح قال
 غاية يف فأنه احلسد من وهذا الذيل يف قال أماكن يف منه اازفة صدأ فيها املرآة أن إال قال فيها

 أرخ ومن التحرير
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-------------------------------------- 
  ١١٣٩ صفحة - ٢ جزء   

 اه تارخيهما يف منه نقوهلما فإن صفديوال الذهيب سيما ال عليه تطفل فقد بعده
 وغريه احلنفية طبقات يف قطلوبغا بن قاسم ترمجه ٦٥٤ سنة تويف
 عنه الدمياطي خلف بن املؤمن عبد احلافظ طريق من له ما نروي
 حجر ابن احلافظ سبط شاهني بن يوسف ٦٤٦
 بعض يف كتبوي القادري احلنبلي املصري الكركي شاهني بن بكر أيب بن أمحد بن يوسف هو
 كما ولد الدين مجال الكبري املسند احلافظ العالمة اإلمام الشيخ السبط يوسف نفسه عن األحيان
 منه رأيت احلفاظ مبعجم األلفاظ رونق صاحب وهو ٨٢٨ عام الثاين ربيع يف السخاوي خبط وجدته
 بن قاسم الدين زين احلافظ خط عليه املقدس ببيت اخلالدية باملكتبة منه االثاين وهو ضخما جملدا

 هلا زياريت عام مبصر الوفائية باملكتبة رأيته إدريس ابن أصحاب مبعجم النفيس امع أيضا وله قطلوبغا
 االصر رفع املسمى جده كتاب فيه خلص القاهرة مصر قضاة أخبار بتلخيص الزاهرة النجوم أيضا وله
 املكتبة يف خبطه عليه وقفت مجاعة ابن أصحاب من بعشرة الصناعة بيان أيضا وله مصر قضاة عن

 بالبال قام فقد وبعد أوله يف قال الكراسني حنو يف وهو املؤلف خط من انتسخته أيضا مبصر الوفائية
 املسندين مشاخيي من عشرة عن واألبدال املوافقات من غالبها أحاديث عشرة مرويايت من أمجع أن

 بأين علمي مع الشأن هذا بأمية اقتداء اإلسالم شيخ مجاعة ابن العز أصحاب من األبطال املعمرين
 أخرج اجلواد احلافظ خليل بن يوسف بسميي ذلك يف اقتديت لكن امليدان هذا فرسان من لست
 بن وحممد الفرات بن الرحيم لعبد فيها ترجم احلداد علي أيب أصحاب من عشرة عن أحاديث عشرة
 بن سنيوح اهليثمي بكر أيب بن اهللا وعبد الكازروين أمحد

-------------------------------------- 
  ١١٤٠ صفحة - ٢ جزء   

 الكالبايت بن وأمحد العزيز عبد بن عمر بن اهللا وعبد القبايب الرمحن وعبد البوصريي سبع بن علي
 احلنفي موسى بن حممد الدين وتاج احلنبلية الصالح بنت وفاطمة الكناين علي بنت عائشة الفضل وأم

 جده بقراءة له أجازوا أو عليهم مسع الذين وأكثر ورغبة انتقاء حسن على يدل املذكور والفهرس
 منهم له استجازته أو عليهم اإلسالم شيخ

 وبكل التذكرة أيضا وله أيضا خبطه عليه وقفت الترمذي سنن رباعيات جتريد املذكور وللسبط
 الذي امسه غري املتأخرين مصنفات نم شيء يف ذكرا وال ترمجة وال وفاة للمترجم حنفظ ال أنا أسف
 جتد إال وقبله العصر ذلك أهل تعاطاه حديثي كتاب فقل بكثرة والطباق السماعات يف كثريا يتردد
 مث شاكرا فخذه سنوات عدة يف مجعته مما هنا ترمجته أول يف ذكرته وما السماع طبقات يف عليه امسه
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 الدين مجال احلافظ صاحبنا تذكرة يف رأيت ائالق التدريب آخر يف عنه نقل السيوطي احلافظ وجدت
 اخل حجر ابن سبط يوسف

 الشحنة بن الدين أثري القاضي بن الباسط عبد عامة إجازة له املترجم إجازة عندي ثبت وممن
 الرضي عم التاديف احلليب الرمحن عبد بن يوسف ابن وحيىي احلنبلي للرضي احلبب در يف املترجم احلليب
 أن املذكور الرضي ذكر بل احلنبلي الرضي والد احلليب يوسف بن وإبراهيم ٨٨٧ عام أجازه احلنبلي
 األنصاري زكرياء والقاضي الرب عبد والسري حممد وأوالده الشحنة بن واحملب هذا شاهني بن يوسف
 حيى وعمه املذكور لوالده أجازوا الدميي عثمان واحلافظ اخليضري والقطب القلقشندي واجلمال
 وذلك طريقهم من به فنتصل عموما حلب وألهل خصوصا حيام أدرك وملن اووالدمه

-------------------------------------- 
  ١١٤١ صفحة - ٢ جزء   

 العارف عن الرمحيت مصطفى عن الكزبري الوجيه عن الدمشقي السكري اهللا عبد شيخنا عن
 الدين برهان الشيخ عن احلليب لبيلوينا حممد بن حممود عن الغزي النجم عن النابلسي الغين عبد

 املترجم عن ٩٠٩ عام املتويف املؤرخ احلنبلي الرضي والد احلنبلي بابن املشهور يوسف بن إبراهيم
 كافة حلب وألهل ولولده له منه والده باستدعاء
 الصاحلي املربد بن يوسف ٦٤٧
 املربد بابن الشهري اهلادي عبد بن أمحد بن حسن بن يوسف احملاسن أبو الدين مجال احلافظ هو
 حمدثي أعيان من وتسعماية تسعة عام حمرم ١٦ املتويف احلنبلي الصاحلي الباء وسكون امليم بكسر
 مجاعة دروس وحضر ومثامنائة أربعني سنة ولد الرواية وسعة التصنيف بكثرة واملشهورين العاشر القرن
 احلرستاين ابن واجلمال العراقي وابن حجر ابن احلافظ أصحاب من خالئق عن احلديث وأخذ

 عالمة إماما كان الذهب شذرات يف العمادي قال وغريهم الدين ناصر وابن عمر أيب ابن والصالح
 احلافظ تلميذه أفرده وقد مشيخته يف الغيطي النجم باحلافظ وصفه وممن اه احلديث علم عليه يغلب
 اهلادي عبد ابن جلمالا احملدث ترمجة إىل اهلادي مساه ضخم مبؤلف طولون ابن

 أحاديث ختريج احلفاظ تذكرة الناس سيد ابن سرية حل يف االقتباس احلديث علوم يف تآليفه ومن
 ساعدة بن قس حديث شرح مطبوعة وهي الشريفة السرية يف النبوية والشجرة املضية الدرة املقنع
 من فرغ دمشق مبكتبة ةنسخ منه توجد حجر ابن قيده فيمن غرب من ضبط املصطلح يف النخبة شرح

 يف العني قرة احلديث يف النظام عوايل ٨٧٧ عام كتابتها
-------------------------------------- 

  ١١٤٢ صفحة - ٢ جزء   
 فخص عمر مناقب بكر أيب مناقب السرية مشكالت حل يف امليسرة املخرجات السبطني مناقب
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 مناقب سعيد مناقب سعد مناقب الزبري مناقب طلحة مناقب علي مناقب عثمان مناقب بيان يف البيان
 الزمان مرآة الشافعي مناقب مالك مناقب أمحد اإلمام مناقب عوف بن الرمحن عبد مناقب عبيدة أيب
 يف تعداده أفرد مما ذلك وغري التاسعة املائة أعيان يف اليانعة الرياض وله األعيان املشايخ أوهام يف

 عنه طولون ابن يقطر من به نتصل خمصوصة رسالة
 السوريت اهلندي يوسف ٦٤٨
 عبد الوجيه طريق من له ما نروي احلفاظ وخامتة العصر حمدث ب العيدروس الوجيه وصفه

 حمدثي من حال كل على وهو العقد آخر انظر عامة أجازه فإنه عنه العيدروس مصطفى بن الرمحن
 ذكرته مما أزيد عنه أحفظ وال عشر الثاين القرن

 الدين بدر يوسف ٦٤٩
 املدين احلسين مصطفى بن حممد بن اهللا عبد ابن شاهني بن علي بن الدين بدر بن يوسف هو
 خبطه قرأته فيما الفاسي رمحون بن التهامي املسند تلميذه وصفه هكذا طريقة القادري مذهبا احلنفي
 رسول جار محمبك كتبه هكذا فيها إمضاؤه للمذكور املترجم إجازة ويف الصعيدي فهرس ظهر على
 بن الدين بدر بن يوسف اهللا عبيد روضته يف أحكامها بنشر شريعته وخادم اهللا أهل نعال وغبار اهللا

 فيها إمضاؤه أخرى إجازة له وكتب ١٢٥٨ بسنة مؤرخة وهي احلسين احلنفي املدين شاهني بن علي
 ولده سألت وقد املغريب الدين بدر بيوسف دمشق يف يعرف والرجل املدين الدين بدر بن يوسف
 نسب عن بدمشق احلديث دار مبدرسة به اجتمعت ملا يوسف بن الدين بدر الشيخ الصيت الطائر
 املغاربة أي وإىل هذا والده

-------------------------------------- 
  ١١٤٣ صفحة - ٢ جزء   

 املسلسل احلديث حينئذ له فذكرت بشيء يفد فلم الشام إىل آبائه من وارد أول وعن ينتسب
 الرحالني والعلماء املسندين كبار من كان املذكور املترجم والده وأقول وتوابعه االسم عن بالسؤال

 اهللا وفتح العطار حسن والشيخ الصغري واألمري الشرقاوي اهللا عبد الشيخ عن مبصر عامة يروي
 أمحد بن يوسف بن محدأ بن حممد الدين اء باهللا والعارف القويسين حسن والبدر احلنفي السمديسي

 مجل العابدين زين املدينة مسند عن وباحلجاز الشاذلية الطريقة شيخ املصري املالكي املرشدي البهي
 الصديقي سراج الرمحن عبد بن اهللا عبد والشيخ املكي العطار الرسول عبد بن وعمر الباعلوي الليل
 عبد زمانه يف الدنيا مسند عن وبالشام ياملك املرغين يس والسيد املكي الزمزمي الرئيس وعلي املكي
 احلنبلي اهللا عبد بن أمني وحممد الدمشقي احلنفي عابدين بن حممد والشمس الكزبري حممد بن الرمحن

 تفاحه حسن والشيخ االسالمبويل اخللويت الشافعي األسطى حسن عن وباصطنبول الشامي الدمشقي
 احلنفي اهللا بعصمة الشهري عارف أمحد عثمانيةال بالديار اإلسالم وشيخ االسالمبويل الشافعي
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 ٧١٤

 وحيىي املوسوي البغدادي القادري العزيز عبد السيد القادرية السجادة شيخ عن وببغداد االسالمبويل
 له إجازة يف القريواين بوهاها حممد الشيخ القريوان مفيت تلميذه صرح بل وغريهم البغدادي املزوري

 بعد الفاسي رمحون ابن للمسند إجازته يف وجدت مث املشرق أهل من شيخ مائة حنو من جماز أنه عنه
 رحليت أيام يف معهم تالقيت ممن هؤالء غري عن أخذت وقد قوله أشياخه من ذكر من بعض مسى أن

 فزيادة األعالم األكابر من والشام والعراق والروم ومصر باحلجاز سياحيت يف عنهم باألخذ وتشرفت
 شيوخ ويل املذكور رمحون البن كتبها أخرى إجازة يف وقال أكابر وأطواد مشاهري كلهم املائة على
 نقلت خطه ومن اه عددهم املائة على ناف رمبا العظام هؤالء غري كرام

 الشافعي الطهطائي الرحيم عبد بن أمحد الشهاب مصر يف معه تدبج وممن
-------------------------------------- 

  ١١٤٤ صفحة - ٢ جزء   
 املذكور الطهطاوي قال اجلين مشهروش طريق من ثالثة أحاديث املترجم عن وروى األزهري

 اهللا إن وسلم عليه اهللا صلى كقوله راجحة ثقات ثالث إال وسلم عليه اهللا صلى النيب وبني بيننا وليس
 فيه بركة ال احلار فإن بالطعام آبردوا وقوله نارا يطعمكم ال

 من مدة البحث طول بعد ذكرت ما غري شيوخه وأمساء املترجم ةترمج من نعلم ال أسف وبكل
 عنه أخذ من نعلم فال األقصى املغرب أما وتونس لفاس دخل وقد واملغرب املشرق يف سنة عشرين

 وكان الفاسي احلبايب الطاهر بن حممد اهللا عبد أيب القرويني منار وموقت رمحون ابن املسند سوى فيه
 نبوية رسالة ضمن نونية بقطعة إدريس ابن الوزير وودعه ١٢٥٨ سنة دةالقع ذي ٤ فاس من خروجه
 اخلوجة بن أمحد بن حممد بن حممد اإلسالم لشيخ فيها فأجاز تونس وأما الشريفة للحجرة معه وجهها
 طريق من الصحيح سند له وساق قبل املذكورين شوخيه عن األمري فهرس وخبصوص التونسي احلنفي

 الكزبري عن النووي حزب وخبصوص الفالين عن كالمها باعلوي والزين الكزبري عن املعمرين
 املواهب شارح عن الصباغ عن الضرير الشباسي يوسف عن األخري املرشدي حممد باهللا والعارف
 التونسي بوعتور احلبيب حممد بن العزيز حممد العالمة بعد لوزيرها أيضا تونس يف وأجاز بأسانيدهم

 باحلديث املترجم إجازة تضمنت تونسية جمموعة على ووقفت ١٢٦١ خبتاري وهي عامة إجازة
 الشيخني عن لذلك ايز رواية حسب البلهواين مصطفى الصاحلني حملب وبالفاحتة بالقسم املسلسل
 ١٢٦١ بتاريخ وهي بسنده البديري عن احلنفي عن األول والد عن الصغري والكزبري الصغري األمري
 فأجاز الشام وأما عامة وهي القريواين الرعيين بوهاها محودة بن حممد العالمة همفتي القريوان يف وأجاز

 بن أمحد بن حممد اخلري أيب الشيخ جميزنا وولده عابدين بن الغين عبد بن أمحد للعالمة دمشق يف
 أيضا دمشق يف وأجاز ا قضائه أيام ببعلبك األخري عليها أوقفين منظومة إجازة عابدين

-------------------------------------- 
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 ٧١٥

  ١١٤٥ صفحة - ٢ جزء   
 بن حامد ملصطفى املقدس بيت يف وأجاز الدمشقي البيطار حسن بن الرزاق عبد الشيخ للعالمة

 عام زرته ملا املقدس ببيت اخلالدية املكتبة يف عليها وقفت عامة إجازة املقدسي اخلالدي موسى
 وكان املدين الباعلوي احلبشي شيخ بن هاشم السيد املسند العارف عنه فأخذ احلجاز يف وأما ١٣٢٤

 األمري ولده نقلها طنانة قصائد فيه وله وداد وكبري مواصلة اجلزائري القادر عبد واألمري املترجم بني
 مبدرسة ختمه يوم بالصحيح القادر عبد األخري إجازة ومشلته والنونية احلائية أمهها الزائر حتفة يف حممد
 عبد األمري هو عنه روى كما مرتضى احلافظ عن أبيه عن وهو ١٢٧٤ سنة بدمشق يثاحلد دار

 منها الزاي حرف انظر األثبات عمدة يف كما عامة القادر
 عن كالمها بوحاجب وسامل النيفر الطيب الشيخني عن له يصح ما كل يف باملذكور نتصل
 األنصاري العالين حممد بن حممد الشمس القريوان قاضي وأخربين ح عنه اخلوجة بن حممد الشمس
 عاشور بن حممد بن طاهر الشيخ وعن ح عنه الكبري بوهاها حممد املفيت شيخه عن املالكي القريواين

 الدمشقيني الشيخني عن عاليا وأروي ح عنه احلبيب حممد بن العزيز عبد السيد العالمة ألمه جده عن
 حديث األخري منه مسع وقد يوجد ما أعلى وهو عنه اكالمه عابدين بن اخلري وأيب البيطار الرزاق عبد

 عبد املسند عن الصحيح خصوص يف بدرجات نازال به وأتصل كذلك منه ومسعته بشرطه األولية
 عن الوازاين غيالن العريب بن حممد عن القسمطيين الدلسي مصطفى عن اجلزائري األمني بن القادر
 تدبج من بأحد وأتصل املغريب يوسف له املترجم عن أبيه عن اخلوجة بن أمحد بتونس اإلسالم شيخ
 بن الرزاق عبد املعمر املقرئ العالمة عن له ما مجيع يف عاليا اجلزائري القادر عبد األمري وهو معه

 تدبج من بأحد أيضا عاليا وأتصل عنه الدمشقي البيطار حسن
-------------------------------------- 

  ١١٤٦ صفحة - ٢ جزء   
 املعمر األزهر اجلامع شيخ عن له فيما الطهطائي الرحيم عبد بن أمحد الشهاب وهو املترجم معه
 ذلك أفادين كما ١٢٧٨ سنة بدمشق املذكور الدين بدر يوسف مات عنه النووي حسونة الشيخ
 ببعلبك عابدين ابن اخلري أبو الشيخ تلميذه

 مؤرخي من أحد ذهن يف وال كتاب يف اهكذ جمموعة جتدها ال اليت التراجم من الترمجة وهذه
 حافظ أنه اليوم فيه املدعي الدمشقي املغريب الدين بدر الشيخ املترجم ولد حافظة أو أوراق وال العصر
 العشرين حنو ظرف يف وفم بلد من وكلمة منها سطر كل مجعت فإين شاكرا فخذها وحمدثه العصر
 سنة

 لطيفة
 حق يف قوله الفاسي رمحون بن املكي بن التهامي مدحم أيب للمسند املترجم إجازة يف رأيت
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 ٧١٦

 النيب على ليصلني الثالث بالطالق حلف لو حىت قال اخلريات دالئل تعدل إا قالوا املشيشية الصالة
 كما إليك منك بك تليق صالة قوله فيها ألن بقراءا ميينه تنحل الصيغ بأفضل وسلم عليه اهللا صلى
 منها اه حمله هذا ليس كالم للعلماء كان وإن أهله هو

 اجليم حرف يف الدين مجال انظر زكرياء القاضي بن يوسف
 البطاح يوسف ٦٥٠
 الفقيه العالمة املكي الزبيدي األهدل البطاح علي بن بكر أيب بن حيىي بن حممد بن يوسف هو
 ضياء الصاحل احملدث

-------------------------------------- 
  ١١٤٧ صفحة - ٢ جزء   

 والعقائد والفقه احلديث إسناد فيه له ذكر احلضرمي اهللا عبد بن أمحد باسم ألفه ثبت له اإلسالم
 ورأيت ااميع بعض ضمن مبصر السلطانية باملكتبة موجود كراسني حنو يف وهو ١٢٤٣ عام مبكة أمته
 من املرام بلوغ على ماملترج شرح املنورة باملدينة الربزجني إمساعيل بن أمحد الشهاب شيخنا مكتبة يف

 جملدين يف وهو املرام بلوغ شرح من األفهام إفهام مساه مؤلفه خبط حجر ابن للحافظ األحكام أدلة
 وأيب األهدل حيىي بن سليمان اليمن حمدث عن وغريه حجر ابن مؤلفات مجيع يروي أنه أوله يف وذكر
 إمساعيل بن حممد الشمس مؤلفات وروى بأسانيدهم اجلرهزي سليمان بن اهللا وعبد اهلتار الغزايل بكر

 وغريه والسيوطي السنن كتب مجيع األولني بأسانيد يروي أنه ذكر مث أبيه عن اهللا عبد ولده عن األمري
 علي بن وعثمان اخلليل عمر بن اهللا وعبد البطاح حسن بن يوسف مشاخيه من أن أيضا خبطه ووجد
 بن وعثمان سنبل طاهر املكيني ومن املزجاجي حممد بن ويوسف املزجاجي اخلالق وعبد اجلبيلي
 بن وحممد الكردي والياس الليل مجل أمحد املدنيني ومن والنخلي البصري إىل اجلميع بإسناد خضر

 القناوي وعلي الصاوي وأمحد اجلوهري حممد املصريني ومن ثبته يف كما بسنده الكردي سليمان
 بن عمر الشيخ فيها مات اليت السنة وهي ١٢٤٦ عام املذكور البطاح يوسف السيد مات وغريهم

 املكيني من وغريه الرسول عبد
 عبد بن حممد عن اهلند من مكاتبة العيدروس الشهاب ابن بكر أيب السيد عن عاليا له ما نروي

 عمه عن مبكة يل شفاها األهدل البطاح حممد ابن علي احلسن أيب وعن ح له ما عنه باسودان اهللا
 ورواية باألقارب مسلسل ترى كما وهو املترجم يوسف أبيه عم عن البطاح أمحد نب إبراهيم السيد
 احلسنيني نور املعمر العالمة عن أيضا له ما وأروي ح عمه عن الرجل

-------------------------------------- 
  ١١٤٨ صفحة - ٢ جزء   

 الشيخ وأخربين عنه أبيه عن اللكنوي األنصاري مبني حممد املنال بن حيدر حممد الشيخ ابن
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 يوسف له املترجم عن وهو حضورا والده عن إيل به كتب حديث أول وهو األولية حبديث املذكور
 به حدثين قال أول وهو اهلتار الغزايل علي بن بكر أبو السيد به حدثين قال بشرطه األهدل البطاح
 بسنده البصري سامل بن هللا عبد به حدثين قال أول وهو الزبيدي األهدل عمر بن حيىي السيد

 اليماين النفس يف للمترجم ترجم وقد املعروف
 احلليب يوسف ٦٥١
 ومفتيها ا األشراف نقيب احلليب مث الدمشقي احلنفي احلسيين درويش بن حسني بن يوسف هو
 احلنبلي املواهب أيب عن وأخذ ١٠٧٣ سنة بدمشق ولد الناثر الناظم املسند البارع احملدث اإلمام

 سنة مثانني حنو عن ١١٥٣ سنة ومات وغريه الروم إىل ورحل وطبقتهما النابلسي العارفو
 مل والسامع الرائي وهداية والسامع الراوي كفاية مساه وإجازته لشيوخه جامعا حافال ثبتا ألف

 الثبت أن إجازة يف احلليب اهلرباوي أمحد بن حممد بن كامل الشيخ عصرينا العالمة وذكر عليه أقف
 يف قال كما ألفه قلت اه عنه يستغين ال كبري ثبت وهو قال مكتبته يف مؤلفه خبط موجود ملذكورا

 فيه مبا وأجازه احلليب العمري البيلوين اليمن أيب حممد الشيخ الكرام املدرسني عمدة برسم آخره
 له حمليا داالسنا طرق يف االسعاد منار املسمى ثبته يف احلنبلي الرمحن عبد الشيخ للمترجم ترجم

 سنني تسع حنو ومذاكرته دروسه الزم أنه وذكر اإلسالم شيخ املفسرين وعمدة احملدثني بقدوة
 وغريمها الدرر سلك يف املرادي ترمجه وكذا روايته عنه له جيوز ما وأجازه

-------------------------------------- 
  ١١٤٩ صفحة - ٢ جزء   

 عن العقاد شاكر عن احلليب سعيد الشيخ عن السكري اهللا عبد الشيخ عن املذكور ثبته أروي
 الرمحن عبد الشيخ طريق من أيضا ونرويه ح عنه احلليب الشرابايت الكرمي عبد عن الرمحيت مصطفى
 عبد عن اآللوسي طريق من املذكور الثبت يروي أنه فذكر العمدة صاحب ووهم عنه الشامي احلنبلي
 أيضا ووهم يليه بعده املذكور أراد يكون أن إال مهامه بينهما أنه مع عنه البريويت محزة بن اللطيف
 مع عنه الرمحيت عن الشرابايت عن عابدين ابن طريق من يرويه أنه فذكر احلليب اهلرباوي كامل الشيخ

 تالميذه من ال الرمحيت أشياخ من والشرابايت تالميذه عن وال الشرابايت عن يروي ال عابدين ابن أن
 أعلم واهللا عنه الشرابايت عن الرمحيت عن العقاد شاكر عن عابدين ابن عن قهسيا وصواب
 احللبية الديار مؤرخ عن واآلباء باحللبيني مسلسل لطيف باسناد املترجم لثبت أخريا ظفرت وقد
 والده عن احلليب املوقت كامل الشيخ الصاحل العامل عن مكاتبة الطباخ حممود بن راغب حممد الشيخ
 والده عن احلليب احلنبلي املوقت الرمحن عبد حبلب واحملدثني القراء شيخ والده عن املوقت دأمح الشيخ
 احلليب الشامي الرمحن عبد الشيخ ومسندها حلب حمدث والده عن اهللا عبد الشيخ الدين موفق العالمة
 عبد لشيخا إىل السند وذا وإجازة مساعا املترجم عن وهو االسعاد مبنار املعروف الثبت صاحب
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 احلنبلي الرمحن
 مسلسل لطيف إسناد وهو أيضا ثبته نروي احلليب الشرابايت عن إليه وبه االسعاد منار ثبته نروي
 االسعاد منار املسمى وثبته احلنبلي الرمحن عبد يف ذكره وفاتنا هنا فزحلقته قريبا به ظفرت باحللبيني

 الشني حرف من والشرابايت وامليم العني حريف من
-------------------------------------- 

  ١١٥٠ صفحة - ٢ جزء   
 الشامي يوسف ٦٥٢
 وأملى السكري اهللا عبد البدر شيخنا عن أرويه ثبت له بالشامي الشهري احلليب أفندي يوسف هو

 متام على ولست عنه احلليب القلعي مكي حممد الشيخ عن احلليب سعيد الشيخ عن يرويه أنه بلفظه علي
 قبله الذي غري هذا أن من اليقني

 العجمي يوسف
 القلوب رحيان انظر

 النبهاين يوسف
 له املريد هادي انظر
 املصري الضرير الشباسي يوسف ٦٥٣
 والشهاب االسكندري الصباغ أمحد الشهاب عن عاليا يروي املسند احلافظ العالمة اإلمام هو

 النفراوي وسامل والدمنهوري اجلوهريو واملدابغي البليدي والسيد الطحالوي وعمر امللوي أمحد
 املرضية األسانيد ب يعرف ثبت وللمترجم ثبته يف ما كل عنه يروي الصباغ الرواية يف عمدته ولكن
 إجازة يف ورأيت املعروفة للعلوم املتداولة الكتب أسانيد فيه ذكر كراسة حنو يف الشرعية النافعة للعلوم
 هذا ثبته أملى املترجم أن أجيمي سعيد عثمان أيب مراكش ملفيت املصري اهللا منة أمحد الشهاب املسند
 وال وفاته أستحضر وال اه األمية كتب معظم حيفظ وكان قال حفظه من البهي الشيخ تلميذه على
 ترمجته يف هذا من أزيد

 وإجازة مناولة املصري العمريي اهللا منة أمحد بن الرب عبد الشيخ املعمر عن املذكور الثبت نروي
 عن املكي سليمان بن حممد الشمس وعن ح عنه الطندتائي البهي أمحد بن حممد الشمس عن أبيه نع

 النهطيهي اجلمل أمحد الشهاب عن عاليا وأرويه ح املذكور يوسف عن البهي عن القاوقجي
-------------------------------------- 

  ١١٥١ صفحة - ٢ جزء   
 ثالثة وسائط األخري بالسند الصباغ وبني فبيين الصباغ عن يالشباس عن عاليا البهي عن املصري

 الدمشقي عابدين ابن اخلري أيب الشيخ عن النووي حزب وأروي شيوخنا لكبار ميكن ما أعلى وهذا
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 يوسف عن املرشدي البهي حممد الشمس عن دمشق دفني املغريب الدين بدر بن يوسف الشيخ عن
 بأسانيده الصباغ عن املترجم

 كيهاتف يوسف
 األلف حرف من إجازة انظر
 مغيث بن يونس
 امليم حرف من مغيث ابن انظر
 املصري يونس ٦٥٤
 قوة يف الدهر وأعجوبة ا احلديث ومدرس دمشق نزيل الشافعي الكفراوي أمحد بن يونس هو
 الشوبري عن فأخذ ملصر رحل مث بلده أهل عن وأخذ ١٠٢٩ سنة ولد العبارة وطالقة احلافظة

 وغريهم الدالئي املرابط وابن واملزاحي والبابلي والشرباملسي والقليوين وامليموين واللقاين يواألجهور
 الفالح وأيب الصاحلي البلباين وحممد احلنبلي املواهب أيب عن وأخذ ١٠٧٠ عام دمشق إىل رحل مث

 أمية بين جبامع احلديث تدريس وويل وغريهم الصاحلي العمادي احلي عبد
 حممد الشمس خبط نسخة منه مبصر التيمورية باخلزانة موجود ومروياته شيوخه ذكر يف ثبت وله

 شيخنا عن نرويه ٤٩ عدد حتت احلديث مصطلح يف جمموعة ضمن الدكدكجي إبراهيم الربهان بن
 وأرويه عنه الغزي الرمحن عبد بن حممد عن العطار الشهاب عن الكزبري الوجيه عن السكري
 ١١٢٠ سنة املذكور يونس مات عنه الكوراين إلياس عن عقيلة ابن إىل بأسانيدنا

-------------------------------------- 
  ١١٥٢ صفحة - ٢ جزء   

 اليازغي ٦٥٥
 الزهين إدريس ابن بكر أيب بن عمر بن علي ابن الكرمي عبد حممد أبو احلافظ العالمة اإلمام هو

 كان ا املترجم وولد لفاس منها جده قدم ليازغيبا املعروف يازغة بين قبيلة من زهنة بين إىل نسبة
 أحد وهو السمن يف لفرطه إدراكه وسرعة حفظه قوة من يتعجبون الناس كان حبيث السمن يف مفرطا

 وجسوس الفاسي حفص أيب عن عشر الثاين القرن أواخر بفاس العلم رياسة إليهم انتهت من
 الرمحن عبد ابن اهللا عبد أبو بفاس اجلماعة شيخ نكا املختصر على الزرقاين على حاشية له وطبقتهما

 احمللى على حاشية أيضا وله احلسام يف للمشريف كما ويعتمدها درسه يف ا يقرر السجلماسي
 أمحد موالي الطريقة يف شيخه لترمجة فيها تعرض فهرسة وله منصور ابن تلميذه طرره من استخرجها

 ١١٩٩ سنة بفاس وفاته وكانت ترمجه ملا اساألنف سلوة صاحب له نسبها وغريه الصقلي
 عبد أيب وعن ح عنه كريان ابن الطيب الشيخ عن املشريف الطاهر الشيخ طريق من له ما نروي

 عن كريان ابن عن املكناسي التهامي حممد أيب عن أبيه عن الرباطي الربيربي الرمحن عبد بن حممد اهللا
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 سيدي الشيخ بن السالم عبد حممد أليب كتبها ١١٩٤ بتاريخ له إجازة على وقفت وقد املترجم
 شيخه عن ومسلم البخاري فيها له أسند عامة وهي فاس دفني البجعدي الشرقي صاحل ابن املعطي

 وهي بأسانيده القلعي التاج عن والثاين بأسانيده احلريشي عن األول الورزازي العباس وأيب جسوس
 معروفة

 اليايف ٦٥٦
 اجلوهري أمحد الشهاب تلميذ اليايف األزهري الشريف علي بن أمحد العباس أبو العالمة هو
 املكتبة يف باخلط موجود ثبت له الكبري

-------------------------------------- 
  ١١٥٣ صفحة - ٢ جزء   

 وال اتصال به يل وليس منه ٢٨٦ ص انظر ٢٥٠ عدد حتت ااميع يف جمموعة ضمن التيمورية
 فيه ما أعلم

 ليبوركيا ٦٥٧
 ويل بن إبراهيم بن أمحد بن اهللا عبد بن أمحد بن وسلم عليه اهللا صلى عمر بن حممد العالمة هو

 يروي سوس قبائل إحدى هشتوكة من فخذ األسغركيسي اهلشتوكي احلسني ابن يبورك سيدي اهللا
 بن حممد اللغوي الصويف احملدث عمه كابن تالميذه من مجاعة وعن عامة احلضيكي األستاذ شيخه عن

 هؤالء أجازه سودة ابن والتاودي احلامدي الشيب حييي حممد بن وحممد الترخيت العزيز وعبد احلسن
 معه وجلماعة وله لنفسه احلضيكي شيخه باستدعاء وثالثهم عامة إجازة اخلمسة

 جبلها أتى احلضيكي شيخه فهرسة أوهلا يف خلص كراريس مخس حنو يف فهرسة املذكور لليبوركي
 الواليت حممد بن وحممد اهلاليل التسكايت أمحد بن حممد سيدي اهللا لويل أيضا وترجم ذكر ملن جمتر مث

 أيضا أجازوه وكلهم وغريهم اهلوزيري اهللا عبد بن وأمحد الترخيت أمحد احلاج ابن اهللا وعبد الترمويت
 العاملة اآلفاق صيتها بلغ من أواا وربيعة زماا نفيسة الفقيهة املعمرة الصاحلة الشيخة بترمجة وختم

 وكان وغريه ناصر ابن العباس أيب الشيخ عن اآلخذة وعل من اهلاللية حممد بنت فاطمة السالكة
 ختم وا ١٢٠٧ سنة توفيت دعاءها يطلب سوس إىل اجلعد أيب من يرسل صاحل بن املعطي الشيخ

 فهرسه املذكور
 عبد بن حممد ابن اهللا عبد لشيخه فيه وترجم املذكور للفهرس آخر ذيل على له وقفت وقد
 األسغركيسي اهلشتوكي احلسني بن يبورك بن إبراهيم بن الرمحن

-------------------------------------- 
  ١١٥٤ صفحة - ٢ جزء   

 ناصر ابن شيخه على دخل أنه عنه ونقل وأصحابه ناصر ابن العباس أيب الشيخ عن اآلخذين من
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 من خرج فلما يتكلم ال ساكت البصر حاد يعرفه مل آخر ورجل شرحبيل بن احلسني خليفته وعنده
 هو قال ال قال الشيخ عند يتكلم ال الذي الرجل من تدري هل املذكور احلسني السيد له قال عنده
 أيضا فيه وترجم وسلم عليه اهللا صلى النيب أدرك وقد الشيخ عليه يقرأ بشمهروش املسمى اجلان رئيس
 وذكر مبراكش لقيه احلضيكي تلميذ السباعي املختار ابن أمحد بن اجلاليل حممد صاحلال الزكي للعالمة

 أي كانا قال الناصري حممد بن يوسف احملاسن أليب أيضا فيه وترجم حفظا القاموس استظهر قيل أنه
 باحلفظ الناصري على زاد احلضيكي كان وإن والصالح الوالية يف رهان كفرسي واحلضيكي املذكور

 املائة فوق املعمر الواغزاين سعيد بن أمحد الناسك للعابد أيضا وترجم باحلسب عليه زاد اصريفالن
 ابن شيخه عند مشهروش مع التقى انه وذكر وغريمها الشرحبيلي وتلميذه ناصر ابن العباس أبا لقي قال

 العارف عامة هيز أيضا وترجم عليه يقرأ كان ناصر ابن شيخه وإن يتكلم ال ساكتا عنده رآه ناصر
 باليبوركي اتصاال اآلن أجد مل ١٢١٢ سنة املذكور الذيل وكمل اجلرسيفي العزيز عبد بن عمر

 بالتدقيق الفهرس هذا متتبع يعلمه حسبما هلم ترجم الذي مشاخيه ببعض أتصل وإمنا املذكور
 اليوسي ٦٥٨
 املغرب عامل هو غلط ١١١١ عام مات أنه من للجربيت اآلثار عجائب يف وما ١١٠٢ عام املتوىف

 سعة يف وصاعقته ونادرته
-------------------------------------- 

  ١١٥٥ صفحة - ٢ جزء   
 على التصنيف وكثرة له يتراءى مبا والصدع واإلقدام الزعامة مع واللسان القلم وفصاحة امللكة

 مسعود بن احلسن علي أبو منه بد ال ما إال النقل عن اخلايل املرسل الكالم وهو مبثله العهد بعد طريق
 أليب هكذا بوحدوا آيت من البوحديوي اليوسي يدراسن ابن داوود بن يوسف بن علي بن حممد بن

 ومن اليدراسين باليوسي املعروف أويس ابن حدوا ابن داود بعد ولغريه فهرسته الدمنيت التوفيق
 أبو وهو قال يوسف بن علي بن حممد بن مسعود ابن أنه ذكر ملا حماضراته يف له املترجم أن العجيب
 قبيلته فإن خالئق منه تفرعت زمنه من قربه ومع اآلباء رابع هذا يوسف جده فإن عجيب وهو القبيلة
 الذي هو الرببرية القبيلة يوسي آيت من وكونه املغرب قبائل أعظم من جدا كثرية كبرية وقبله اليوم
 عصريه ورأيت والفهارس التواريخ يف املوجود وهو اتاحملاضر كتابه يف نفسه عن املترجم به صرح
 بأن اليوسية األسطار عن البوسية األطمار خلع املسمى كتابه يف أشعر التجموعيت القاضي ونده

 الكربى رسالته يف يشعر واملترجم كيكو أهل يوسي آيت من فخذ وهم كايس آيت من املترجم
 أعلم واهللا النسب أهل من بأنه إمساعيل املوىل األمالك أيب للسلطان
 الرببر وبالد بالصحراء وخصوصا العلم طلب ألجل وبادية حاضرة املغرب بالد يف املترجم جال
 مل وإن العجالن قرى يف اهلشتوكي تلميذه عنهم أخذه فصل أعالم عن وأخذ الساحل وبالد وسوس
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 الدرعي ناصر ابن هللا عبد أيب عن عامة يروي نعم يكملها مل أنه على فهرسته يف هو ذلك يذكر
 السعود وأيب باملرابط املعروف الدالئي بكر أيب بن حممد بن وحممد السوسي املرغيت سعيد ابن وشيخه

 له الثاين فإجازة عمره آخر أجازوه الذين هؤالء األول القوم طريق يف وعمدته الفاسي القادر عبد
 سنة عشرين بنحو موته قبل وذلك ١٠٨١ سنة والرابع ١٠٧٩ سنة والثالث ١٠٨٣ سنة مؤرخة
 يكن مل فيه املسناوي الشيخ تلميذه قول يصدق غريب إمهال وهذا

-------------------------------------- 
  ١١٥٦ صفحة - ٢ جزء   

 من أن العجيب ومن له إجازة من اه الدراية عليه الغالب كان وإمنا بالرواية اعتناء كبري له
 منه اازين العياشي سامل أيب عن اآلخذين من وهو دياملكيل سعيد بن أمحد معتمديه

 مل ولكن كبري جزء يف إخراجها يريد وكان مبثله العهد بعد وتطاوال علما مألها فهرسة ولليوسي
 فوائد على تشتمل مقدمة على رتبها إنه أوهلا يف قال كراريس مخس حنو يف منها مت والذي يكملها
 الثاين معهم الواقعة الفوائد من بشيء اإلملام مع التعلم يف أشياخه ذكر يف األول الفصل فصول ومخسة

 أو حديث أو آية يف اهللا أهلم مما شيء ذكر يف الثالث التربك بطريق ولو الدين يف األشياخ ذكر يف
 أو نثر من به خاطبت أو خوطبت مما شيء ذكر يف الرابع اإلشارات طريق على فهم من كالم أو شعر
 وقد جيدة فهرسة وهي املثاين نشر يف قال كان نوع أي من امللقوطة الفوائد مجع يف اخلامس نظم
 اه غزيرة وفوائد كثرية علوم إىل فيها أشار

 مبصر جلوسه مع األوسط واملغرب واحلجاز مبصر أحدا يستجز مل مل حج ملا منه أتعجب وإين
 والبصري كالعجيمي الديار بتلك ذاك إذ والرواية العلم أقطاب من كثري ووجود أشهر أربعة حنو

 والعجمي البقري والشمس الدمياطي البنا بابن املعروف الغين عبد ابن وأمحد احلجاز يف والنخلي
 وهؤالء مصر يف األرمناوي وشاهني الشرنباليل احلي وعبد االطفيحي منصور بن وحممد واخلرشي

 كبري إمهال وهو واخلرشي جيميالع خصوصا عنهم أخذوا وبعده قبله رحلوا الذين أقرانه جل أو كل
 من جيد مل ولعله منه

-------------------------------------- 
  ١١٥٧ صفحة - ٢ جزء   

 هناك عينه ميال
 كالكالم فيه شاذا يراه كان مما منفرا الكوراين إبراهيم املنال عصرية من نافرا املترجم كان وقد

 ذلك يف بفاس للقادرين كتبها اليوسي علي يبأ خبط رسالة على وقفت حسبما الكسب مسألة يف
 وعلمه الرجل كرامة من الغض يوجب ال املسائل بعض يف املتعارف عن الفكري الشذوذ لكن

 كانو الفاسيني من ورفقاؤمها والتجموعيت العياشي سامل فأبو ذاك إذ األرض طبق الذي املستفيض
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 املترجم من مداركه لبعد وأفطن بالكوراين حظا أسعد
 أنه أصحابنا بعض أخربين قال احلجازية رحلته يف ذكر االسحاقي اجلياليل األديب وجدت قدو
 املشرقية بالبالد بقي ما يقول حجته من رجع ما بعد اليوسي مسعود بن احلسن علي أبا شيخنا مسع
 مدحم اهللا عبد أبو وهو اليوسي علي أيب ولد رحلة يف وجدت مث اه العلم طلب يف الرحال له تشد من

 العلم إفشاء من البلدة هذه وحضورنا مشاهدتنا قبل نسمعه كنا ما نصه ما تلك حجته يف له املرافق
 مبوت وانقراضه لدثوره إما ذلك من شيئا نر مل ومداولتها الفنون وتعاطي العلماء وكثرة عليه واحلث
 والصالح العلم أهل قوال بكوم بذلك وافتخارهم وهذرهم البالد ذه املارين جمازفة من وإما أهله
 إال عرفا ما وولده اليوسي ولعل اه حرج وال مصر عن وحدث حرج وال البحر عن حدث قيل وقد
 من الكثري شأن وهذا الدور ذلك رجال مقامات عنهم عميت لذلك أحدا يقصدا فلم إليهما أتى من
 أر مل أين كما عندهم الذي بالقليل االكتفاء طباعهم يف استقر اآلن وحىت اآلن إىل املغرب أهل

 أبيه رحلة يف املترجم ولد ذكر فقد كاخلرشي ندر ما إال الدور ذلك يف اليوسي من مستجيزا
 الفقيه املترجم من استجاز بطرابلس أن ذكر كما والده من استجاز أنه خبطه عندي وهي احلجازية
 بن حممد الشمس

-------------------------------------- 
  ١١٥٨ فحةص - ٢ جزء   

 النوري علي احلسن وأليب طرابلس أهل من والخوانه لنفسه املكىن امللقب حممد بن أمحد
 فيه قال نظما هلم فأجاز الصفاقسي

  نثر ومن نظام من قبل قلت وما === رويته قد ما كل يف لكم أجزت 
  املصر بذا قاطنني من إجازتنا === تعمهم املاجدون الرفقاء كذا 

  والفخر اد ذو النوري احلسن أبو === سفاقس عني لنحريرا املاجد كذا 
  والقدر والفضل والعرفان العلم ذوي === شيوخنا عن ذلكم يف وحدثتكم 

  الزهر الطالع يف كالنجم هلم تضيء === لنا ففهرسة يستقصي شاء ومن 
  الذكر يف والصدق والتحصيل الفهم من === دورة كل يف املعتاد شرطها على 

 بن عمر حفص أبا الصويف املعمر الفقيه املغاربة شيوخنا من كثري شيخ أن يستغرب ومما اه
 ابن عن سودة ابن التاودي عن األزمي شيخه عن األولية حبديث مصر يف حدث سودة ابن الطالب
 على حاشيته يف االبياري السلسلة هذه ساق وقد املختصر شارح الزرقاين عن اليوسي عن املبارك
 سنة مات الذي الزرقاين موت بعد مصر دخل إمنا اليوسي أن مع عليها معتمدا قسطالينال مقدمة
 أحد عام الثانية مجادي ١٤ السبت يوم بتاريخ كان احلج بقصد فاس من اليوسي وخروج ١٠٩٩
 حديث منه ويسمع عنه يأخذ فكيف له مصاحبا كان الذي ولده رحلة يف كما ١١٠١ وألف ومائة
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 وألف ومائة عشر سنة املغرب إىل الصحراء من دخل وإمنا اليوسي ير مل اللمطي اركاملب وابن األولية
 وأوثق أسلم كان الكوراين أو العجيمي عن بناين السالم عبد ابن عن تو طريق من ساقها فلو ١١١٠

 على املصري املالكي اللقاين علي بن إبراهيم للربهان الصغري الشرح يف وقع ما هذا منط ومن
 بعض أخربين التوحيد عن الدين حال وقد الثالث البيت من الثاين الشطر يف فيها قوله دىل جوهرته
 عين أخذ أنه م املوثوق أصحابنا

-------------------------------------- 
  ١١٥٩ صفحة - ٢ جزء   

 الشيخ األصحاب ببعض ومراده اجلوهرة على حواشيه يف الباجوري الربهان زاد اخل جال نسخة
 اللقاين فإن غريب كل من أغرب وهذا منه اه الصحيحة مبصر اهلوامش بعض يف وجد كما اليوسي
 يلقاه فكيف سنة بستني للمشرق اليوسي يصعد أن وقبل بسنة اليوسي مولد قبل ١٠٤١ عام مات

 وتواريخ ووفيام الرجال أعصار استحضار وعدم بالطرر الثقة أوجبها غفلة فهذه عنه ويصحح
 تنقالم

 ومن ح عنه اهلشتوكي وأمحد بناين السالم عبد ابن طريق من املذكور اليوسي علي أليب ما نروي
 الشركي الطيب ابن إىل وبأسانيدنا ح عنه وغريه العكاري علي احلسن أيب عن الرباطي الغريب طريق
 عاليا اصريةالن الطريقة يف به ونتصل عنه اليوسي علي أيب زوجة الشركية حممد بنت الزهراء عمته عن
 ما أعلى وهذا عنه أبيه عن الريفي جدين أيب بن حممد عن السنوسي الشيخ عن العواد اهلادي عبد عن

 اآلن ميكن
 من يعتمد من خبط وإحلاقات طرر عليها عتيقة املثاين نشر من ا ظفرت نسخة يف وقع غريبة
 احلسن علي أبو اإلمام قال جلماسيالس طاهر بن علي بن اهللا عبد حممد أيب الشيخ ترمجة يف القادريني
 رمحه التطايف أي وكان اليوسي شيخ التطايف علي بن بكر أيب عن أخذه ذكر ملا فهرسته يف اليوسي

 اهللا لعنه أي كذا يقول مث بإنكار ذكره إال باهللا املنصور الذهيب أمحد موالنا املؤمنني أمري يذكر ما اهللا
 بن علي بن اهللا عبد حممد أيب باهللا العارف اإلمام يخهش من ذلك ورث ولعله اليوسي الشيخ قال

 اليوسي فهرسة نسخ فإن عظمى وطامة كربى غريبة وهذه اه راسخ الزهد يف قدم له كان فإنه طاهر
 رمحه وكان املذكور التطايف ترمجة يف فيها وإمنا ذلك من شيء فيها ليس العشرة حنو وهي بيدي اليت
 الذهب يذكر ما اهللا

-------------------------------------- 
  ١١٦٠ صفحة - ٢ جزء   

 اهللا عبد حممد أيب العارف اإلمام شيخه من ذلك ورث وكأنه اهللا لعنه يقول مث بإنكار ذكره إال
 بن حممد بن سعيد اليوسي أخي ابن خبط نسخة ومن اه الزاهد يف راسخ قدم له كان فإنه علي بن
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 للذهب التطايف فلعن ١١٠٤ وألف ومائة أربع سنة مؤلفها عمه خط من نسخها أمت نقلت مسعود
 بالذهيب املعروف السعدي املنصور للسلطان ال اهللا عن به واشتغاهلم به الناس الفتتان املعروف املعدن
 انقراضهم بعد ولدولته للمنصور احلاسدين أحد وكأن بالزهد شيخه لشيخ وصفه ذلك ويؤيد قطعا
 ودولته املغرب ملوك بني املفاخر أعظم من فاملنصور وإال واعتمده دريالقا قرأ ما اليوسي على دس
 هذا يف عليها التنبيه أردت املخزية الفاضحة هذه رأيت وملا الكاذبني على اهللا فلعنة الدول خري من

 منها ينقل اليت الكتب يف املقابلة شرط من األمية قرره ملا ويرجعوا والتروي التثبت الناس ليتعلم املوطن
 باملدلسني لالغترار عرضة الناقل يكون لئال مروية أصول على املقابلة تكون وأن اجلزم بصيغة

 ما مجيع نقل على افتوا اليوم الناس فإن هذا زماننا خصوصا زمان كل يف أكثرهم وما واملزورين
 أعلم واهللا ال أم له املنسوب قائلة من وصدوره نقله يصح ما بني تفريق غري من الكتبة مجيع يكتبه

 وطالقة تبحره وسعة مشاركته لتمام بذلك جدير وهو بالتأليف ترمجته أفردت ممن له واملترجم
 اه جملدات ترمجته يف يوضع أن يستحق ممن وهو املثاين نشر من ترمجته ويف وشجاعته قلبه وقوة قلمه

 ما بسبب ألفه سهنف ترمجة يف وكأنه وأسلوبه ترتيبه يف غريب بابه يف عجيب احملاضرات وكتابه
 بالقرويني التفسري افتتح ملا اهللا رمحهم الفاسي القادر عبد بن الرمحن عبد زيد أيب وبني بينه وقع كان

 يف للتصنيف وفق لو وأود الزاخر قلمه وسيالن تصرفه مقدار معرفة يف كاف املذكور والكتاب
 يؤلفون غالبا وغريه إنه سفأ بكل ولكن الصحيحني أحد أو املوطأ على شرحا وضع لو أو التفسري
 حسب على ال زمام يف النافقة البضاعة حبسب

-------------------------------------- 
  ١١٦١ صفحة - ٢ جزء   

 إجازته يف العطار حسن علي أبو مصر عالمة األزهر اجلامع شيخ قال وقد ومعلومام مقدرم
 يف يقوم أن اإلهلية احلكمة اقتضت مقال حادثة لولك رجال زمان لكل كان ملا الدمنيت حامد أليب
 قدر على تقدم من كالم إليهم ويقرب عقوهلم شاكلة على العصر ذلك ألهل يدون من عصر كل

 جمراهم يف بقوا لو الناس أن وأرى كالمه اخل للتحصيل وروما للتسهيل طلبا وفهومهم قرائحهم
 وملكة األمة حاجة حسب على يكونا أن جيب لنشروا التدوين فإن اإلسالمي العامل من العلم النقطع
 أن جيب الذي هو فالنافع وإال اجلملة يف أهله وقوابل العصر حالة يراعى ذلك ومع واملدون الناشر
 لكالم ونقده حله لدى اإلحياء شرح من العلم كتاب وانظر املتعال العلي هللا واحلكم باالهتبال يؤثر

 املنطق بعلم الاالشتغ السيوطي حترمي يف املترجم
 يس ابن ٦٥٩
 اجلزويل يس بن حممد بن احلسن ابن العباس بن حممد اهللا عبد أبو الصويف املسند الفقيه هو
 أسانيد يف القدوسية املواهب مساه الطرق سالسل يف نفيس ثبت له ومولدا دارا الفاسي حمتدا السوسي
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 القادرية للطريقة روايته فيه ذكر لنبويةا واملسلسالت البهية املصنفات بعض مع الصوفية املشايخ بعض
 العيدروس والعارف السمان عن كالمها البغدادي القادري حممد بن وعثمان التاودي الشيخ عن

 وعثمان ا اإلجازة له وكتب ١٢١١ سنة مبصر لقيه الشرقاوي اهللا عبد عن اخللوتية لطريقة وروايته
 عمرية أوالد قاطن الصوصي جعفر بن األمني دحمم عن والنقشبندية احلفين عن كالمها القادري
 الزبيدي مرتضى احلافظ عن باألخذ األخري وزاد الكبري األمري عن كالمها القادري وعثمان بالرتب

 موالي عن األخري سودة ابن والتاودي الوزاين أمحد بن علي احلسن وأيب القادري عثمان عن والوزانية
 حممد بن يوسف يعقوب وأيب القادري عثمان عن والناصرية بسنده جده عن أبيه عن والثاين الطيب

 يس بن السالم عبد بن اهللا عبد وعمه الناصري
-------------------------------------- 

  ١١٦٢ صفحة - ٢ جزء   
 ابن العباس أيب عن هلا وعمه الثاين وأخذ الثاين عن األول أخذ حسب والقرار الدار املراكشي

 الشيخ بن الوهاب عبد عن الزياين حممد بن الرمحن عبد عن القادري عثمان عن والبقالية ناصر
 والده عن املفضل احلاج سيدي والده عن البقال احلاج بن السالم عبد سيدي عن املكناسي األموي

 بن الفضيل موالي عن الصوصي جعفر بن األمني عن احلبيب أمحد سيدي وطريقة بسنده احلاج علي
 عبد بن حممد عن املذكور جعفر ابن األمني عن والصادقية صاحبها عن هلاليلا عن العلوي علي

 عبد بن أمحد العباس أيب الشيخ عن السكتاوي البسكري الدرعي العباس عن الصادقي الرتيب اهلادي
 ببالد البسابس جزيرة صاحب اجللويل منصور بن حممد سيدي وطريقة الطريقة صاحب الصادق
 بسنده أبيه عن معن اهللا عبد بن العريب حامد أيب عن القادري عثمان عن اأخذه املغرب من الغرب
 واألوراد بأسانيده عمه عن الناصري يعقوب أيب عن القادري عثمان عن التازي إبراهيم وطريقة
 احلفين عن الكردي حممود عن املعسكري بوراس حممد بن حممد عن القادري عثمان عن السبعة
 بسنده

 أبيه عن ناصر ابن العباس أيب عن عمه عن فأسنده اخلريات دالئل إسناد لذكر الثاين الباب وعقد
 عن املذكور يس ابن وأخذه الزبيدي ومرتضى احلفين عن القادري عثمان شيخه وعن ح املرغيت عن

 اخلضر عن الكردي حممود عن كالمها القادري وعثمان التاودي عن العشر واملسبعات التاودي
 عن القادري عن النووي وحزب بسنده احلفين عن الكردي عن القادري عثمان عن األعلى والدور

 احلفين عن الرباطي حممود عن زروق وكتب بناين احلسن ابن
 القادري عثمان عن بشرطه األولية حديث فأسند املسلسالت لبعض الثالث الباب عقد مث
 الفضيل موالي عن والثاين اهلاليل عن اللمطي احلبيب الرمحن عبد عن األول الصوصي واألمني
 احلديث وكذلك اهلاليل عن العلوي
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-------------------------------------- 
  ١١٦٣ صفحة - ٢ جزء   

 عن بالسؤال املسلسل واحلديث األسودين على الضيافة وحديث واملصافحة باملشابكة املسلسل
 السبحة ومناولة وتوابعه االسم
 بتاريخ اخللوتية بالطريقة خاصة وهي له املصري الشرقاوي اهللا عبد مشاخيه إجازات بنص ختم مث
 جعفر بن واألمني مطلقة عامة إجازة وأجازه بفاس لقبه البغدادي اهلزاري حممد بن وعثمان ١٢١١

 عبد ألمه جده عن التازي الطيب احلاج شيخه عن النقشبندية الطريقة وخبصوص عامة وهي الصوصي
 ختم وبه الرباطي حممود علي احلسن وأبو ١٢٢١ بتاريخ وهي التازي الوهاب
 وهذا الصوفية أو العلماء عدد يف عده وال املذكور يس ابن ذكر أجرى من على قط أقف ومل

 منهم عده فقد فهرسته يف يترمجه مل وإن سودة ابن التاودي الشيخ أشياخ من عمه نعم اإلمهال اية
 أبو اجلوال الرحال املسن الربكة الصاحل الشيخ ومنهم قائال املقصودة الروضة يف احلوات الربيع أبو

 املصمودي يس بن اهللا عبد الصاحل لإلمام رهطه ينتسب يس بن السالم عبد بن اهللا عبد احلاج حممد
 كان مراكش من املواسني حملة يف املدفون وهو اللمتون من املرابطني دولة يف املذكور ااهد اجلزويل
 وزار مرارا حج اإلطالق على أفعاله عامة يف بالسنة متمسكا األخالق حسن شيخا الترمجة صاحب
 عن أوال أخذ الترمجة صاحب وكان التلمساين العريب حامد بأيب وناهيك األشياخ من مجاعة ولقي
 يعين الشيخ رأيت ناصر ابن العباس أيب الشيخ عن وبعده املصمودي الفقيه بن حممد اهللا عبد أيب

 سنة وفاته وكانت املديح وبردة الكبري واحلزب اخلريات دالئل اإلجازات بعض يف عنه أسند التاودي
 التسيار عصا ألقى ملا وفاس مراكش وبني بينه بالسكىن يتردد كان أن بعد الفتح رباط بثغر ١١٨٥
 مكسورة سينه املترجم أن منه فاستفدنا باختصار اه القرار دار املغرب وجعل

-------------------------------------- 
  ١١٦٤ صفحة - ٢ جزء   

 بالد من بكريفلة مدفون هو بل بصحيح ليس مبراكش مدفون يس بن اهللا عبد أن من ذكره وما
 اآلن وعليه ترمجاته يف الزياين آخرهم واملتأخرين املتقدمني من وغريه مسالكه يف البكري ذكره زعري
 على وقفت وقد باملغرب املرابطني آثار ةبقي وذلك اخللق ألوف يروي ماء وخزين ومسجد قبة ا

 بين من دغوغي هو مراكش دفني يس بن اهللا وعبد الدرنية رحلتنا يف عليها وتكلمت اآلثار هذه
 من بذلك جزم وممن مراكش من بالقرب اآلن الوداية بالد دفني يس بن اخلالق لعبد أخ دغوغ

 والتالدة الطريفة كتابه يف مراكش دفني شنكيطيال األمني حممد اهللا عبد أبو الرحال األديب املتأخرين
 بن اهللا عبد حممد أبو عنه أخذ قائال التشوف من اجلزويل حممد بن حممد ترمجة يف إليه املشار إنه قائال
 شهيدا مات الذي هو املرابطني صاحب يس ين اهللا عبد أن ذلك بعد وذكر اآلن املصامدة فقيه يس
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 ٧٢٨

 ببالد قبة اليوم مقامه وعلى قال مراكش بناء قبل وذلك برغواطة يف اللمتوين بكر أيب األمري مع
 اه باملواسني الذي يس بن اهللا عبد هو يعتقدونه الناس من وكثري القدمي يف برغواطة وهي الشاوية
 القدمي يف وكانت زعري بالد من اليوم تعد املصمودي يس بن اهللا عبد قرب ا اليت كريفلة قلت

 مدفن وال ترمجة اهللا عبد الترمجة صاحب لعم يعلم وال بالدهم من وتعد طةبرغوا حكم إليها يصل
 هناك العلمية آثارهم بعض على وقفت منا عهده قرب ما إىل مبراكش بقية منهم بقيت وآله بالرباط

 أعلم واهللا
 يعقوب ابن ٦٦٠
 أليسيا يعقوب بن حممد بن حممد اهللا عبد أبو الضابط املعتين املؤرخ الكاتب األديب هو

 وأثىن احملتاج كفاية يف بابا أمحد العباس أبو الشيخ ذكره املنصورية السعدية الدولة أدباء من املراكشي
 الفوائد يف التمناريت قال اه منه العلم بطرق أعرف وال أصدق وال أثبت باملغرب ألق مل وقال عليه
 عن مجوع هذا يعقوب ابن يف وقوله اجلمة

-------------------------------------- 
  ١١٦٥ صفحة - ٢ جزء   

 كأيب بابا أي عنه يأخذون كانوا الذين األمية نعل شسع يبلغ مل يعقوب ابن فإن العيان شهادة
 قلت اه وأضرام النعيم أيب وابن القاضي ابن العباس وأيب الرجراجي اهللا عبد وأيب عمران ابن احلسن
 وأخبارهم الرجال تراجم علم جهة من يعقوب ابن وإطراءه مدحه فإن بابا مراد فهم ما التمناريت كأن

 له للمترجم فاقهم التمناريت عند أميته هوالء كان الذي واملعقول الفقه علم جهة من ال ووفيام
 تدجبا وقد عنه القاضي ابن العباس أيب إىل بالسند نرويها حافلة فهرسة

 يعيش ابن ٦٦١
 أيب إىل بالسند فهرسته أروي املخزومي يعيش بن سىمو بن طارق احلسن أبو احلاج الشيخ هو

 بلنسية من إليه ا كتب إجازة عنه خري ابن بكر
 اجلين اليانع ٥٦٣
 أثبات يف منه أحلى ال لطيف ثبت هو احلنفي املدين الدهلوي الغين عبد الشيخ أسانيد يف

 حيىي حممد اهللا عبد أبو مةالعال البارع احملدث الشاب مؤلفه باهلند مطبوع صغري جزء يف املتأخرين
 موسى بن أمحد بن علي احلسن أيب جميزنا خبط ووجدت اهلندي الفريين الترهيت باحملسن املدعو

 ظاهر بن علي احلسن أيب شيخنا عن نقال املذكور حيىي حممد حق يف الثمر قطف هامش على اجلزائري
 عرضت جذب أنوار حبرق املنصرم القرن من األخرية العشرة أوائل يف املنورة باملدينة تويف أنه الوتري

 يف وهو منيته به كانت أن إىل حاله وقوي أمره فأعياين تسكينه عاجلت قال محلها يطق مل اهللا رمحه له
 اه عمره من الثالثني حدود
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 ٧٢٩

 بكتابة األسانيد هذه ذيل ولكن فقط الستة والكتب املوطأ إسناد على املذكور الثبت اشتمل وقد
 كتب بني ومرتلتها الكتب هذه رجال عن مفيدة

-------------------------------------- 
  ١١٦٦ صفحة - ٢ جزء   

 ومشيخته وسلفه ووالده الغين عبد للشيخ لطيفة بتراجم وختمه السند رجال وتراجم اإلسالم
 شدأن املذكور الثبت حق ويف اهلند يف السنة جنوم الدهلوي اهللا ويل آل وخصوصا واحلجاز باهلند
 لنفسه برادة اجلليل عبد شيخنا

  عين قد املعنعن العايل وبالسند === مسلسال احلديث علم طالبا أيا 
  اجلين باليانع العلم مثار وجتين === باملىن تظفر رمت ما إذا عليك 

 وأفصحها موردا وأعذا سياقا وأوثقها املتأخرين أثبات أحلى هو املذكور الثبت فإن وباجلملة
 يف وهللا والنسب اللسان عجمي أنه مع بالعريب مؤلفه إنشاء من أعجب وال الضبط يف فيدهاوأ كتابة
 يف به اتصاالتنا تفصيل سبق وقد الغين عبد الشيخ عن وغريه الوالد عن فيه ما نروي عجب خلقه

  الغين عبد انظر العني حرف
  املمدودة اهلمزة حرف 

 
 آيل ٦٦٢
 اهللا نصر الشيخ عن نرويه الروم يف املشهور الثبت احبص القسطنطيين الرومي أفندي آيل هو
 أمحد ألمه عمه عن اهللا عبد أبيه عن البغدادي السويدي سعيد حممد عن الفزي عمر عن اخلطيب
 من املذكور السويدي اهللا عبد ترمجة يف املرادي املذكور الثبت ذكر أجرى وقد عنه البغدادي سويد
 الدرر سلك تارخيه

 خامتة
 واملسلسالت واملشيخات املعاجم ومعجم   كتاب من نفعه وأملت مجعه قصدت ما هىانت وهنا

 يقوم ال كهذا كتابا أن اعلم العلم يف بطل كل الرتال إىل وأدعو أحتشم وال قائال
-------------------------------------- 

  ١١٦٧ صفحة - ٢ جزء   
 وارتكب فيه وتغرب واألجناد األغوار درره اطالتق يف وركب واالسعاد بالتوفيق أيد من إال مبثله
 يف وتربع وكفايته بامتداده العمر وساعده وحرارته الشباب عصر يف أصوله جلمع وتفرغ البعاد الطرق
 فلعمري وأستقلها العديدة الكراريس هذه من ترى ما أستصغر كنت وإن نعم وإمارته احلرص دوائر
 خيطر وكان والبوار العجز دونه مانعا وحيول األعمار طول به ييف ال فأمر االستيعاب وأما لكثرية إا
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 ٧٣٠

 النفوس ورغبات العصر أهل هلمم مراعاة جرما وأنقص حجما املقدار هذا من أدون يكون أن بالبال
 حيرمنا ال أن اهللا وأسأل املنون يوم ذخرا ألجده قدمته يكون أن كتب ما هذا ولكن مصر كل يف

 لالتصال وسببا لوجهه خالصا جيعله وأن وننويه نعمله فيما أنفسنا إىل يكلنا وال فيه التعب ثواب
 األحد عبد حممد أوالدي واملؤلفات املرويات من سيصح أو يل صح ما وبكل به جميزا ونبيه مبصطفاه

 أسالفهم أثر التباع ووفقهم أحواهلم املوىل أصلح الكبري وعبد الرمحن وعبد بكر وأبو الرءوف وعبد
 تامة مطلقة عامة إجازة ومهومهم شواغلهم وأكثر علومهم أكرب الصناعة هذه جيعل أن اهللا وأطلب

 حفص أيب النبيه الكاتب الشريف وعمنا خالتنا البن ذلك مبثل أجزت وكذا وأحفادهم وألوالدهم
 ا املالكية مفيت ونادرا تونس جة وحملبنا الكتاين عمر بن احلسن موالي علي أيب اهللا ويل بن عمر

 حممد سيدي الشيخ الكبري األستاذ أيضا ا املالكية مفيت بن بلحسن سيدي الشيخ األستاذ العالمة
 حممد سيدي اهللا عبد وأيب اهلادي حممد سيدي اهللا عبد أيب الكرميني ولنجليه املالكي الشريف النجار
 وكذا حممد سيدي أخيه ابن الطاهر حممد سيدي اهللا عبد أيب حلفيده ذلك مبثل أجزت وكذا الصادق
 احملرسي محدان بن عمر حفص أيب الرحال العامل العامل احملدث الفقيه اهللا يف لصفينا ذلك مبثل أجزت
 بن حممد اهللا عبد أيب املفضال األديب الفاضل العالمة سال باشا وحملبنا اآلن املكي باحلرم املدرس املدين
 الزيتون مكناسة جة ودنا أهل وخالصة خلنا ءوألبنا وأجناله السلوي الصبيحي الطيب احلاج الباشا

 األشراف ونقيب وأديبها ومؤرخها
-------------------------------------- 

  ١١٦٨ صفحة - ٢ جزء   
 موالي األماجد السادة وهم اإلمساعيلي العلوي زيدان بن الرمحن عبد موالي ا العلويني

 وزكى غرسهم اهللا أمثر احلسن وموالي سلمة يوموال الطيب وموالي املهدي وموالي املصطفى
 حمبنا بن حممد اهللا عبد أيب واإلجادة واالستعداد الوقادة الفكرة ولذي آمني ونفسهم روحهم بالتقوى
 سامل أيب قول إىل ومرشدا هلم منبها وأقول السلوي التطواين بكر أيب السيد القاضي الصويف الفقيه

 ما غالبا جتمع املتقدمة الفهارس وهذه فهرسا عشر السبعة حنو نادالس فهرسته يف سياقه بعد العياشي
 أنواعها اختالف على اإلسالمية الكتب حببل اتصل ا سنده اتصل فمن املشرفة األمة كتب من وجد

 فالغالب عشرة فهاريس علي أحال أن بعد فهرسته يف الصفاقصي النوري علي احلسن أيب قول وإىل اه
 أو بسماع إما مؤلفه إىل اتصال به ولنا إال العلوم مجيع يف للمتأخرين وال منيللمتقد كتابا جتد ال

 قول وإىل اه بكتابة أو عامة أو خاصة بإجازة أو كذلك يقرؤه ملن حلضورنا أو بعضه أو كله بقراءة
 اليت األسانيد فهذه وباجلملة قال ثبتا عشر اثين لنحو أسانيده ذكر أن بعد ثبته يف الشوكاين احلافظ
 من يقول ماذا شعري فليت قلت اه الفنون مجيع يف اإلسالم كتب أسانيد على اشتملت قد إليها أشرنا
 مؤلفيها األعالم ؤالء حبله ووصل كلها مائة عشرة االثين الفهارس ذه سنده اتصل
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  اهلمل مع ترعى أن بنفسك فاربأ === له فطنت لو ألمر رشحوك قد 
 اجلعد بأيب عليها وقفت له إجازة آخر يف رايفالق البدر أنشده مبا متمثال

  ووصلته أبديته مبا وجدت === ومجعته حزته قد ما بثثتك 
  طلبته قد ما فوق يل داعيا وكن === حقه ملقدار هذا حافظا فكن 

  طلبته قد ما اهللا ألرجو وإين === مطليب لغاية احلسىن وخامتة 
-------------------------------------- 

  ١١٦٩ صفحة - ٢ جزء   
 أيضا متمثال وأقول

  اإلجازات شىت يف الكتب من أروي === ما إجازة عين آخذا يا باهللا 
  اازات يوم يف احلشر إجازة === يل تيسر أعمال خوامت يل سل 

 الرمحن عبد الدنيا مسند عن دمشق من بداره السكري اهللا عبد البدر شيخنا إجازة وأنشدين
 عن امليداين أنبأنا قال أبيه عن الدمشقي احلنبلي املواهب أبو أنا جده عن أبيه عن شقيالدم الكزبري
 عمر أيب ابن الصالح أنا اهلادي عبد ابن العباس أبو أنبأنا محزة ابن الدين كمال البقاء أيب عن الطييب

 لنفسه لفظه من األندلسي أمحد بن القاسم أنبأنا البخاري ابن الفخر أنا
  يعذر البصرية أخا فإن اعذر === جلمعه عمدت فيما ناظرا يا 

  مقصر وهو املوت القى العمر يف === املدى بلغ لو املرء بأن واعلم 
  أجدر فالتجاوز التجاوز باب === هلا فافتح بزلة ظفرت فإذا 

  املتعذر هو وذا الكمال كنه === حوى أحدا ترى بأن احملال ومن 
  ينكر ال نقصهم الطبيعة فبنو === كامن الطبيعة كنه يف فالنقص 

 لنفسه التميمي أمحد منصور أيب عن السلفي إىل وبسندنا
  وكالمي معا روحي أفديهم === سالمي احلديث أصحاب جل على 

  غالم كمثل غواشيهم حبمل === متمنطق عندهم أين لو وددت 
 احلفاظ بقاتط على ذيال جعلته الذي هذا الفهارس فهرس بكتايب االشتغال مدة وكانت
 ظهر وكفى هللا واحلمد انتهى وقد شهر حنو هذا زماننا إىل زماما من ناصر وابن السيوطي للحافظني

 به فاشتغلت إليه األلتفات أعدت مث اهللا حرسها بفاس ١٣٤٢ عام األبرك شوال متم الثالثاء يوم
-------------------------------------- 

  ١١٧٠ صفحة - ٢ جزء   
 وذيبا حتريرا فتم وأحلق وأصحح وأستدرك وأؤخر أقدم وأنقص أزيد السنة حنو له عتوانقط
 واالسناد احلديث خادم املستغفر هجامع بقلم ١٣٤٤ شوال ٨ يف الطاقة حسب على وتصحيحا
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 قائال آمني مواله عليه تاب اإلدريسي احلسين الكتاين الكبري عبد بن احلي عبد حممد واألنساب
 نفسي وظلمت سوءا عملت إليك وأتوب أستغفرك أنت إال إله ال أن أشهد وحبمدك اللهم سبحانك

 أنت إال الذنوب يغفر ال فإنه يل فاغفر
-------------------------------------- 

  ١١٧١ صفحة - ٢ جزء   
 تقريظات
 خبيت حممد خالشي سابقا املصرية الديار مفيت الشرقية األقطار ونادرة املصرية الديار عالمة تقريض

 بقاءه اهللا أطال احلنفي املطيعي
 القومي دينه إلقامة اختاره من قدر رفع الذي العاملني رب هللا احلمد الرحيم الرمحن اهللا بسم
 وليكون العابثني عبث من ليحفظه املتني بالسند العلوم ألكتساب وفقه بأن لبابه انقطع من ووصل
 العمل هذا على وأجازهم األعالم العلماء من ارتاده ملن وميسورا الدخيل من مصونا بذلك الدين
 اهللا نضر القائل حممد وموالنا سيدنا على والسالم والصالة العاملني منازل أعلى رفعهم بأن احلسن
 األخيار وصحابته األبرار آله وعلى وأداها ووعاها فحفظها مقاليت مسع أمرءا

 الذي واملسلسالت واملشيخات املعاجم ومعجم  ب املسمى الكتاب على اطلعت فقد بعد أما
 النحرير األوحد والدراكة الشهري األكرب العالمة وفلسفته التاريخ وإمام وحمدثه العصر حافظ ألفه
 فوجدته الفاسي الكتاين اإلدريسي احلسين الكبري عبد الشيخ اآلفاق مشس ابن الكتاين احلي عبد الشيخ

 القرن أهل من تأليف السنة يف له من ترمجة ذاكرا الشان هذا أهل بأثبات املتصلة ألسانيده جامعا
 احلفاظ بطبقات منهما كل املسمى ناصر وابن السيوطي احلافظني لكتايب ذيل فهو اآلن إىل الثامن
 ومأل العلماء من مجاعة ذكر به وأحيا إلكماله النفوس تشوفت طاملا نقصا املؤلف به كمل واحملدثني
 رافعة الدرجات ألعلى اليت النافعة األعمال من لعمري فهو ملئه إىل األنظار تطلعت طاملا فراغا

 الطاعات بأشرف واشتغال
-------------------------------------- 

  ١١٧٢ صفحة - ٢ جزء   
 وأدام اجلزاء أحسن اجلميل الصنع هذا على مؤلفه اهللا فجزى العبادات أعظم من العلم طلب إذا
 ١٣٤٧ سنة الفرد رجب وسلم عليه اهللا صلى ختام لألنبياء هو من جباه اءاألسو من وحفظه به النفع

 املطيعي خبيت حممد سابقا املصرية الديار مفيت
 آمني املسلمني ولسائر ولوالديه له اهللا غفر احلنفي

٢ 
 املائة قاربت اليت العديدة التآليف صاحب األكرب الدراكة العالمة بالرباط اجلماعة شيخ وكتب
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 اهللا حفظه البطاوري املكي حممد اهللا عبد أبو
 تسليما وسلم وصحبه وآله حممد سيدنا على اهللا وصلى وحده هللا احلمد
 على وسلم عليه اهللا صلى اختصاصه مزايا من شاء مبا خواصه من شاء من اختص الذي هللا احلمد

 وصحابته لكراما آله وعلى الوسائل ووسيلة والفضائل الكماالت جامع حممد وموالنا ونبينا سيدنا
 األعالم
 القلوب مبجامع اآلخذ العجاب العجب بل الكتاب هذا على باالطالع الدهر أسعد فقد بعد أما
 مجع منه فطالعت واالس االس وأنس واملدارس املكاتب وزينة الفهارس فهرس وهو أال واأللباب
 حي كل نشره بطيب تعطر من األوان وفرد الزمان فخر وشيه وراقم كيف اهلوامع ومهع اجلوامع
 واالكسري الكرت بل املنري البدر بل الكبري الشيخ ابن احلي عبد موالنا السعود أبو الشيخ الفرد اجلوهر

 مبددهم الوجود اهللا أمد الكتاين اإلدريسي احلسين الكبري عبد الشيخ موالنا ثاين العصر يف له ليس من
 الكتاب أقالم وصفه يف حتار الذي الكتاب ذلك يف أقول عسى وماذا آمني وبركام

-------------------------------------- 
  ١١٧٣ صفحة - ٢ جزء   

  نثر وال لدي شعر فال طباعي === وتبلدت فكريت غاضت أموالي 
 أقول بل
 مسريه الكون يف الروح مسري فسار نظريه العصر يف عز الذي الكتاب هو

  حلافيا يروم من وتعلو وقتف === رتبة العلم عامل يف له كتاب 
  هيا كما فخذها يوما أشكلت وإن === عبارة ترقك مل ما إذا فسامح 
  باقيا زلت فال بالباقي قمت إذا === حوله بالقول دندنت ما وتلخيص 

 حممد بن املكي العلي مواله إىل الفقري كتبه وسلم عليه اهللا صلى السجود وقبلة الوجود سر جباه
 ويل خري له اهللا كان علي بن

٣ 
 اد سليل احملدث املشارك النحرير العالمة وهو وبطلبه ألجله الكتاب هذا ألف من تقريض

 اآلن مصر نزيل الشكيطي اجلكين اهللا حبيب حممد الشيخ
 أول يف احلاكم أخرجه كما األمة هذه خصائص من األسانيد اتصال جعل الذي هللا احلمد
 سيدنا املرسلني سيد على وسلم عليه اهللا صلى رمحة مةولأل للشريعة حفظا ذلك فكان مستدركه

 اهلدى أنواع وأدلة االسناد جنوم وأصحابه آله وعلى للعاملني رمحة تعاىل اهللا أرسله الذي حممد
 السري العلوم أسانيد حترير إىل السائرين واحلديث القرآن أمية من تابعيهم وعلى واإلرشاد واملعارف
 احلثيث
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 ٧٣٤

 الفهارس فهرس كتاب من األول اجلزء على تاطلع فقد بعد أما
-------------------------------------- 

  ١١٧٤ صفحة - ٢ جزء   
 من واألوان العصر ومسند الزمان لعالمة واملسلسالت واملشيخات املعاجم ومعجم واإلثبات

 احلي عبد السيد سناداأل االقبال وأيب االسعاد أيب الرجال وتراجم احلديث طرق مبعرفة تعاىل اهللا خصه
 مثوانا اجلنة وجعل اهللا رمحه الفاسي الكتاين الكبري عبد السيد املكارم أيب الشهري السيد االستاذ ابن

 ومثواه
 احلميد والنقل الفرائد فرائد من فيه اجتمع وما املفيد التأليف هذا أسباب من كنت قد أين وحيث

 الغرض هذا يف مجعت كنت وقد البالد سائر يف ةمتصل سلسلته لتبقى االسناد طرق تكثري يف رغبة
 األستاذ هذا بأن العلم يل حصل وملا الكبار العلماء بأثبات التصاالتنا االختصار مع جامعا معجما
 احلقيقة يف املتحلي دقائقه على املطلع الفن هذا جذيل هو األجور أكمل وله يل اهللا ضاعف املذكور
 اهللا جزاه بذلك فقام أمكن ذلك من مبا لإلحاطة قصدا التأليف اهذ حنو منه طلبت وحقائقه بشوارده

 أين واشتهر فاس من إيل أرسله بعدما له تقريظي ذلك فناسب املنت وإمتام الدارين بسعادة عليه تعاىل
 جلب من أفاد فكم عباب خضم وحبر عجاب لعجب انه تقريظه يف قلت الناس أفاضل بني أسبابه من

 أثبات من أظهر وكم مشكلة كانت مسألة إشكال إزالة يف أجاد وكم ةمعضل قبله كانت فائدة
 دره فلله خائض املعارف حبور يف هو من إال ا األسانيد اتصال على يطلع مل كالغامض قبله كانت

 منشورة باملعارف جمده أعالم زالت ال إملام به ملعاصريه يكن مل ما على مطلع ومسند مهام إمام من
 بتقريظ اجلرحية اجلامدة والطبيعة القرحية القرحية مسحت وقد مشهورة مدونة الناس ضلأفا بني وفضائله

 وهي اخلامتية وهباته فوائده بيان تستوف مل وإن الوافرية األبيات ذه العظيم الثبت هذا
  األصول يف تسلسل باسناد === املعايل أسندت احلي لعبد 
  الرسول شرف إىل لنسبتها === تضاهى ال املكارم يف أصول 

-------------------------------------- 
  ١١٧٥ صفحة - ٢ جزء   

  العدول كالصحب اآلل تعم === عليه دائمة اهللا صالة 
  بالسيول تدقن إذ خضم === حبر كمثل كان احلي فعبد 
  بالنقول تأسس إذ نفيسا === در االثبات فهرس فأبدى 

  عذول من املالمة ختش وال === صرفا منه الشريعة ج فحز 
  األصول ويف احلديث يف إمام === شهم خري مهارة ظهرت به 

  الفحول أوائله من تراثا === رسوخ له العلوم كل ويف 
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 ٧٣٥

  والعقول املعارف ألرباب === حفظ وحسن بالذكاء فأبدى 
  الطلول دارسة العهد لطول === وكانت أشتاتا األثبات من 

 السري هذا حنو على بعنايته تعاىل اهللا حرسه مؤلفه زال ال نظري له تقدمي مل كتاب فهو وباجلملة
 العباد من العلم حلمل أهل هو من كل نفعها ويعم البالد سائر يف العلم أهل مبؤلفاته ينتفع حىت يسري
 الشريفني باحلرمني العلم نشر خادم بعيوبه دائما املتشبث ذنوبه أسري وبنانه بقلمه وكتبه بلسانه قاله

 مهاجرا املدين إقليما الشنكيطي نسبا اجلكين مايابا بن اهللا عبد سيدي الشيخ بن اهللا حبيب حممد
 ١٣٤٧ سنة شوال غرة يف حاال القاهرة مصر نزيل

٤ 
 يف الشريف النجار بلحسن سيدي الشيخ األستاذ ا املالكية ومفيت التونسية الديار عالمة وقال
 نصه ما له مكتوب

 فيما مثله يؤلف مل فإنه شئت مبا مسه أو اهلوامع مهع أو اجلوامع مجع وهو رسالفها فهرس كتاب
 مجعت ما مجع أحدا أن وال اإلسالم يف علمت

-------------------------------------- 
  ١١٧٦ صفحة - ٢ جزء   

 اهللا وهناك شكرا لك فشكرا هدايتك اهتدى وال عنايتك اعتىن وال استوعبت ما استوعب وال
 اهللا حفظه خطه من اه وأوالك أهلمك ما على وأثابك أوالك امب

٥ 
 املؤلف به خاطب مكتوب يف باشا زكي أمحد الكبري الكاتب األستاذ وقال
 على أدخلت قد وأنت البشر بعواطف أمامك أترمن لسان وبأي الشكر آيات لك أسطر بنان بأي

 الثامن القرن منذ أي االحنطاط زمان يف ماإلسال أعالم إىل ترشدنا انك سرور يعادله ال سرورا قليب
 للعارف وشكاه داءه عرف إذا واملريض أبلج احلق ولكن ولوعة أسف بكل االحنطاط وأقول اآلن إىل
 يف اإلسالمية األمة فيها تدهورت اليت احلقبة هذه ففي والعافية الرمحة إىل يعود بأن جديرا كان به ما

 ايدة أجدادنا بتقاليد لالحتفاظ اختارهم رجاال فيها عثب قد اهللا كان والسقوط التديل درجات
 إىل التمهيد ا ليكون للناس إلخراجها اهللا اختارك أن إىل والزوايا واحلنايا اخلبايا يف بقيت ولكنها
 والسياسة وشئوا بالدنيا االمهام من املسلمون عليه كان فيما االستمرار وإىل العمل استئناف
 لك يرجع فأنت األخالق مبكارم والتحلي بالدين االحتكاك جبانب وأسبابه ارواالستعم وصروفها
 الصنيع هذا لك اهللا فشكر السبيل هذا يف األقربون أجدادنا به تقدم ما إىل إرشادنا يف الفضل

 باختصار
٦ 
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 بن الرمحن عبد موالي زيد أبو أشرافها ونقيب وأديبها ومؤرخها الزيتون مكناسة جة وقال
 تقريظه يف اإلمساعيلي لعلويا زيدان

-------------------------------------- 
  ١١٧٧ صفحة - ٢ جزء   

 على يبقى ذكرا وخلدمت نيام والناس وسرمت والقليل الكثري عنه يعجز وشأن جليل بأمر قمتم إنكم
 راية األقطار مجيع يف له تطوى ال نفعا والدراية العلم عشاق ونفعتم القيامة يوم إىل األيام صفحات

 يف باعكم وطول حفظكم وسعة اضطالعكم وجسيم اطالعكم عظيم من هللا واحلمد رأينا ولقد
 اخل حجر وابن كالبخاري العلوم تلك يف برعوا ممن وغري مضى من ذكر أنسانا ما احلديثية العلوم
٧ 

 الرافعي اهللا عبد بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو صقعه نادرة املطلع املشارك اجلهبذ العالمة وقال
 الذيل طويل له كتاب من اهللا حفظه اجلديدة نزيل

 من قدمته ما على برهانا ذلك يل وكان علم على علما مبقامكم وتدبرت طالعت مبا ازددت
 يف واحملقق التحصيل ورأس الدراية وعلم الرواية جبل جمدكم جناب وإن به واصفكم أنا وما وصفكم
 بني اإلسالم شأن يعلي عما بالفحص واملهتم النقاد من واحد غري عنه نام امل واملتنبه والتفصيل االمجال
 رجال تاريخ إعادة يف شبابه واملفين الباترة التحقيق بسيوف الطاهرة السنة محى عن والذاب العباد
 وابن املقدسي الغين وعبد والدارقطين عدي ابن مثل األجيال كل م تفتخر الذين النقد وأمية الرجال

 واملزي والدمياطي واملنذري بشكوال وابن حزم وابن الرب عبد وابن املديين موسي وأيب اكرعس
 جمدهم أحييت لقد فلعمري الزبيدي الفيض وأيب والسيوطي والسخاوي حجر وابن والعالئي والذهيب
 حتقيقاتك يف الرواية بفنون حتقيقام وتشخيصا جتسيما لنا ومثلت ذكراهم وأعدت ذكرهم وأمسيت

 السنة الفهارس بفهرس خدمت ولقد وإحاطتك استحواذك يف وفاذه ذلك شاذ على حىت واحتوائهم
 أعالم من كثري تراجم من أوضحت مبا صادقة خدمة املغريب رطنك ثانيا ا وخدمت أوال املظهرة
 وأصحاب اآلثار وحفاظ املغرب

-------------------------------------- 
  ١١٧٨ صفحة - ٢ جزء   

 املشرق بعلماء واالرتباط االتصال من هلم كان وما وعلومها السنة يف النافعة والتصانيف الفهارس
 منصف كل على وجيب لك تنساها ال مننا املغاربة فطوفت هؤالء عن وهؤالء هؤالء عن هؤالء وأخذ

 باختصار يتناساها أو ينساها ال أن
٨ 

 النادرة املفيدة والرسائل العديدة التآليف بصاح النحرير املشارك العالمة اجلديدة قاضي وكتب
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 ٧٣٧

 اهللا حفظه سكريج أمحد السيد العباس أبو
 االس جة وهو الفهارس فهرس لكتابكم مبطالعيت السرور من خامرين عما معربا أمامكم أقف

 يف مؤلف كل إليها اليت األم فهو املدارس سائر من ومنخرج وعارف عامل كل مبطالعته يبتهج الذي
 البحث إىل التفاتا يل يبق مل موضعا مين صادف وقد وطروب به ملعجب واين يضم األسانيد الرج
 فضال الفهارس بعض بأسامي الظفر على حريصا وكنت بالواجب فيه قام الذي املوضوع يف غريه عن
 الكتب نفائس على خزانيت اشتملت أين أظن وكنت عليه وقفت مبا العني فقرت عليها الوقوف عن
 هذا كتابكم من نقطة ا فإذا غريي عند توجد ال أا أظن كنت اليت الفهارس بعض مجلتها من اليت
 لكم بالدعاء هللا الشكر بركعيت أبادر أن إال ميكين فلم فيه أحصيتها إال صغرية وال كبرية تدع ومل

 ما بالعمل طمأنا قليب فإن الركعتني تينك أنكر من قول على أعتمد ومل واالنتفاع للنفع احلياة بطول
 اليت الكرامة وهي غريكم به جييء مل مبا العصر هذا يف جئتم فقد األوىف اجلزاء اهللا من ولكم حقكم يف

 من لديكم ملا كعنوان هو إمنا الكتاب هذا أن على للعادات اخلارقة الكرامات من تعد أن ينبغي
 فيه يغرفوا مل الذين قطرنا ألبناء واها مث فواها نافعة كلها وكتبكم واسعة معارفكم فإن وإال املعارف

 خجلت لقد اهللا وأمي الفضل ذوي من غريهم لكم به اعترف مبا لكم ويعترفوا الطامي حبركم من
 يدي وبني الكتاب هذا طالعت عندما

-------------------------------------- 
  ١١٧٩ صفحة - ٢ جزء   

 بني وصغر كتبته ما أمزق أن وكدت الشيوخ نم ملؤلفه فيما الرسوخ قدم ب املسمى تأليفي
 فيما عنكم أنقل بأن والتزمت الفن هذا بكم أحيا الذي اهللا محدت ولكن واستقللته رمسته فيه ما عيين
 ابن التأليف أن ولوال ذلك يف الفضل ولكم أنقله ما لكم وأنسب قبل من نقلته أكن مل مما عليه أحتاج
 اخل جيفوكم من بد ال أبوكم فلله كتبتم مبا اكتفاء كان خرب يف كتايب ألدخلت الروح
٩ 

 حممد اهللا عبد أبو الفقيه املعتين األثري البحاثة الكاتب وزعيمهم بالعدوتني املؤرخني شيخ وكتب
 باهتني حيارى أمامه ووقفوا عصرنا أهل أعجز الفهارس فهرس كتابكم السلوي الدكايل علي بن

 العاملني رب اهللا فتبارك
١٠ 

 حممد اهللا عبد أبو السباع أيب بأوالد عنيفر بو مدرسة شيخ األديب الناسك املفيت العالمة وكتب
 اهللا حفظه السباعي املعطي عبد حممد أيب الصاحل الزاهد العالمة بن

 وأصحابه وآله حممد سيدنا على اهللا وصلى به إال توفيقي وما أتوكل وعليه أثق وبه هللا احلمد
 على ومسندها وحمدثها وحافظها اآلفاق ذكاء إىل السباعي املعطي عبد بن حممد فمن بعد أما
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 ٧٣٨

 الشيخ ابن احلي عبد موالنا االسعاد أيب عافيه ومثال ناديه سيد النحرير القدوة الشهري الشيخ اإلطالق
 امللك السماء يف وسبح السمك البحر يف سبح ما وبركاته اهللا ورمحة سالم الكتاين الكبري عبد موالنا
 وال ربنا حبول عليه نزال وال عهدتنا على زلنا ال أنا فموجبه هو إال إله ال الذي اهللا إليكم مدحن فانا
 واالشتياق تذكاركم سوى زائد

-------------------------------------- 
  ١١٨٠ صفحة - ٢ جزء   

 يرجتى ما أحسن على بكم السالمي االجتماع من اهللا حرمنا ال أخباركم جلميل
 جيمل ومبا فشكرناك اإلدارية والتراتيب الفهارس فهرس العجيبان الرائقان كتاباك اناواف وقد
 العلم بيت بيتكم يبقي وأن الربرة أجنالكم يصلح وأن والصالح والنجاح بالفالح لك ودعونا ذكرناك
 آمني آمني آمني الدين يوم إىل األول التايل يقتفي والعمل
 ملا عليك باالقتراح بأس وال غاية واستحسنته الفهارس فهرس كتاب من كثري على مررت وإين

 وتعطي الستة السنة أهل إىل األسانيد تبلغ أن أرجو فكنت يديك وبني غيبة الصفاء من منا تعلمه
 راعيت أنك ونعلم الكالم بسط فيه ينبغي املقال إذ قالوه أو فيهم قيل مما املترمجني يف عنانه للقلم

 واألحبار االخيار ادةع هو كما باالختصار الشغف
 من فيها ملا تستحسنوا ولعلكم له التقريظ سبيل على وفيه فيكم القصيدة هذه قلت وقد

 نزوهلا منكم لنا وبينوا قبوهلا منكم فنسأل العبارات وانسجام اإلشارات ولوائح االستعارات
  عرائسا خودا للعشاق فأبرزت === شوامسا املعاين لتحصيل ركبت 
  املالبسا منها بالديباج وطرزت === صيودها اقتناص يف داجه تأل ومل 

  الطوامسا منها لألذهان تقرب === بلدة كل يف العلم بث ودأبك 
  ونفائسا أنفسا فيه ونافست === أحبرا منك صائب بفكر وغصت 

  نواكسا تسعى األقوام لك وجاءت === مقدما احلسود رغم على فصرت 
  والفوارسا هلا ركانا وأعجزت === حويتها قد مجة مزايا مهدي 

  مؤانسا رفيقا فهاكه كماال === املدى بلغ جامع كتاب فهذا 
  ترامسا عقودا حتكي ترامجه === صنعه أحسن وما له فواها 

  قالنسا أضحت واألقوام التاج هو === غدا الذي اهلمام وراويه ال ومل 
-------------------------------------- 

  ١١٨١ صفحة - ٢ جزء   
  والدسائسا ضدها حموت قد ا === سنة آثار احلي عبد فأحييت 
  البسابسا الترهات يزيح حبق === تفيدنا ندبا الكون مشس زلت وال 
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 ٧٣٩

  املناحسا الكرمي املوىل وباعدك === واهلنا واليمن اإلسعاد لك ودام 
 آمني عليهما تيب السباعي املعطي عبد بن حممد كسبه وأسري ربه عبد
١١ 

 العباس أبو أمحد بن قصبة قاضي املطبوع الشاعر املنشيء الكاتب البارع األديب النابغة وكتب
 والصالة احلمدلة بعد اآلزموري شعيب أيب بن أمحد

 يف تعاىل اهللا أظهره من الشهري العلم الكبري الشيخ علة كل احلديث ببلسم الشايف اجللة احلفاظ فذ
 املفسر احملدث احلافظ املسلول العلم وسيف الرسول سليل عماية ذو أعشى إال ينكرها ال آية العصر
 العلوم بكم اهللا أحيا احلي عبد حممد سيدي شيخنا الديار هذه وفخر واآلثار الفنون مجاعة املؤرخ
 لفضلكم الذاكر حببلكم املتمسك من عليكم كرمي وسالم والرسوم الغابرة اآلثار تلك بكم اهللا وأظهر
 اآلزموري شعيب أيب ابن أمحد فقريال عبيدكم
 طبعت اليت مشيخاتكم إحدى من األول اجلزء وهي السنية هديتكم يب اتصلت فقد بعد أما
 عن خريا اهللا فجزاكم الطريقة تلك االسناد ميت من وأحيت حقيقة باألجداد األحفاد وأحلقت
 وال املكابر ينكره ال ذيال فضلكم وأبقى النجيب على حىت سلوكه الصعب الغريب بالفن االعتناء
 شأنه أعليتم الذي املصر هذا على وخصوصا العصر هذا يف املضيئة الشمس فإنكم خاسر إال جيهله
 العظام األشراف الكرام باالجنال عينكم وأقر إمدادكم وظاهر إسنادكم بعايل

 علما وعلمتنا كثريا أفادتنا اليت البهية والتحفة السنية اهلدية بتلك فرحنا عن سيدنا يا تسألوا وال
 بفوائد وشهريا خافيا لنا وترمجت كبريا

-------------------------------------- 
  ١١٨٢ صفحة - ٢ جزء   

 لكم تقدم أن تقصريي من استحييت أبياتا أنشأت وقد عنكم إال تصدر وال منكم إال تكون ال
 زالت ال سعيد سيدنا وعيد العظيم أنش وذلك اخلدمي عذرمت البال شغل من احلال عليه ما علمتم وإذا

 على والسالم املسلمني وجلميع وألهلنا لنا الصاحل الدعاء ونسألكم عيد كل يف لكم تبسم السعادة
 ١٣٤٧ عام احلجة ذي ٩ يف اهللا ورمحة الكرمية حضرتكم

  اإلسعاد أيب سيدنا شكر من === مرادي أخط كي الرياعة يل هب 
  واإلسناد واإلقراء التأليف خلدمة النفيس العمر الواقف 

  حساد من شاء ما له تركت === آثاره الذي الفذ واجلامع 
  االفراد حرفة يف بنهاره === ليله املواصل الفرد احلافظ 
  الوقاد بذكائه مجعه يف === آية فكون له احلديث سيق 
  الوراد مجاعة بذاك وأتى === أخباره حديثهم الوفود سار 
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 ٧٤٠

  باألمداد جال كم فمداده === شأنه أكرب السيال ويراعه 
  األعياد من عيد ا صليت === فيضه من هدية إيل وصلت 
  اإلجياد يف العلم معجزات من === إجيادها اليت السند جمموعة 

  برشاد اهلدى على تدل طرق === ومن كتب ومن ناس من شئت ما 
  ادباألطو اآلساس مبنية === املنتقى العلي السند موصولة 
  باد أبو خمتف من تعريفه === البس فكل ا الرجال حشر 
  باألجداد األحفاد ا حلقت === قد القدر عاليات مبسلسالت 
  تعدادي غالب ففضلك قلت === مدحة فاقبل العي عذر موالي 

  إنشادي على ثالثته زيدت === لشاعر املقال تذكري يكفي 
-------------------------------------- 

  ١١٨٣ صفحة - ٢ جزء   
  احلساد هوى فاستدعى للحظ === استحقاقه حساده رأى من يا 

  وداد كل عنان إليك تثين === أوليتها قد بيضاء يد من كم 
  األجساد يف األرواح مع سلكت === أسديتها صنائعا اإلله شكر 

 اآلزموري أمحد
 نصه ما ١٣٤٧ شوال تاريخ ٥ دجمل ٤ عددها يف املصرية الغراء الزهراء جملة ونشرت

 شهرة الكتاين اإلدريسي احلي عبد حممد الشيخ احملدث للعامل ص ٤٥٣ فاس يف اجلديدة املطبعة  
 روايته سبيل يف رحالته وكثرة احلديث علوم يف باعه بطول أحرزها واملشرق األقصى باملغرب ذائعة
 ويبيح مبروياته جييزه أن مبكة املقيم لشنكيطيا اجلكين مايابا بن اهللا عبد الشيخ العالمة منه طلب وقد
 من به اتصل ما على مشتملة اإلجازة تكون أن عليه مقترحا وجمموعاته مبسنداته عنه التحديث له

 هذا يف االستيفاء كل مستوىف نافعا كتابا مجع أن إال الكتاين السيد من كان فما واألثبات الفهارس
 لتراجم عاما قاموسا وصفه كما فجاء واملسلسالت شيخاتوامل املعاجم ومعجم   مساه املوضوع
 ناصر ابن للحافظني واحملدثني احلفاظ طبقات على وذيال اآلن إىل الثامن القرن من احلديث يف املؤلفني

 التاسع القرن أواسط على فيها وقفا اليت والسيوطي
 يف والرواية احلديث رجال نم كبري عدد تراجم وفيه الفهرس هذا من األول اجلزء اآلن أيدينا وبني
 وعراقيني وفرس وترك وسنديني وهنديني ومينيني وشاميني ومصريني وأندلسيني حجازيني من القريبة العصور
 أو كتبهم روى ممن وغريهم وسودانيني ومراكشيني وفاسيني وتلمسانيني وجزائريني وقريوانيني وتونسيني
 .جيد ورق على حسنا طبعا مطبوع اجلزء وهذا مشافهة أو كتابة أجازوه أو م احلديث يف إسناده اتصل
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 :قال أبو اخلري احلنبلي وفقه اهللا

  نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني أما بعد احلمد هللا والصالة والسالم على
ورأيت أنه طلب كتاب الشيخ األركاين حتفة االس يف ) إسنادا  أعلى أهل األرض(فقد اطلعت على موضوع 

 ه رمحه اهللا قبل وفاته بسنوات ولكين حاولت وضعهالفهارس وهذا الكتاب قد أعطانيه مؤلف التعليقات على فهرس
 كملف وورد لكين مل أستطع البته فنسخته هكذا ولعل أحدكم ينسقه وشكرا لكم

 

 الرمحن الرحيم بسم اهللا
واملرسـلني،وعلى آلـه وأصحابه  احلمدهللا رب العاملني، والصـالة والسـالم رسـوله أشـرف األنبياء

 ٠الدين ن إلـي يـومأمجعني،ومن تبعهـم بإحســـا
{ :املدعــــو: واإلسـناد خـادم كتاب رب العبـاد،وعلـم الروايـة:  ربـه الفقري إيلفيقول :أما بعد

ملؤلفه احملدث } فهرس الفهارس {لقدقرأت كتاب  {صــالـح أمحـدحممدإدريس األركاين املكي مث الرابغي
 رآها التوضيحات ، فلما يه بعض التعليقات ، أوعبدالكبريالكتاين وكتبت عل املسندالسيدحممدعبداحلي بن

مسـتقلة ،  يف رسـالة وطلب مني أن أجعلها شـيخناوصاحبنااملسـندحممدياسـني الفاداين اســتحسنها
 : فلبيت طلبه ، ونفذت رغبته، وسـميت هذه التعليقات بــ

 }يف التعليقات علي فهرس الفهارس حتفة االس{ 
عملناهذاخالصـاً لوجهه الكرمي، و أن ينفع ـذه الرسـالة خاصـة  يرأن جيعلوأسـأل اهللا العلي القد

ويرضـاه  الرواية واإلسـناد ، ومجيع املسلمني عامة ، وأن يوفقنا دومـاً وأبـداً إيل ماحيبـه املشــتغلني بعلم
ل اهللا، إنـه سـميع جميب حممداَ رسـو ، وأن يرزقنا قبل املوت توبـة وعنداملوت شـهادة أن ال إله إال اهللا وأن
  ٠وأصحابه أمجعني الدعاء ، وصلى اهللا وسـلم على خريخلقه وعلى آله

 : فأقول وباهللا التـوفيق
السخاوي ، السيوطي : عندماعداملؤلف احلفاظ من أهل القرن العاشرقال :  )٧٩و٧٨ ص١ج( ــ يف  1

املصري  ميي الصغرياملصري ، يوسـف بن شـاهنيالناجي الشامي ، عثمان الدميي املصري ، الد املصري ، الربهان
 ٠أخل... ، النجم ابن فهداملكي، 

عمرابن احلافظ تقي الدين حممدبن النجـم حممدابن فهداهلاشـمي املكي  النجم بن فهد، هواحلافظ جنم الدين: قلت
 ، واحلافظ يوسـف بن شــاهني املصري ،) هـ٨٨٥( وتويف ســنة ) هـ٨١٢(ولدســنة ،
حممدابن حممودبن  ، والربهان الناجي ، هواحلافظ الربهان ابراهيم بن)هـ٨٩٩(، وتويف سـنة)هـ٨٢٨(ةولدسـن

وهم من حفاظ القرن التاســع  ،)هـ٩٠٠(وتويف سـنة ) هـ٨١٠(بدرالدمشقي املعروف بالناجي، ولدسـة
 ٠واهللا تعاىل أعلم ٠كمابينت ، وعدهم من احلفاظ القرن العاشـر ليس جبيـد
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  ٠السوداين ، من حفاظ القرن الثاين عشر ابن سـنة الفالين: عداملؤلف ): ١٥ سـطر٧٩ ص١ج(ــ ويف 2
روي عنه ) : ١٩ سطر١٠٢٧ ص٢ج(وقدقال املؤلف يف ترمجة ابن سنة  ابن سـنة هذا اليوصف باحلفظ ،: قلت
و قال . أهـ.الشيخ صاحل الفالين ، وهوالذي شـهرأسـانيده ومن طريقه عرفهاالناس (أي عن ابن سـنة( 
حافظاً هي  الشروط اليت إذا اجتمعت اليوم يف الراوي سـموه: وقال احلافظ ابن حجر ) : ٧٧ص١يف ج) املؤلف

التعديل والتجريح لطبقات الرواة  الشـهرة بالطلب ، أو األخـذ من أفـواه الرجال المن الصحف، ومعرفة: 
ضره من ذلك أكثرممااليستحضره ، مع حفظ الكثريمن مايستح ومراتبهم ، ومتييزالصحيح من السقيم ، حىت يكون

  فهل جيتمع هذه الشروط يف ابن سـنة ؟٠أهـ.مجعها فهوحافظ املتون ، فهذه الشروط من
  .أهـ.ويروي البابلي اجلامع الصغريعن السنهوري عن العلقي عن السيوطي :(١٤ سطر٩٧ص١ج(ــ ويف 3

 ٠الشمس العلقمي عن السيوطيعن ) هوسامل(عن السنهوري : العبارة  صواب:قلت
 ٠وأرويهابأسـانيدنا إيل السيدزين مجل الليل املدين):٢٠سطر101 ص١ج(ــ ويف 4

 ٠)هـ١٢٣٥ت(العابدين بن علوي باحسن مجل الليل املدين  هوزين: قلت
  .أهـ.ابن أىبحممدالقاسم بن املظفربن عساكر عن) : ١٠سطر١١١ص١ج(ــ ويف 5
 ٠بن املظفربن عساكر، حبذف كلمة ابن بعدكلمة عن  دالقاسمعن أىبحمم: صواب العبارة:قلت

عن أىب احلسن ابن الزبريالغرناطي ، عن أىباحلسني أمحدابن حممدبن  : (  وبعده١٧سطر١١٢ص١ج(ــ ويف 6
 ٠أخل.. اإلمام أمحدبن أىببكربن خريعن مؤلفها بن السراج، عن خاله

، عن أىباحلسـني )العاصمي(م بن الزبيـرالغـــرنـاطيأىبجعفرأمحدبن ابراهي عن: صواب العبارة هكذا: قلت
 ٠مؤلفها ، عن) ابن عمر األموي االشبيلي(حممدبن السـراج ، عن خاله اإلمام أىببكرحممدبن خري أمحدبن

فهدالعلقمي، ونورالدين علي بن  ومسند مكة الوجيه عبدالرمحن بن) : وبعده ١٩ سطر١١٤ص١ج(ــ ويف 7
 .أهـ.صحاب السيوطيأمحدالقرايف كالمها من أ

عبدالقادرابن احلافظ  عبدالرمحن بن: عبدالرمحن بن فهد هو املكي، وليس العلقمي، واسـمه الكامل :قلت
فهداهلاشـمي املكي ، تويف مبكةاملكرمة سـنة  عبدالعزيزابن احلافظ النجم عمرابن احلافظ التقي حممدابن

 عمه حممدجاراهللا ابن احلافظ عبدالعزيزابن فهداهلامشي السيوطي،وإمنايروي عن وهواليروي عن احلافظ) هـ٩٩٥(
 ٠وهوعن احلافظ السيوطي وغريه املكي،

سـيدالكل املهليب األسـواين، عن أىباحلسن بن تامتيت  عن احلافظ الزبريبن) : ١٩سطر١٢٨ص١ج(ــ ويف 8
  .أهـ.

الدين  السنن واملسانيد للحافظ تقياحلسني بن حيي بن أمحدتامتيت ، أنظرذيل التقييديف رواة  :الصواب هو: قلت
 ٠األسـواين يف ترمجة الزبريبن علي بن سـيدالكل املهليب) ٥٣٣ص١ج(أىبالطيب الفاسي املكي

، ويف )هـ١٢٥٢(ولدباملدينة املنورة سنة  ترجم للسيد أمني رضوان املدين، وذكرأنه) : ١٣٢ص١ج(ــ ويف 9
 ٠أهـ٠والأسـتحضروفاته :آخرترجتمة قال

 ٠)هـ١٣٢٩(تويف سـنة إنه : قلت
 ترمجة أيب احلسن حممدبن عبداهلادي السندي املدين، قال وكانت وفاته يف) ١٤٨ص١ج(ــ ويف 10

 ٠)هـ١١٣٨(ويف سـلك الدررأنه تويف سـنة:  قلت٠أهـ).هـ١١٣٩(سـنة
شة عن عائ يروي املذكور عالياً: يف ترمجة أىبالفتح املزي اإلسـكندري، قال) : ١٦١و١٦٠ص١ج(ويف ــ 11
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 .أهـ.احلجار بنت عبداهلادي، والشهاب الرسـام ، وجده علي بن صاحل النويري كلهم عن
، ومل أقف على )هـ٩٠٦(وتويف سـنة (هـ٨١٠(أبوالفتح حممدبن حممدبن علي بن صاحل املزي ولدسـنة: قلت

اب الرسـام ـ وأماالشه)هـ٨١٦(املقدسية توفيت سـنة ترمجة جده رغم البحث عنه ، وعائشة بنت عبداهلادي
علي بن إسـماعيل احلموي األصل مث احلليب احلنبلي الشهريبابن الرسـام،  أمحدبن أىببكربن أمحدبن: أظنه هو

 ، وهومن شيوخ احلافظ النجم عمربن)هـ٨٤٤(وتويف يف محاة سـنة) هـ٧٦٣(يف سـنة ولدتقريبـاً
أىبطالب  أمحدبن: ر هو، واحلجا)  منه ٥٤أنظر ص(وذكره يف معحم شـيوخه ) هـ٨٨٥ت(فهداملكي

املذكورهنا فإنه اليروي عن  ، فإن كان املراد من الشهاب الرسـام ،)هـ٧٣٠(احلجارالصاحلي تويف سـنة
وهويروي عن احلجار، ولكن اليروي عنه املزي  (هـ٨٠٦ت(احلجار، وإن كان املرادبالربهان بن صديق الرسام

 .أعلمواهللا تعاىل  ٠اإلسكندري املذكورألنه ولدبعدوفاته
 ٠)هـ١٣٢٥(مات سـنة يف ترمجة أىبالنصر اخلطيب قال أنه) : ٧ سطر١٦٣ ص ١ج(ــ ويف 12

 ٠واهللا أعلم ،(هـ١٣٢٤( من شـهرربيع الثاين سـنة ٤الصواب أنه مات يف : قلت
األستاذحممدبن علي  نرويه عن أىباليسراملهنوي املدين ، عن) : ١٣ سطر١٦٩ ص١ج (ــ ويف 13

 .أهـ.الشلفي
 ٠الشلفي وهوخطأ مطبعي حممدبن علي السـنوسـي، وليس: الصواب : قلت 

اسم فهرس : األكابرمبرويات الشيخ عبدالقادر  إحتاف: قال)  ومابعده ١٠سطر١٧١ ص ١ج (ــ ويف 14
إيل أن قال ..... عبدالقادربن أىببكرالصديقي احلنفي أبوالفرج حمي الدين،  شـيخ اإلسالم مبكة ومفتيهاالشيخ

عمرالغزي عن  وعن أىبالنصرعن) ح(٠ه يرويه عن السكري عن الكزبري عن عبدامللك القلعي عنهأن :املؤلف
 ٠أخل ... وبأسـانيدناإيل ابن عابدين عن القلعي املذكورعنه) ح (٠القلعي عنه 

الصديقي املفيت عبدالقادربن أىببكر: فأقول املؤلف مل يذكرتاريخ والدة املفيت عبدالقادرالصديقي ، والوفاته،: قلت 
إحتاف (، وثبته املسمي )هـ١١٣٨(، وتويف اسـنة ) هـ١٠٨٠(سـنة املكي احلنفي، ولد مبكة املكرمة

 ، هومن ختريج تلميذه الشيخ حممدهاشـم بن عبدالغفورالسندي احلنفي، يف)عبدالقادر األكابرمبرويات املفيت
عبداملنعم بن تاج الدين  قاضيها عبدامللك بنجملدين ضخمني وعندي نسخة منه، وعبدامللك القلعي ، هومفيت مكة و

والتعرف سـنة والدته ، فبني وفاته ووفاة  ،(هـ١٢٢٨(بن عبداحملسن القلعي املكي احلنفي، تويف مبكة سـنة
وهذايقتضي أن عبدامللك القلعي عمر أكثرمن تسعني سـنة ، وهذامل  املفيت عبدالقادرالصديقي، تسـعون سـنة،

كتايب  ات والتواريخ، فرغم هذا قلد املؤلف شـيوخنا وغريهم من الشيوخ ، وكذلك قلدته يفاألثب أجديف كتب
أن عبدامللك القلعي يروي عن : عندي فتح العالم وغريه من أثبايت ومؤلفايت يف علم الرواية واإلسـناد، واملعروف

، كالمها )هـ١١٨٧ت(قي املكي احلنفيعبدالقادربن أىببكرالصدي أبيه عبداملنعم القلعي، و املفيت علي ابن املفيت
أبيه  عبدالقادربن أىببكرالصديقي املكي، صاحب الثبت املذكور، وعبداملنعم القلعي أيضاً عن عن والدالثاين املفيت

عن املفيت عبدالقادرالصديقي،  القاضي تاج الدين القلعي بسـنده ، وإن ثبت حقاً أن عبدامللك القلعي يروي عاليا
أيضاصاحبناالشيخ ياسني الفاداين يروي يف أثباته من طريق  ورأيت:  قلت٠ملن روي من طريقهفهذا علو له و

 ، واملفيت عبدالقادربن)هـ١١٤٩ت(تاج الدين القلعي، عن جده تاج الدين القلعي املكي عبدامللك بن عبداملنعم بن
وحمليب علم الرواية   يوفقناوأسـأل اهللا أن. أىببكرالصديقي املذكور، بأسـانيدمها، وكذلك فعلت أناأيضا

بينة من روايته عن املفيت عبدالقادربن  واإلسـناد ملعروفة والدة القاضي عبدامللك القلعي ، حىت نكون على
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 ٠القلعي املكي أىببكرالصديقي املكي، وجده القاضي تاج الدين
احملدثني مبصرالشيخ لشيخ : موالنااجلليل إحتاف سـيدي حممدخليل مبواهب: قال) ١٧٢ ص ١ج(ــ ويف  15

املالكي، ألفه باسم حممدبن خليل العجلوين، يروي عن والده ، والبابلي  أىبمفلح خليل بن ابراهيم اللقاين املصري
 .أهـ.السنهوري ، وأمحداملكي، وحممدحجازي الواعظ ، وعلي األجهوري وغريهم ،وسـامل

، وال )هـ١١١٥ت) روي عن سامل السنهوري، وهوالي)هـ١١٠٥(خليل بن ا براهيم اللقاين تويف سـنة :قلت
خليل اللقاين عن أبيه ابراهيم  وإمنا يروي: ، ومهامن شـيوخ شـيوخه )هـ١٠٣٥ت(عن حممدحجازي الواعظ 

اللقاين ، وشقيقه الثاين حممدبن ابراهيم اللقاين، والشمس  ، وشقيقه عبدالسالم بن ابراهيم)هـ١٠٤١ت(اللقاين
 وعبداهللا اخلرشي ، والنورعلي الشرباملسي ، وسـلطان املزاحي ،) هـ١٠٧٧(البابلي حممدبن عالءالدين

وعامرالشرباوي ،  والشهاب أمحدالشوبري املصري، وياسني العليمي احلمصي ، وحممدعلي بن عالن املكي ،
املالكي املكي ، وغرس الدين اخلليلي،  والشهاب أمحدالقليويب، وعبدالرمحن اخلياري املدين ، وتاج الدين

حممدالشرباملسي املالكي ، والنورعلي األجهوري، والنورعلي احلليب  وعبدالعزيزبن حممدالزمزمي املكي ، والشمس
 ٠وغريهم صاحب السرية،

الشهاب أمحدبن حممدقاطن  لعالمةاليمن ومسنده: اإلعالم بأسـانيداألعالم : قال) ١٨٨ ص ١ج(ــ ويف 16
األنصاري عن حممدبن ناصراحلازمي ، عن حممدبن علي  سبعي اليمينالصنعاين اليمين، أرويه عن القاضي حسني ال

 ٠أخل.عنه  العمراين ، والوجيه األهدل كالمها
وحممدبن علي العمراين ولدسنة  ،(هـ١١٩٩(، وتويف سنة)هـ١١١٨(الشهاب أمحدقاطن الصنعاين ولدسنة : قلت

 0 ،وهوعندي اليروي عنه) هـ١٢٦٤(، وتويف سنة)هـ١١٩٤(
بن علي باسـندالعمودي، عن  صاحل بن إدريس األركاين، أروي عن شـيخنااملفيت عبداهللا/ لفقريإيل بهوأناا: قلت

الضمدي، والسيدحسن بن عبدالباري األهدل،  املفيت يوسف بن مبارك العريشي، عن القاضي حسن بن أمحدعاكش
ويوسف بن مبارك العريشي } ح{٠عن الشهاب أمحدقاطن الصنعاين كالمها عن السيدعبدالرمحن بن سليمان األهدل

،وهوعن حممدبن علي الشوكاين وغريه، ومل يقل شـيخنااملفيت )هـ١٢٦٤ت(العمراين أيضا عن حممدبن علي
 ٠العمودي أن العمراين يروي عن أمحدقاطن عبداهللا

إتصال غريب عن السيدشـمس ) أي بالبصري املكي( ولنابه  : ( وبعده٤سطر١٩٧ ص ١ج(ــ وقال يف 17
عثمان املرغين لقيته باإلسكندرية، عن أبيه حممدعثمان عن أبيه أىببكروعمه ياسني   حممدبن حممدسراخلتم بنالدين

 . أهـ٠أبيهماأىببكرعن أبيه عبداهللا عن البصري عن
السيدمشس الدين حممدبن حممدسراخلتم بن عثمان املرعين لقيته باإلسكندرية، عن  عن: وصواب العبارة هكذا: قلت
احملجوب املريغين الطائفي  سراخلتم، عن أبيه عثمان، عن أبيه أىببكر، وعمه ياسـني ، عن أبيهماعبداهللاحممد أبيه

 ٠عن البصري؛ هوعبداهللا بن سـالـم البصري املكي
املعمرالشهاب  أعلى من ذلك من الطريق) أي باحلافظ الزبيدي( وأتصل به ) : ٢٠٢ ص ١ج(وقال يف  ــ 18

السيدمرتضى حبق إجازته جلده  حممدسـعيدالسويدي البغدادي، وهويروي عنأمحدبن صاحل بن علي بن 
املنالعلـي املذكور، وكانت وفاته عن نيف  حممدســـعيدوأوالده وأوالدهم وأحفادهم، وهوآخرحفدة جده

 .أهـ. هـ ملاوردهاحاجاً ١٣٢١مكة عام هـ ، وإجازته لناكانت من١٣٢٤وتسعني سنة 
أن الشهاب أمحدبن صاحل السويدي مل يدرك حياة احلافظ  : سند ألمورأمههاالجيوزالراوية ذاال: قلت
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عندماأجازاحلافظ للمنال حممدسعيدالسويدي : هذا أوال، وثانياً) هـ١٢٠٥ت) السيدحممدمرتضى الزبيدي املصري
ين يولدون الذ وأوالدهم وأحفادهم كمال قال، كان يقصد احلافظ الزبيدي الذين يولدون يف حياته، وال وألوالده

وألوالده وأحفاده، وقال يل بعض احلاضرين   وقدقلدت احلافظ الزبيدي فأجزت لبعض الشيوخ٠هلم إيل يوم القيامة
قصدت ذلك الذين ولدوا أوسـيولدون يف حيايت، ومل أقصدمن  : كيف جتيز ألحفاده وليس له أحفاد ؟ فقلت له

لقدكنت أظن يف :  تنبيه٠ع املنالحممدسعيد السويديفعل احلافظ مرتضى الزبيدي م  وهكذا٠سـيولد بعدممايت
الفرح قد تبدل إيل  أمري أن الشهاب السويدي أدرك حياة احلافظ الزبيدي، ففرحنا ذاالسند، إال أن هذا بداية

 ٠الزبيدي بعشرات السنني احلزن واألسى عندما حتققت من أمره وأنه ولد بعدوفاةاحلافظ
ويف مجيع الفهارس واملشيخات أن حيي ) : (ومابعده  ١١ سطر٤٩١ ص١ج( يف وقدقال املؤلف عبداحلي الكتاين

مالك عدا مافاته سـماعه من مالك، وهومقدار يسري كان يرويه عن زياد ابن  بن حيي الليثي كان يروي املوطأ عن
إليه  لشـبطون عن مالك العن مالك، فانظــر إيل حتري من تقدم والصدق يف الرواية وإيل ماوص عبدالرمحن

له مل حيضرعليه إال يف  احلال اآلن من تعمد أحدهم إيل سـياق أسـانيدالكتب السنة من طريق شـيخ عن شـيخ
دروس معينة روي عنه كل مالعله مل يروه  فرائض املختصر، وليست له منه إجازة، فبمجرد احلضور عليه يف

) ادوا وصل ســلسلة وصلوهابالكذب والتزويرسـلسلته، مث إذاأر هوأيضـاً، وإناهللا على ضياع العلم وانقطاع
 .أنتهى كالمه.

الزبيدي،  هذاكالم حسن وجيد ، وكان أفضل وأحسن لوترك الرواية عن الشهاب السويدي عن احلافظ :قلت
احلفيد،وعبداللطيف البريويت  السـيماوعبداحلي الكتاين يروي باإلجازة اخلاصة عن السكري عن الكزبري

 ٠باإلجازة اخلاصة العطار، كلهم عن احلافظ الزبيديوعمراآلمدي ، وحامد
والبصري : أىبسامل العياشي إيل أن قال نتصل بالبابلي املذكور من طريق ) : ٢١١ ص ١ج(ــ وقال يف 19

 ٠أخل ..... والرداين ، والرزقاين  والنخلي والعجيمي ، والقلعي والثعاليب ،
فإن كان مراده تاج الدين بن عبداحملسن القلعي املكي، فاملؤلف  ال أعلم حىت اآلن مراد املؤلف بالقلعي ،: قلت

عيسي الثعاليب، وحممدبن سليمان الرداين ، وحسن العجيمي، : ذكرأنه يروي عن  و)٩٧ ص١ج(ترمجه يف 
وأمحدبن حممدبن سـامل  البصري، وحممدبن عبدالباقي الزرقاين، وأمحدبن حممدأىباألخرياملرحومي املصري، وعبداهللا
يترجم أمحدبن حممدبن سـامل القلعي يف  املؤلف مل:  قلت٠أنه يروي عن البابلي: قلعي، وقال عن األخريال

 ٠التاج القلعي،واهللا تعاىل أعلم كتابه،فلذايتجه الذهن إيل أنه أرادبالقلعي
  ٠عساكرالنمرسي عيدبن): ٩ سطر٢١٣ ص١ج(ــ وجاء يف 20

 ٠)هـ١١٤٠ت) ي الشافعيالصواب أنه عيدبن علي النمرسي األزهر: قلت
روايته عن اإلمام أىبالفتح املزي  (أي للبدرالغزي( ومن أعلى ماحصل له ) : ٢١٩ ص ١ج(ــ وجاء يف 21

صديق الرسـام، وجده علي بن صاحل النويري كلهم عن  اإلسكندري عن عائشة بنت عبداهلادي، والشهاب بن
 ٠ أهـ٠احلجار 

 وتويف) هـ٨١٠(احل املزي اإلسكندري ولدسـنةحممدبن حممدبن علي بن ص أبوالفتح: قلت
 ٠وهي تروي عن احلجار) هـ٨١٦(،وعائشة بنت عبداهلادي املقدسية توفيت سـنة)هـ٩٠٦(سـنة

) هـ٨٠٦ت(الرسـام  وأماالشهاب بن صديق الرسـام ، فإن كان املرادبه الربهان ابراهيم بن حممدبن صديق
: يدرك حياته، وإن كان املرادبالشهاب الرسـام  ي الرواية عنه ألنه ملالراوي عن احلجار، فالجيوز ألىب الفتح املز
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 ٧٦٣(إسـماعيل احلموي األصل مث احلليب احلنبلي الشهريبابن الرســـام ،  أمحدبن أىببكربن أمحدبن علي بن
 ٠ واهللا تعاىل أعلم٠فإنه اليروي عن احلجار (هـ٨٤٤ـ 

أي احلافظ الربها ن ابراهيم بن حممدبن خليل ( جم للمتر وكان) : ١٨ سطر٢٢٢ ص١ج(ــ وجاء يف  22
  ٠ أهـ٠أمحدوكنيته أبوذر، وصف أيضاباحلفظ واإلتقان والضبط ولداسـمه) ه٨٤١احلليب ت

 ، و العالمة)هـ٨٨٤(احلافظ موفق الدين أبوذرأمحد وهوتويف سـنة : احلليب أوالد ثالثة  للحافظ الربهان: قلت
عن والدهم احلافظ الربهان   وكلهم٠، والعالمة الفقيه مجال الدين أبوحامدعبداهللالفقيه ناصرالدين أبومحزة أنس 

فهداملكي عن شـيوخ كثريين ، وذكرهم يف معجم  احلليب وعن غريه، بل اسـتجازهلم احلافظ النجم عمربن
 ٠الشيوخ ، وهومطبوع 

 ن عبدالسالم البناينأي أنه من شيوخ حممدب (٠وأمحدبن يعقوب ) : ٢٠ سطر٢٢٥ ص١ج(يف ــ وجاء 23
  ٠أهـ) ١١٦٣الفاسي ت

) هـ١٠٩٤ت(العالمة أمحدبن سـعيداملكيدي أمحدبن يعقوب هوالواليل، وهويروي عن قاضي فاس اجلديد: قلت
العياشي، وأمحدبن أىببكرالدالئي ، وأمحدبن عمران الفاسي ، وعيسي  وهوعن عبدالقادربن علي الفاسي، وأىبسـامل

 .داخلفاجي ، وغريهمأمح الثعاليب ، والشهاب
ويروي عن الشيخني ) : أمحدبن قاسم   ومابعده ، يف ترمجة البوين١٢ سطر٢٣٧ ص ١ج(ــ وجاء يف 24

علي اخلضري الرشيدي احلنفي، وأىبعبداهللا حممدابن  املعمرين أكثرمن من مائة وعشرين سـنة أىباحلسن
عن : اوي عن الشعراين عن زكريا، والثاينعن الشيخ عبدالروؤف املن :عبدالعزيزاملنويف الشافعي، األول

 عن حنومائة سـنة، والشمس الرملي،األول عن)هـ١٠٢٣(الرشيدي الشافعي املعمرمات سنة عبدالواحدالربجي
عبدالواحدالربجي  : قلت٠أهـ ) عن زكريااألنصاري، كالمهاعن احلافظ ابن حجر: احلافظ السيوطي، والثاين

اليروي عن احلافظ ابن حجرالعسقالين  ولدبعدوفاة السيوطي، والسيوطياليروي عن احلافظ السيوطي ألنه 
  ٠باإلجازة اخلاصة

الباقيات الصاحلات يف املسانيدواألوائل واملسلسالت ) : ومابعده ٢٤٥ ص١ج(ــ وقال يف 25
العامة ألهل  أرويه عن جامعه باإلجازة: الدين عبدالباري األنصاري اللكنوي اهلندي، إيل أن قال ملعاصرناحممدقيام

  ٠أهـ)العصرعلى مذهب من يرى ذلك والعلم يل خبربه إال من فهرسـه املذكور 
بإعتبار ) هـ١٣١٤ت) أي السيدعيدروس بن عمراحلبشي( وأروي عنه ) : ٢ سطر٨٦٨ ص٢ج(وقال املؤلف يف

 ٠ألهـ) العطار  إجازته العامة ألهل العصراليت أخربين االشيخ أمحدبن عثمان
مان كان يروي عن أحد باإلجازة العامة ألهل )املؤلف أي( املؤلف الكتاين يرد قول بعض القائلني أنه فكالم : قلت
حممدياسني الفاداين مراراً أن عبداحلي الكتاين أجازألهل عصره عامة، وألهل مكة   وقدأخربين صاحبناالشيخ٠العصر

 ٠، فإن صح قوله دخلت أناأيضا يف إجازته العامة خاصة
 ٠ أهـ٠وأىبعبداهللا حممدبن خالداجلعفري املكي ووالده أىببكر : (١٧ سطر٢٥٩ ص١ج( ء يفــ وجا 26

 ٠وأىبعبداهللا حممدبن أىببكربن خالداجلعفري املكي، ووالده أىببكر: هكذا وصواب العبارة: قلت
 من األبنوسـى، وابن) أي احلافظ تقي الدين ابن فهد( وسـمع ): ٦ سطر٢٧٠ص١ج(وجاء يف ــ 27

 ٠ أهـ٠ والزين املراغي ، وأىباليمن الطربي صديق،
) هـ٧٢٥(ابراهيم بن موسي بن أيوب األبناسي مث القاهري الشافعي، ولدسـنة هوالربهان: األبنوسي : قلت
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مث املكي  هوالربهان ابراهيم بن حممدين صديق الرسـام الدمشقي: ، وابن صديق)هـ٨٠٢(وتويف سـنة تقريباً،
هوأبوبكربن احلسني املراغي العثماين  :،والزين املراغي)هـ٨٠٦( وتويف مبكة سـنة)هـ٧١٩(الشافعي، ولدسـنة

هوحممدبن : ، وأبواليمن الطربي )هـ٨١٦(باملدينة املنورة سـنة ، وتويف)هـ٧٢٧(املدين الشافعي، ولدسـنة
 وتويف) هـ٧٣٠(بن حممدبن ابراهيم بن أىببكرالطربي املكي الشافعي، ولدمبكة سـنة  أمحدابن الرضي ابراهيم

 ٠)هـ٨٠٩(اسـنة 
ســتة ) أي باحلافظ التقي بن فهد ) وأعلى مابينناوبينه) :  ومابعده١٦سطر٢٧٠ ص١ج(ــ وجاء يف 28

الواواليت عن ابن أركماش، عن السراج عمر ،  وسـائط ، وذلك عن الشهاب السويدي، عن ابن سـنة ، عن
 ٠ أهـ٠نيامايوجديف الد عن أبيه تقي الدين ماله ، وهوأعلى

مل يدرك حياة احلافظ السيدحممدمرتضى الزبيدي  أن الشهاب السويدي: هذاالسـندضعيف جداً، ألمورأمهها: قلت
الزبيدي املذكور، اليروي عن ابن سـنة باإلجازة اخلاصة، والروى عنه يف  ، مث أن احلافظ)هـ١٢٠٥ت(املصري 
الفالين ، مث رواية  ؤلف ، وابن سـنة هذا ، يروي عنه صاحلوإجازاته باإلجازةالعامة ، وإمناهومن صنع امل أثباته

ن صح فعالً أن الواواليت أدرك حياة ابن  الواواليت عن ابن أركماش أيضا باإلجازةالعامة ألهل العصر، وهذاإ
ويقال عنه أنه ) هـ٨٤٢(سـنة(، وقدولد ابن أركماش يف )١٤٣(أكثرمن عمر) أي الواواليت( أركماش، وأنه

 فهل) هـ٩٥٧( سـنة، وتويف سـنة١١٥سـنة، فإذا أفترضنامثال أن ابن أركماش هذا عاش  كثرمن مائةعمرأ
 ٠جيوزللواواليت أن يروي عنه ؟ كال 

ولد املترجم كمايف ثبت الفالين ): الشريف الواواليت املذكور  يف ترمجة١٠٧٣ص ٢ج(وقدقال املؤلف الكتاين يف 
هـ، ويف الغررالغالية يف احملاسـن القاوقجية، أنه ولد  ١١٠١سـنة هـ ومات٩٦١الكبري، سـنة 

  هـ، وحنوه ألحد من تدبج معه الفالين وهوالنورعلي بن عبدالربالونائي يف١١٠٢سـنة هـ ، ومات٩٨١سـنة
خاله الشيخ عثان بن عبداهللا  املنح اإلهلية يف شـرح األورادالبكرية، وملاترجم الشيخ صاحل الفالين يف ثبته الكبري

أجلهم موالي الشريف حممدبن عبداهللا الواواليت ،  إنه أخذ عن أعالم شـهرية: فالين وهوأول شـيوخه قالال
 ويف ثبت املذكورأيضا ٠من خط الفالين. أهـ . هـ١١٤٦رجب سـنة هـ ، وتويف يف١٠٤٦ولدالشريف عام 

 ثنتني وثالثني سـنة، وكانت والدةوالزم الشريف أباعبداهللا الواواليت ا: الفالين قال حني ترجم لشيخه ابن سـنة
أي ( تاريخ والدته  أماترددالفالين يف): ١٠٧٤ص(إيل أن قال املؤلف الكتاين يف... هـ، ٩٦٠الشريف حممدعام 
البن سـنة متابع عن املترجم له موالي  فمشكلة املشكالت وعقدة العقد ورمبا يتسـاءل هل) الشريف الواواليت

أخذ عن موالي الشريف : وجميزه الشيخ عثمان الفالين الشهريقال ين ملاترجم خالهأن الفال: الشريف؟ فاجلواب 
الزم ولده  الزمه إيل أن مات مث: الواواليت، وملاترجم لشيخه ابن سـنة وأخذه عن املترجم قال حممدبن عبداهللا

حممدبن حممدبن عبداهللا ولداملترجم  ورمبايكون.ومن خط الفالين نقلت. أهـ.حممدبن حممدبن عبداهللا إيل أن مات 
 ٠ أنتهي كالم املؤلف٠بعداأللف واهللا أعلم بغيبه وأحوال عبيده  ٤٦الشريف هوالذي أرخ الفالين والدته بسنة 

الرواية  اإلختال ف يف والدة الشريف الواواليت ، وكذلك يف وفاته ، فلم اإلصرار إذاً يف فتبني مماذكر: قلت
 ٠يقه عن ابن أركماش، والشمس العلقميباإلجازة العامة ألهل العصر من طر

القادري  والسيدحسني بن حمموداهلزاري) : ،يف ترمجة التهامي ابن رمحون٣سطر٢٧٣ ص١ج(ــ وجاء يف 29
عبدالقادر فيه ثالثة وسـائط عن شـيخه  البغدادي، وذكرله إسـناداً عاليا مسلسالً باملعمرين، بينه وبني الشيخ

 واملتوىف عام ٧٣١وهوحممدالطاهربن عبداهللا بن محدان األصبهاين املولود عام  ر،املعمرمخسمائة سـنة على ماذك
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  شـمس الدين حممدالطويل١٣٩ شـهاب الدين أمحدبن علي املوصلي ،عن املعمر١٦٩املعمر ، عن١٢٣٥
 ٠دبهفيه نظر واليعت هذاالسند:  قلت٠أنتهي كالم املؤلف٠اهلروي عن الشيخ عبدالقادر، وهومن الغرابة مبكان 

القاضي زكريا عن النجم عمرابن فهد ، عن  وبأسانيدناإيل):  ومابعده١٨ سطر٢٧٨ ص١ج(ــ وجاء يف  30
 ٠أخل... املوصلي الدمشقي، عن احلافظ ابن رجب  الشيخ زين بن سـليمان بن داودبن عبداهللا

لدمشقي احلنبلي، عن زين الدين داودبن سـليمان بن عبداهللا املوصلي ا عن الشيخ: والصواب أن يقال : قلت
 ، وتويف)هـ٧٦٤(والشيخ داودبــن سـليمان املوصلي املذكور، ولدتقريبا سـنة ٠احلافظ ابن رجب 

 ٠)هـ٨٤٤(سـنة
.. ويل الدين بن مجال الدين  عن محيداملؤلف املعمرحمي الدين بن): ٤و٣ سطر٢٩٩ ص ١ج(ــ وجاء يف 31

  ٠أخل
 ٠وهوخطأ مطبعي  لف،الصواب حفيداملؤلف، وليس حبميداملؤ: قلت 

... املصري الشافعي حمشي اجلاللني  هو الشيخ أبوداودسـليمان اجلمل: اجلمل) : ٣٠٠ ص ١ج(ــ و يف 32
 ٠أخل 

 ٠) هـ١٢٠٤(تويف سـليمان اجلمل يف سـنة  :ترمجه ومل يذكرتاريخ وفاته،فأقول: قلت 
جهوري عن البدرالقرايف عن وبأسانيدناإيل القصارواأل :( ومابعده١٥ سطر٣٠٥ص١ج(ــ وجاء يف 33

 ٠)هـ٨٣٣أي عن الشمس ابن اجلزري ت  ) املعمرقريش البصريالعثماين عنه
أروي بأسانيدناإيل أىباحلسن علي ): ٣٠٦ص١ج)(هوالعزعبدالعزيزابن مجاعة) وقال املؤلف يف ترمجة ابن مجاعة

عن احلافظ ابن  بصريالعثماين املقري،والقصار، كالمهاعن البدرالقرايف، عن املعمرفوق املائة قريش ال األجهوري
 ٠ أهـ٠اجلزري عنه

عمربن يونس القرايف املصري شيخ املالكية يف عصره املولود سـنة  البدرالقرايف، هوبدرالدين حممدبن حيي بن: قلت
 ، وروايته عن قريش العثماين، الأدري باإلجازة)هـ١٠٠٨(،واملتوىف سـنة)هـ٩٣٩(سـنة وقيل) هـ٩٣٨(

 ٠اجلزري باإلجازة العامة ألهل العصر، وكذلك رواية قريش العثماين عن ابناخلاصة أم 
ابن العجل عن القطب  عاليا إيل) أي بابن اجلزري( ح ونتصل به ): ٢٣ سطر٣٠٥ ص ١ج(ــ وجاء يف 34

 ٠النهروايل عن أبيه عن أىبالفتوح الطاوسي عنه
أىبالفتوح   العصر، ورواية والدالقطب النهوايل عنالعجل عن النهروايل باإلجازة العامة ألهل رواية ابن: قلت

 ٠الطاووسي أيضا باإلجازة العامة ألهل العصرالباإلجازة اخلاصة
األعظم  هواإلمام العامل احلافظ املدرس الشهريخطيب اجلامع: ابن جزي ) ١ سطر٣٠٦ ص١ج(ويف  ــ 35

الغرناطي األندلسي املتويف شـهيدا   الكليببغرناطة أبوالقاسم حممدبن أمحدبن حممدبن عبداهللا بن حيي بن جزي
 ٠ أهـ٠هـ ٧٤١سـنة

أبوجعفرأمحدبن : يذكرأحداً من شـيوخه ، فأقول ومن شـيوخ أىبالقاسم ابن جزي  ترمجه املؤلف ومل: قلت
 ٠وغريه) هـ٧٠٨ت(بن الزبريالعاصمي الغرناطي  ابراهيم

افظ عبدالعزيزبن القاضي البدرحممدبن هواحل:ابن مجاعة ): ومابعده ١٥سطر٣٠٦ ص ١ج(ــ وجاء يف 36
هـ ٦٦٧سنة املقدسي أحدمن عين ذاالشأن وأكثرالسماع وبلغ شـيوخه إيل ثالمثائة،مات مبكة ابراهيم بن مجاعة

عن املعمرفوق املائة قريش  ،أروي بأسانيدناإيل أىباحلسن علي األجهوري والقصار، كالمهاعن البدرالقرايف
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وبأسـانيدناإيل احلافظ األسيوطي عن أمحدبن حممدبن علي الشـهاب  ن ابن اجلزري عنه ،البصريالعثماين املقرئ، ع
 أمحدالبوصريي، واجلمال يوسـف بن علي السعيدي وغريهم كلهم عنه ، وإيل شيخ اإلسالم احلجازي، وحممدبن

 ٠ا عنه، أهـوغريمه زكريااألنصاري عن علي بن ابراهيم بن علي بن راشـداأليب والنجم عمربن حممدبن فهد
وإمناهوالكناين احلموي مث املصري الشافعي ، قاضي  وصف املؤلف للعزعبدالعزيز بن مجاعة باملقدسي فيه نظر،: قلت

) هـ٧٩٠(احلافظ السيوطي، الشهاب أمحدبن حممدبن علي احلجازي، ولدسنة قضاة الدياراملصرية ، وأما شيوخ
 وصريي، ويوسف بن علي السعيدي، كلهم ماولدوا يف حياة، وحممدبن أمحدالب)هـ٨٧٥(سـنة بالقاهرة، وتويف

اخلاصة والبالعامة ألهل  العزعبدالعزيز ابن مجاعة، وال أدركوا جزءاً من حياته، والرواية هلم عنه الباإلجازة
) هـ٧٩٠(راشـداأليب اليمين مث املكي ، ولدقبل سنة وأما املوفق أبواحلسن علي بن ابراهيم بن علي بن٠العصر

وتويف ) هـ٨١٢(،واحلافظ النجم عمربن حممدابن فهد املكي، ولدسنة)هـ٨٥٩(سنة ، وتويف مبكةبتعز
ألهل  ومهاأيضـا اليرويان عن العزعبدالعزيزبن مجاعة، الباإلجازة اخلاصة والباإلجازةالعامة (هـ٨٨٥(سنة

 ٠العصر، وإمنايرويان بواسـطة واحدة من طرق عديددة وكثرة
بن   مجاعة آخرويعرف باحلفيد،هوالعزأبوعبداهللا حممدبن الشرف أىببكربن العزعبدالعزيزابن وهناك عزالدين: قلت

وهذااحلفيد ولد بينبع  مجاعة الكناين احلموي األصل املصري الشافعي، حفيدالعزعبدالعزيزابن مجاعة،
، سـماعاً ) هـ٧٦٧ت(العزعبدالعزيزابن مجاعة وهويروي عن جده) هـ٨١٩(وتويف سـنة) هـ٧٤٩(سـنة

، واحلافظ النجم )هـ٨٥٩ت(املوفق علي بن ابراهيم بن راشـداأليب :ويروي عن العزاحلفيد هذا مجاعة منهم
 وولده احملدب) هـ٨٧١ت(،ووالده احلافظ التقي حممدابن فهداملكي)هـ٨٨٥ت(فهداملكي عمرابن التقي حممدبن

، وابنه )هـ٨٥٢ت(جرالعسقالينح واحلافظ ابن) هـ٨٩٠ت(أبوبكرأمحدبن احلافظ التقي حممدابن فهداملكي
وشـعبان بن ) هـ٨٥٢ت(ورضوان بن حممدالعقيب ،(هـ٨٦٩ت (البدرحممدابن احلافظ الشهاب أمحدبن حجر

، وغريهم كلهم عن العزأىبعبداهللا )هـ٨٦١ت(اهلمام احلنفي والكمال ابن) هـ٨٥٩ت(حممدابن حجرالعسقالين
  ٠زعبدالعزيزبن مجاعة مجاعة وهوعن جده الع حممدبن أىببكربن عبدالعزيزبن

العزعبدالعزيزبن مجاعة اإل بواسـطتني فأكثر، وأماالقاضي  قلت احلافظ السيوطي اليروي عن: فائدة
عنه بواسـطتني، وكذلك بواسـطة واحدة،كرواية زكريااألنصاري عن  زكريااألنصاري فإنه يروي

 نفي وهوعن العزعبدالعزيزابنالعزعبدالرحيم بن حممدابن الفرات القاهري احل مسندالدياراملصرية
 ٠واهللا تعاىل أعلم ٠)هـ٧٦٧ت(مجاعة

 ٠بن أىبعمرو أنبأناالصالح): ١٨ سطر٣١٠ ص١ج(ــ وجاء يف 37
 ٠هو الصالح بن أىبعمراملقدسي ، وليس ابن أىبعمرو: قلت

 وأروي عالياعن املعمرالسيد صايف اجلفري املدين عن: ح ) : ٥ و٤ سـطر٣١٢ ص ١ج(يف ــ وجاء 38
 ٠ أهـ٠) أي ابن حسني العلوي( سيد طاهراملذكورال

، والأعلم كيفية رواية )هـ١٢٤٧(العلوي احلضرمي الشافعي تويف سـنة السيدطاهربن حسني بن طاهر: قلت
وال  أهي باإلجازة العامة ألهل العصرأم باخلاصة، أوأدرك حياته أم ال، والبني ذلك املؤلف، السيدصايف اجلفري،

 ٠ه صايف اجلفريأفصح عن والدة شيخ
نتصل به من طرق منها ) : أي باحلافظ ابن حجر( اتصاالتنابه  : (٣٢٦ وص٣٢٥ ص١ج(ــ وجاء يف 39

 ٠السخاوي، والسيوطي، والدميي، وابن مرزوق الكفيف، والربهان القلقشندي وغريهم عنه بأسـانيدناإيل احلافظ
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  ٠أهـ
 ٠ازة اخلاصةاحلافظ السيوطي اليروي عن احلافظ ابن حجرباإلج: قلت

وكان بقية  أخربين نوراحلسنني بن حممدحيدركتابة من اهلند ،) :  ومابعده٤ سطر٣٢٧ ص١ج(وجاء يف ــ 40
الفتين عن حسن العجيمي عن  املسندين به ، عن الشيخ عبداحلفيظ العجيمي عن عبدالقادرالصديقي ، عن عارف

براهيم احلصاري الشافعي األثري اخلطيب املولو مستهل ا زيدالعابدين الطربي عن املعمراملسندعبدالواحدبن أمحدبن
، )أي عن احلافظ ابن حجر( هـ عن املعمرحممدبن ابراهيم الغمري عنه ١٠١١سنة  إجازة له مبكة٩١٠رجب عام 

 .أهـ.املذكور آخرأصحاب احلافظ كمايف شرح ألفية السندللحافظ الزبيدي  والغمري
املعمرحممدالغمري   وأما رواية٠حيدراللكنوي عن عبداحلفيظ العجيمي بهنوراحلسنني اللكنوي عن أبيه حممد :قلت

املذكوروالعن كيفية روايته عن ابن حجر،  عن احلافظ ابن حجر، فأقول عنهامادمناالنعرف تاريخ والدة الغمري
 ٠أعلم جيب أن النتسرع بأخذهاوالرواية ا، واهللا

حممدسـعيدالقعقاعي عن  على منه عن الشيخوأ) :  ومابعده ١١ سـطر٣٢٧ ص ١ج(ــ وجاء يف  41
 ٠احلصاري املذكور عن الغمري عن ابن حجر حممدبن عمربن عبدالرسول املكي عن أبيه عن خدجية الطربية عن

 ٠أهـ
، وخدجية هي ابنة عبدالوهاب بن )هـ١٢٤٧(وتويف اسـنة) هـ١١٨٥(سنة عمرالعطاراملكي ولدمبكة: قلت

الباإلجازة اخلاصة  كية وهي ولدت بعدوفاة احلصاري بعشرات السنني والتروي عنهعبدالقادرالطربية امل علي بن
جدهاعلي بن عبدالقادرالطربي املكي املتويف مبكة  والباإلجازةالعامةألهل العصر، وإمنايروي عن احلصاري إجازة

 ٠واهللا أعلم٠عبدالقادربن حممدبن حيي الطربي املكي ووالده اإلمام) هـ١٠٧٠(سـنة
أي ( حممدبن سنة عن موالي الشريف عن ابن أركماش عنه ): السطراألخري ٣٢٧ ص ١ج(وجاء يف ــ  42

 ٠قدتقدم الكالم على رواية الشريف عن ابن أركماش، فانظرهناك:  قلت٠أهـ) حجر عن احلافظ ابن
 الشهاب وأعلى منه بدرجة، وهوأعلى مايوجد يف الدنيا عن) :  ومابعده١ سطر٣٢٨ص١ج(وجاء يف ــ 43

ختصيص عن ابن سـنة بالعامة،  أمحدبن صاحل السويدي البغدادي، عن السيدمرتضى بإجازته العامة اليت فيها نوع
وسـائط ملن بينك وبينه مخسة قرون، واحد للقرن،  فبينناوبني احلافظ على هذا مخس وسـائط والشـك أن مخس

 ٠ أهـ٠اية العلو
، )هـ١٢٠٥ت(سويدي مل يدرك احلافظ حممدمرتضى الزبيدي أضعف من خيوط العنكبوت ، فال هذاالسند: قلت
 ٠فيه نظر، كمابينافيماتقدم هومل يرو يف أثباته عن ابن سـنة باإلجازة العامة، مث رواية الشريف عن ابن أركماش مث

 ٠واهللا تعاىل أعلم
وأغرب من مسألة الوسـيمي والغمري وأعجب بكثري،  : (١٦- ٥سطر٣٢٩ ص ١ج(ــ وجاء يف  44

ادوالرفعة السيدأمحدالشريف بن حممدالشريف بن األستاذحممدبن علي السنوسي  اأخربنابه العامل الفاضل سليلم
 الطرابلسي يف كتابه إلـي من بالد األناضول ، أن جده املذكورأخذعن شريف معمر اسـمه اخلطايب

كماهي له من ابن  سي إجازة عامةعبدالعزيزنزيل أرض احلبشـة عاش أزيد من مخسمائة سـنة،كتب للشيخ السنو
املذكور بثالث عشريومـاً، مث   بعد موت جده١٢٧٦صفرعام ٢١حجراحلافظ، وأن الرجل املذكورمات يف 

األستاذ السنوسي يف حق عبدالعزيز املذكور أنـه  وجدت السيدأمحدالسنوسي املذكور نقل يف ثبته عن جده
 من العمرمخسمائة وعشرين سـنة، ونقل يل السيد وعاش 56 ولدبوادي فاطمة يف القرن الثامن سـنة
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 املعمرجلده، وهي عامة ، فعلى هذا نروي عن املعمرالناسـك عبداهلادي بن العريب العواد أمحدالشريف صورة إجازة
 ٠املؤلف  أنتهي كالم٠)عن األستاذ السنوسي عن احلبشي املذكورعن احلافظ ابن حجر

أجازله احلافظ ابن  هـ، وأنه١٢٧٦هـ ، وتويف سـنة٧٥٦دسنةفيماذكرأن عبدالعزيز احلبشي ول: قلت
احلبشي املذكور ولد يف السنة املذكورة  ، وإذا افترضناأن)هـ٧٧٣(حجرالعسقالين ، الذي كانت والدته يف سنة

ابن حجر، وأيضا عن شـيوخه كاحلافظ العراقي واحلافظ  كان بإمكانه أن يأخذ عن شـيوخ شـيوخ احلافظ
 مل يفعل ؟ فأماأن يكتفي احلبشي املذكور بإجازة احلافظ ابن حجر، ويبقى إيل هذه مهاالكثري فلماذااهليثمي، وغري

 ٠والذوصدرسـليم  السنني الطويلة والجييزإالقبل وفاته عن ابن حجر، فهذا اليقبله عقل عاقل فهيم
ي زكريا، عن القاض) حجراملكي أي ابن( ويروي ) :  ومابعده٦ سطر٣٣٨ ص ١ج(ــ وجاء يف  45

الدين بن محزة، والشمس املشهدي ، والشمس السمنودي،  واملعمرالزين عبداحلق السنباطي، وشيخ اإلسالم كمال
 ٠أخل .... الغمري كلهم من تالميذ احلافظ ابن حجر وابن عزالدين السنباطي، واألمني

  ــ٨٦٢(ي القاهري الشافعي البهاء حممدبن أىببكربن علي بن عبداهللا املشهد املشهدي هوالبدرحممدبن: قلت
السنباطي هوالشهاب  وهواليروي عن احلافظ ابن حجر مباشرة وإمنابواسـطة واحدة،وابن عزالدين)هـ943

وهويروي عن احلافظ ابن  (هـ٩٢٨ ــ ٨٣٧(أمحدبن عبدالعزيز بن يوسـف بن عبدالغفارالسنباطي
النجم عمربن فهداملكي، وغريهم، والشمس  حجرالعسقالين واحلافظ التقي حممدبن فهداملكي، وولده احلافظ

 ٠ واهللا تعاىل أعلم٠)هـ٩٢١(سـنة حممدالسمنودي املصري الشافعي تويف
 هومسندالدنيايف وقته ورحلتها :احلجار) : ٣٤١ و٣٤٠ ص ١ج(ــ وجاء يف  46

 ٠)هـ٧٣٣(باحلجارالشهريبابن الشـحنة املتوىف سـنة أمحدبن أىبطالب بن نعمة الصاحلي الدمشقي املعروف
 ٠كماقال املؤلف) هـ٧٣٣سنة(وليس يف  (هـ٧٣٠(احلجار تويف سـنة: قلت

هوأبواحلسن علي بن حممد، أروي فهرسـته عن : احلصين :( ومابعده٣ سطر٣٤٧ ص١ج(ــ وجاء يف  47
شـاكرالعقادعن علي التركماين ، عن عالء الدين احلصكفي عن والده علي بن  السكري عن سـعيداحلليب عن

 ٠أهـ ٠صينحممداحل
) هـ١١٨٢(احلنفي املتوىف سـنة علي التركماين هوعلي بن حممدبن سامل بن ويل الدين التركماين الدمشقي: قلت

عالءالدين احلصكفي بسـنده، فالتركماين اليروي عن  وهوعن عبدالرمحن الدالسليمي الدمشقي احلنفي، وهوعن
 ٠عبدالرمحن الد احلصكفي مباشـرة وإمنابواسـطة

عالءالدين حممدبن علي احلصين األصل  هوالشيخ: احلصكفي) :  ومابعده٦ سطر٣٤٧ص١ج(ــ وجاء يف  48
احلنفية بدمشق، ولدالذي قبله، احملدث الكثري احلفظ  املعروف باحلصكفي الدمشقي امللقب عالءالدين مفيت

 شـاكرالعقاد عن عبدالرمحن فهرسـته هو عن السكري عن احلليب عن الشيخ أروي: إيل أن قال ... واملرويات 
  ٠ أهـ٠) سـنة٦٣عن ) هـ١٠٨٨(عالءالدين احلصكفي املذكور، مات بدمشق سـنة الد عن
  وهواليروي) هـ١٢٢٢(وتويف اسـنة) هـ١١٥٧(شاكرالعقاد ولدبدمشق سنة :قلت
عالء  الد عن، وإمنايروي شـاكرالعقادعن علي التركماين عن عبدالرمحن )هـ١١٤٠ت(الد عن عبدالرمحن

 ٠الدين احلصكفي 
بن ابراهيم السندي األصل املدين  هوحممدحياة: حياة السندي): ١٢و١١ سطر٣٥٦ ص١ج(ــ وجاء يف 49

  ٠أخل... الداروالوفاة احلنفي املذهب
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 ٠هـ١١٦٣سنة الصواب أن حممدحياة ، ولدبالسـند الباملدينة، وكانت وفاته باملدينة :قلت
حممدالغزي عن  وعن الشيخ أىبالنصراخلطيب عن: ح) : ٢و١ سطر٣٥٧ص١ج(ــ وجاء يف 50

  ٠)أي عن حممدحيات السندي( حممدسـعيدالسويدي عنه 
 ٠حممدعمر  ويقال للغزي أيضا٠أبوالنصر إسـمه عمربن عبدالغين الغزي وهوعن السويدي املذكور شيخ: قلت

 ٠واهللا تعاىل أعلم
اجلين، سـبقه إيل التأليف يف ذلك ألنه أمت  ب اليانعفإن صاح): ٢٠و١٩سطر٣٦٢ ص ١ج(ــ وجاء يف  51

  ٠أخل) ... هـ١٢٠٨(اليانع سـنة
 ٠)هـ١٢٨٠(الصواب يف ســنة :قلت

 ٠اخل...حممدالغزي  عن الشيخ أىبالنصر عن): ٩سطر٣٦٣ ص١ج(ــ وجاء يف 52
 ٠حممدعمربن عبدالغين الغزي :الصواب : قلت

 ٠)هـ١٢٠١(دبن عبداهللا املغريب مات سنةالشمس حمم): ١٤سطر٣٦٥ ص١ج) ــ وجاء يف 53
 ٠حممدبن عبداهللا املغريب مث املدين  هوحممدبن: قلت

الشيخ عبدالغين الدهلوي املدين العمري لقيه باملدينة املنورة  : األول) : ١٩ سطر٣٦٥ص١ج(ــ وجاء يف  54
 ٠أهـ٠)هـ1205) عام

، وتويف )هـ١٢٣٥(ولد بدهلي سـنة  لدهلويعبدالغين ا:، وأقول)هـ١٢٥٠(لقيه سـنة: صواب العبارة: قلت
 ٠)هـ١٢٩٦(باملدينة املنورة سـنة 

 أهـ.مفيت احلنفية مبكة الشيخ مجال بن عمراملكي: السادس):١٥ سطر٣٦٦ ص١ج ) ــ وجاء يف 55
 ٠)هـ١٢٨٤(هو مجال بن عبداهللا بن عمراملكي احلنفي، املتويف مبكة سنة : قلت
  ٠ أهـ٠جازهولولده حممداحلسننيوأ): ٧سطر٣٦٨ ص ١ج(يف ــ وجاء 56

 وأجازهولولده نوراحلسنني ، هوابن حممدحيدربن املنالمبني األنصاري احليدرآبادي :صواب العبارة هكذا: قلت
 ٠احلنفي

  ٠أخل ٠عن عبداهللا الشرباوي عن سـامل السنهوري):١٨ سطر٣٨٣ ص ١ج(ــ وجاءيف 57
وهويروي عن سـامل  (هـ١٠٦٢ت(املصري الشافعيعن عامربن شـرف الدين الشرباوي : الصواب : قلت 

حممدبن عامرالشرباوي القاهري األزهري  به، وأما عبداهللا الشرباوي ، هوعبداهللا بن)  هـ١٠١٥ت(السنهوري 
 ٠وهواليروي عن سـامل السنهوري (هـ١١٧٢(وتويف سـنة) هـ١٠٩١(الشافعي ولدسـنة

السكري عن احلليب عن العقادعن التركماين  عنوأروي فهرسته عاليا): ١سطر٣٨٧ ص١ج(ــ وجاء يف 58
 ٠)الرملي احلنفي أي عن خريالدين(عن العالء احلصكفي عنه

 ٠عنه يف السندسـقط ، فالتركماين عن عبدالرمحن الد عن احلصكفي: قلت
أىباحلسن علي ، عن  ونتصل به من طريق املكتيب عن والده): ١٤ و١٣ سطر٣٩٢ ص١ج(ــ وجاء يف 59

 ٠هـ945  هواحلافظ الشمس حممدالداودي املصري ت٠لداودياإلمام ا
سـعدالدين بن رجب ابن علوان  السندالذي ذكره املؤلف فيه نظر، واملكتيب هوالشمس حممدبن علي بن: قلت

أبواحلسن علي بن سـعدالدين املكتيب  ، ووالده)هـ١٠٩٦ ــ ١٠٢٠(الدمشقي املعروف باملكتيب
 ٠هذا عن الشمس الداودي ، فكيف يروي)هـ١٠٧٤(، وتويف سـنة)هـ٩٩١(ولدسـنة
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بأسـانيدنا إيل الشمس حممدبن سراج الدين احلانويت  صاحل بن إدريس األركاين أروي/ أناالفقريإيل ربه: وأقول
احلافظ مشس الدين حممدبن علي بن أمحدالداودي املصري  وهوعن) هـ١٠١٠ ــ ٩٢٨(احلنفي 

 ٠، وهوعن احلافظ السيوطي، واحلافظ عثمان الدميي، وغريمهااملفسرين ، صاحب طبقات)هـ٩٤٥ت(الشافعي
 عن ابن حجر وأىبعبداهللا) أي احلافظ عثمان الدميي( وهويروي ): ومابعده٣سطر٤١٠ ص١ج(يف ــ وجاء 60

اجلوجري، وبرهان بن صدقة  الرشـيدي، واملسنداملعمرعبدالرحيم بن مجال الدين األسيوطي، واحلافظ قطب الدين
الفرات وهاجربنت حممداملقدسي وغريهم، إيل أن  صاحلي، وتقي الدين بن فهداهلامشي، وعبدالرحيم بناحلنبلي ال

 ٠ أهـ٠)٩٠٧حيا عام الأحفظ وفاة الدميي ولكن كان: قلت: قال
ابراهيم بن الجني الرشـيدي الشافعي،  أبوعبداهللا الرشيدي ، هوالشمس حممدبن عبداهللا بن حممدبن: قلت

والزين عبدالرحيم بن اجلمال ابراهيم ابن حممدبن  ،(هـ٨٥٤(وتويف سنة) هـ٧٦٧(ولدبالقاهرة سـنة
وتويف )هـ٧٧٨(، وليس باألسيوطي كماقال املؤلف، وهولدمبكة سـنة عبدالرحيم املكي املعروف باألميوطي

وهويروي أيضا عن شـيوخ ) هـ٩٠٨(احلافظ عثمان بن حممدالدميي يف سـنة ، وتويف)هـ٨٦٧(اسـنة
 ٠آخرين

نسخة  ووقفت يف مكتبة املسجداحلرام مبكةاملكرمة على): ، ومابعده ١ سطر٤٢٨ ص١ج(وجاء يف ــ 61
إجازته العلي ابن عبدالفتاح  عليهاخط الشيخ صاحل الفالين املدين، وعليهاخبطه) أي للرداين(أخرى من الصلة 

 ، عن مؤلفـه حممدبن حممدبن حممدالـدراوي حسبماأجازنيه الشيخ الشـريف سـليمان بن:( القباين قال
:  مث قال املؤلف٠ من خطه٠أهـ) وكتبه صاحل بن حممدالفالين  (الصواب الرداِين( ســليمان الـدراوي، 
املذكور من مؤلفها وهوسـياق غريب، مث ) الصواب الدراوي( عن سـليمان الدرعي  ونرويهامن طريق الفالين

) هنا وقعت خطأ كلمة عن: قلت ( الربزجني وغريه عن أبيه، عن ومنهاعن الشهاب أمحد: املؤلف بعد كالم قال
  ٠ أهـ٠مؤلفهاعاليا اسـماعيل، عن صاحل الفالين عن ابن سـنة، وسـليمان الدراوي عن

صلة اخللف، ولد اسـمه حممد ولقبه  صاحب) هـ١٠٩٠ت(للمحدث املسند حممدبن سـليمان الرداين : قلت
أمحدبن عبدالرحيم الدهلوي، والذي يروي سـليمان الدراوي هوأيضا  ه ويل اهللاوفداهللا ، أخذعنه حمدث اهلند الشا

ويل  سـليمان الرداين، لعله هو حممدوفداهللا بن حممدبن سـليمان الرداين، الذي يروي عنه إسـمه حممدبن حممدبن
والدته ووفاته، فإن كان قد تاريخ  اهللا الدهلوي، مث أن صاحل الفالين مل يبني وجه احلمل جهالً منه أوجتاهالً،وكذلك

 ٠واهللا تعاىل أعلم٠بني تبني لنا
 ٠أهـ٠وعبدالرمحن املرشـدي احلنبلي املكي): ٦ سطر٤٥١ ص١ج(يف ــ وجاء 62
 ٠املرشـدي احلنفي مفيت مكة املكرمة،وليس باحلنبلي كماقال املؤلف هوعبدالرمحن: قلت

النحريرالطائرالصيت  ث الدياراملصرية العالمةهوحمد: الزرقاين):  ومابعده٤ سطر٤٥٦ص ١ج(يف ــ وجاء 63
 ، إيل ١١٢٢املالكي املصري املتويف مبصر سـنة أبوعبداهللا حممدبن عبدالباقي بن يوسف بن أمحدبن علوان الزرقاين

والنورعلي الشرباملسي بشرطها، كالمهاعن األجهوري، وأخذها هوعن  سـمع حديث األولية على والده: أن قال
مسنداحلجازحممدبن  احلليب، عن أمحدالشماع احلليب وابراهيم الربعي احلليب وابن أىببكرالعزازي، عن الفتح البيلوين

 ٠أخل.... بأسـانيدهم  عمربن فهد، عن جده تقي الدين ابن فهد، واملراغي، واملرشـدي
بيلوين احلليب األولية عن الشيخ حممودبن حممدال ، روي احلديث)هـ١٠٦٦(النورعلي األجهوري تويف سـنة: قلت

وهوأول ، )هـ٩٥٤ت(بن حسن العمادي احلليب الشهريبابن العمادي وهوأول عن الربهان ابراهيم)هـ١٠٠٧ت(
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فهداملكي  العزعبدالعزيزبن احلافظ النجم عمربن فهداملكي، وهوأول عن جده احلافظ التقي حممدبن وهوعن احلافظ
 ــ ٩٧٧(حممودالبيلوين احلليب أخذ عن الفتح بنأماقول املؤلف أن النورعلي األجهوري ٠وهوأول بسنده 

 ٠، وهوخطأ، واهللا تعاىل أعلم )هـ١٠٤٢
 أخل٠زينب بنت الكمال أمحدبن عبدالرحيم املقدسي): ١٠ سطر٤٦٠ ص١ج) ــ وجاء يف 64

 ٠ سـنة٩٤عن ) هـ٧٤٠(بنت الكمال املقدسية هذه يف سـنة توفيت زينب: قلت
أرويهابالسندإيل : إيل أن قال.. للحافظ السيوطي: زاداملسـري): ومابعده١سطر465 ص١ج(ــ وجاء يف  65
 ٠السيوطي املذكور، عن أىبسـالـم ، عن اخلفاجي ، عن الشمس العلقمي عن أخيه الربهان ابراهيم عن الدرعي

 ٠أهـ
 ٠الشمس حممدالعلقمي عن احلافظ السيوطي الشهاب أمحداخلفاجي عن الربهان ابراهيم العلقمي عن أخيه: قلت

السيوطي والأخذعنه وإمناأخذ عن السيوطي شـقيقه الشمس  وهذاهوالصواب، والربهان العلقمي مل يدرك حياة
 ٠ واهللا أعلم٠العلقمي

 ويروي ابن طولون عن كمال الدين ابن محزةالدمشقي،): ١٤و١٣سطر٤٧٢ ص ١ج(وجاء يف ــ 66
 ٠أخل ..عمادالعمريوأىبالفتح املزي، وحممدبن حممدبن ثابت، وأىبالبقاء حممدبن ال

الزين عبدالرمحن بن حممدبن أمحدبن التقي  ابن العماد، هوالقاضي ناصرالدين أبوالبقاء حممدبن العمادأىببكربن: قلت
، )هـ٩٠٠(، وتويف سـنة)هـ٨١٢(املعروف بابن زريق، ولدسنة سـليمان بن محزة املقدسي الصاحلي احلنبلي

واحلافظ ابن حجر، واحلافظ مشس الدين بن ناصرالدين الدمشقي، وعبدالرمحن،  وهويروي عن أخويه عبداهللا،
احلنبلي،  ابن بردس البعلي، وعبدالرمحن ابن الطحان ، وأىبشعر عبدالرمحن بن سـليمان الصاحلي وعالءالدين

خليل احلليب،والشمس حممدبن  والشرف ابن مفلح ، وابن ناظرالصاحبة، واحلافظ الربهان ابراهيم بن حممدبن
األذرعي،وعالءالدين ابن خطيب الناصرية،واحملب أمحدبن نصراهللا  بن األشـقر،والشمس حممدبن سـليمانأمحدا

 سليمان بن عبداهللا املوصلي الدمشقي احلنبلي الراوي عن احلافظ ابن رجب احلنبلي، احلنبلي،والزين داودبن
 ٠وغريهيم

ختريج :ابن سـالمة فقيه عليطرق السالمة إيل مشيخة ال): ١٥و١٤ سطر٤٧٦ص١ج(ــ وجاء يف  67
 ٠أخل٠الكي احلافظ تقي الدين حممدبن حممدبن أىباخلريابن فهداهلامشي

هوالنورعلي بن أمحدبن حممدابن سـالمة  ابن سـالمة،: مل يترجم املؤلف البن سـالمة هذا، فلذا أقول: قلت
ذسـماعاً عن عمربن ، وهوأخ)هـ٨٢٨(وتويف اسـنة (هـ٧٤٦(السلمي املكي الشافعي، ولدمبكة سـنة

 والصالح بن أىبعمراملقدسي،وعبدالرمحن بن علي بن حممدابن هارون الثعليب، حسن بن أميلة بن مزيداملراغي،
عمربن حبيب ، وخليل بن  والبدرحممدبن عيسى بن قواليج ، وحممدبن أمحدابن عبداملعطي املكي، والكمال حممدبن

الدين عبدالرمحن ابن امحدالبغدادي املقرئ، وقرأعليه  رالدماميين، وتقيطرنطاي العاديل، والبهاء عبداهللا بن أىببك
 العزعبدالعزيز ابن مجاعة ، والعفيف عبداهللا اليافعي املكي، والسراج عمربن امللقن، :بالسبع، ومن شيوخه أيضا

 بن كثريالدمشقي، العمادإسـماعيل والسراج عمربن علي القزويين، وعبدالدائم ابن عبداحملسن الدوالييب، واحلافظ
احلارثي ، والشمس حممدابن قاضي شـهبة، وابن قاضي الزبداين ،  واحلافظ تقي الدين ابن رافع السالمي، واجلمال

 : وأخذوروي عن النورعلي ابن سـالمة السلمي املكي مجاعة منهم٠الصفوي، وغريهم الكثري وحممدبن عبداهللا
فـهـدالـمكي  ده احلافظ النجم عمربن التقي حممدابنوول) هـ٨٧١ت(احلافظ التقي حممدابن فهداملكي
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كلهم سـماعا، )هـ٨٩٠ت(فهداملكي ، وشــقيقه احملب أبـوبـكرأحـمدبن التقي حممدابن) هـ٨٨٥ت(
احملب حممدبن الشهاب أمحدبن الرضي ابراهيم الطربي  وكذلك أخذعنه أيضا اإلمام احملب حممدبن الرضي حممدبن

حممدالعقيب القاهري، واملوفق علي بن ابراهيم ابن راشداأليب املكي وغريهم كلهم  ، ورضوان بن)هـ٨٩٤ت(املكي
 ٠النورعلي بن سالمة السلمي املكي عن

 ٠ أهـ٠وحممدحمموداحلمزاوي :(٥سطر٤٧٧ ص ١ج(ــ وجاء يف 68
، وليس يف شيوخ مجال الدين )هـ١٣٠٥ت(الدمشقي الصواب هواملفيت حممودبن حممدنسيب احلمزاوي: قلت

 ٠حممدحمموداحلمزاوي قامسي من اسـمهال
 ٠أهـ ٠)هـ١٣٣٨(مات يف حنوسـنة): ١٠و٩ سطر٤٧٧ص١ج(ــ وجاء يف 69

 ٠،وليس كماقال املؤلف)هـ١٣٣٢(مجال الدين القاسـمي تويف سـنة: قلت
حدوداخلمسني  إيل أن قال مولده يف... كمال الدين بن محزة ): ومابعده٦سطر٤٧٩ص ١ج(وجاء يف ــ 70

 ٠ أخل٩٣٣ ووفاته عام ومثامنائة
 ٠)هـ٨٥٠(مجادي األوىل سـنة ولدالكمال بن محزة الدمشقي ، يف:قلت

هوالعالمةاملسندحممدبن سـليمان الكردي املدين  :الكردي):  ومابعده١٥سطر٤٨٤ ص١ج(ــ وجاء يف  71
 ٠أهـ0 (هـ١٠٩٤(وتويف سـنة: إيل أن قال... 

 ٠)هـ١١٩٤(الصواب أنه تويف سـنة: قلت
 ٠وعبدالقادرالدالتغليب، وعبدالرمحن السلمي احلنفي :(٣سطر٤٨٥ ص ١ج(اء يفــ وج 72

 عمرالتغليب الدمشقي احلنبلي، واليعرف بالدكماقال املؤلف، وإمنايعرف بالد ، عبدالقادر، هوابن: قلت
 ٠ واهللا أعلم٠هوعبدالرمحن السلمي الدمشقي احلنفي

 ٠أهـ٠بن عبدالرمحن بن عيدروس الباعلوي الباروأمحد): ٣و٢سطر488  ص١ج(ــ وجاء يف  73
 السيدأمحدبن عبداهللا بن عيدروس الباراحلضرمي الشافعي ، املتويف يف احملرم :الصواب هو: قلت

 ٠ واهللا تعاىل أعلم٠)هـ١٣١١(ســنة
وقدسـمعت حديث األولية عن مجاعة من  :(ومابعده٢٢ سطر٤٩٢ ص ١ج(ــ وجاء يف 73

الشامي ، وهوعن الشيخ الكوهن بسماعه منه مبصرملادخلها  اسن القاوقجي الطرابلسيأشـياخناأصحاب أىباحمل
 ٠أخل ... (هـ١٢٥٣يريداحلج عام 

، ) هـ١٢٥٣(املنورة سـنة عبدالقادربن أمحدبن أىبجيدة الكوهن الفاسي،املتويف باملدينة: الكوهن هو:قلت
 من ٦سلة يف األحاديث املسلسلة، يف أول صفحة السل وسـنده ذكره الشيخ حممدعبدالباقي اللكنوي يف املناهل

حدثناالعالمة علم الدين صاحل بن عبداهللا العباسي السناري املكي،وهوأول حديث : املسلسل باألولية فقال
قال  حدثين أبواحملاسـن حممدبن خليل القاوقجي الطرابلسي وهوأول حديث سـمعته منه:منه قال سـمعته

أبوزيدعبدالرمحن بن  حدثين: ن الفاسي وهوأول حديث سـمعته منه قالحدثناعبدالقادربن أمحدالكوه
وهوأول حديث سـمعته منه : حممدالفالين قال أمحدالشنقيطي الصديقي وهوأول حديث حدثين به، عن صاحل بن

حديث حدثين به عن موالي الشريف حممدبن عبداهللا الواليت  حدثين به عن حممدبن سـنة الفالين وهوأول
وهوأول حديث حدثين به عن احلافظ شـهاب الدين :حممدبن أركماش قال ول حديث حدثين به عنوهوأ:قال

 .وهوأول حديث حدثين به:بن حجرالعسقالين قال أىبالفضل أمحدبن علي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٦

حممدبن عبداهللا الواليت لـم يسـمع من حممدابن أركماش ، احلديث  هذاالسـندفيه نظر، ألن الشريف: قلت
 :والغريه ، والرآه وال أجازله إجازة خاصـة ، فكيف يصح قول الشريف حممد الواليت املسلسل باألولية ،

 ٠وهوأول حديث حدثين به حممدابن أركماش، عن احلافظ ابن حجرالعسقالين
زمانـه  وملاظهريف):  يف ترمجة اإلمام حممدبن إسـماعيل األمريالصنعاين١٢سطر٥١٤ ص١ج(يف ــ وجاء 74

ملابلغـه أنه يكفرأهل األرض  املذهب الوهايب مدحـه بقصيدة طنانـة وبعث له ا، مثحممدبن عبدالوهاب صاحب 
 ٠ أهـ٠وعن مدحه كلهم ويفيت بسـفك دمائهم إال من اعتنق مذهبه رجع عنها

 ٠أجدفيها ماقاله املؤلف  لقدقرأت معظم مؤلفات شـيخ اإلسـالم حممدبن عبدالوهاب ، فلم: قلت
هوآلء املشارقة ماعدا الشيخ بدرالدين  وقدشـاركته يف مجيع): ومابعده٩سطر٥١٦ص ١ج(ــ وجاء يف 75

يوم اجلمعة ولـم أسـتجزه ألين مل أجد عنده رواية عن  فإين لقيته بدمشـق وحضرت درسـه باجلامع األموي
 ٠ أهـ٠غريالربهان السقا

وتويف ) هـ١٢٦٧(دسـنةول حمدث الشام بدرالدين بن يوسـف املغريب األصل الدمشقي املولدوالوفاة، :قلت
املغريب مث الدمشقي املتوىف  يروي عامة عن أبيه احملدث املسنديوسـف بن بدرين) هـ١٣٥٤(سـنة
والعالمة ) هـ١٢٩٨ت(السقااألزهري ، والربهان ابراهيم)هـ١٢٧٨(وقيل سـنة) هـ١٢٧٩(سـنة

وغريهم من ) هـ١٢٨٨ ــ ١٢١٥(الشافعي السيدعبدالقادربن صاحل بن عبدالرحيم اخلطيب الدمشقي
عنده رواية عن غريالربهان السقا، فهذا وهـم أوجتاوزمنه، وهل  مل أستجزه ألين مل أجد: الشيوخ، وأماقول املؤلف
عن شـيوخه ؟ كال، وقدوقفت على إجازة السيدعبدالقادراخلطيب للشيخ بدرالدين بن  املؤلف الكتاين سـأله

بدرالدين أجازه  لدمشقي ، وقال يل بعض تالميذه أن الشيخيف آخرثبت جميزناالسيدحممدصاحل اخلطيب ا يوسف
 ٠ واهللا تعاىل أعلم٠مجاعة من أهل الشام واحلجازومصروغريهم

ابادي  وأنبأنااملسندنوراحلسنني بن حممدحيدراألنصاري احليدر) :  وبعده٢٠سطر٥٤١ ص ١ج(وجاءيف ــ 76
أي عن احلافظ ( وأوالده عنه  ي بإجازتـه ألبيهكتابة من اهلند عن شـيخ والده قاضي مكة عبداحلفيظ العجيم

الشهاب أمحدبن صاحل السويدي البغدادي يف إجازته إيل  وأنبأنا أعلى من ذلك كله: ؛ ح)مرتضىالزبيدي املصري
 ٠ أهـ٠بإعتبار إجازته جلده وأوالده وأحفاده) عنداحلافظ مرتضى الزبيدي أي(  عنه ١٣٢١من مكة عام 

أمحدالسويدي  يه حممدحيدر عن عبداحلفيظ العجيمي، وهذاأجود، وأمـا رواية الشهابنوراحلسنني عن أب :قلت
احلافظ الزبيدي، فكيف يروي عنه،  عن احلافظ مرتضى الزبيدي، فيه نظر، ألن السويدي هذا لـم يدرك حياة

شهاب السويدي هذااإلعتبار يعتدبه لوكان ال: قلت: وأحفاده بإعتبارإجازته جلده وأوالده: وأمـا قول املؤلف
 ٠واهللا تعاىل أعلم٠الزبيدي، وعندما مل يدرك حياته فال يعتدبه أدرك حياة احلافظ مرتضى

 ٠أهـ ٠وأخذابن مقبل هذا أيضا عن احلجارعالياً كمايف ثبت الفالين) : ١سطر٥٥٠ص ٢ج(ــ وجاء يف  77
وتويف ) هـ٧٧٩(دحبلب سـنةول هو املسندحممدبن مقبل بن عبداهللا احلليب الصرييف،: ابن مقبل هذا: قلت
وإمنايروي ) هـ٧٣٠(احلجار ألنه تويف سـنة ، وهواليروي عن أىب العباس أمحدبن أىبطالب)هـ٧٧٠(اسـنة

 ٠عنه بواسـطة
أروي ثبته عن احلبال عن : حممدبن عالء الدين الطرابلسي): ١٥و١٤سطر٥٥٢ص ٢ج(ــ وجاء يف  78

 ٠ أهـ٠ن احلصكفي عنهالعقادعن التركماين عن عالءالدي احلليب عن
احلصكفي مباشـرة ألنه مل يأخذ عنه ، وإمناالتركماين يروي عن عبدالرمحن  التركماين اليروي عن: قلت
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 ٠الدمشقي عن احلصكفي به الدالسلمي
هوالويل العامل الرباين أبوالفتح حممدبن زين  :املراغي الصغري): ومابعده١١سطر٥٥٤ ص ٢ج(ــ وجاء يف  79

نرويهابأسـانيدناإيل العجيمي املكي، عن عبدالرحيم بن الصديق اخلاص اليمين عن  اغي، له فهرسـةالدين املر
املسندعمربن تقي  املسندالطاهربن احلسني األهدل عن املسنداملعمرأىبالقاسم بن أىبالسعادات املالكي عن احلافظ

 ٠ أهـ٠الدين بن فهداملكي عنه 
ين اليروي مباشـرة عن طاهربن حسني األهدل، وإمنايروي عن أبيه اليم عبدالرحيم بن الصديق اخلاص: قلت

 ٠واهللا تعاىل أعلم٠اليمين، وهوعن طاهربن حسني األهدل به الشيخ صديق اخلاص
 ٠عن ابن أىبادعن احلجارعن أىبالوقت ): ٤سطر٥٥٦ص ٢ج(ــ وجاء يف  80

يروي مباشـرة عن أىبالوقت عبداألول بن أمحدبن أىبطالب احلجارالصاحلي، وهوال أبوالعباس: احلجارهو: قلت
أىبالوقت السجزي  السجزي اهلروي، وإمنااحلجاريروي عن السراج احلسني بن املبارك الزبيدي وهوعن عيسى

 ٠ واهللا تعاىل أعلم٠اهلروي به 
 ٠ أهـ٠وعزالدين اخلليلي :(٣سطر٥٥٨ ص ٢ج(ــ وجاء يف 81

صاحب )هـ١٠٥٧ت(اخلليلي مث املدين الشافعي رس الدينهوغرس الدين بن حممدبن أمحدبن حممدبن غ: قلت
 ٠واهللا تعاىل أعلم٠)الناس كشف اإللتباس فيماخفي على كثريمن( كتاب 

 ٠عبداهللا القيجاطي يروي عامة عن أىب): ١٥سطر٥٦٤ ص ٢ج(ــ وجاء يف 82
 ٠هوحممدبن حممدبن أىباحلسن علي بن عمرالقيجاطي: قلت

 ٠أهـ٠البلباين وبأسـانيدناإيل الرداين عن بدرالدين: ح: )١٤سطر٥٧٦ ص ٢ج(وجاء يف  ــ 83
 ٠عن الشمس حممدبن بدرالدين البلباين: الصواب أن يقال: قلت

 هوالشيخ عمربن:  قلت٠ أهـ٠والشيخ عمربن حممدباعثمان):٢٢سطر٥٧٩ ص ٢ج(ــ وجاء يف  84
 ٠حممدباعثمان العمودي 

 ٠عبداهللا املغريب عن أبيه صاحب املنح حممدبنعن حممدبن ): ١٦و١٥سطر٦٠٠ ص ٢ج(ــ وجاء يف  85
 ٠املغريب عن أبيه عن صاحب املنح؛ هوحممدبن عبدالرمحن الفاسي حممدبن حممدبن عبداهللا:الصواب :  قلت٠أهـ

نرويه بأسانيدناإيل احلافظ ابن حجرعن أىباحلسن علي بن ): ومابعده ١سطر 612  ص٢ج(ــ وجاء يف 86
أىبسعدعبدالكرمي ابن ) بن طاهراملقدسي عن عيسي بن عبدالعزيزاللخمي عن مؤلفهعن أىبالفضل حممد أىباد

 ٠ أهـ٠إجازة وهوآخرمن حدث عنه) السمعاين
 ٧٠٧(مسندالشام اخلطيب أبواحلسن علي بن حممدبن أىبادبن علي الدمشقي، ولدسـنة: هو ابن أىباد: قلت

طاهراملقدسي،  ه من اسـمه أبوالفضل حممدبن؛ مل أجديف شـيوخ)هـ٨٠٠(بدمشق وتويف اسـنة ) هـ
إجازة وهوعن عيسي بن  (هـ٧١٥ ــ ٦٢٨(وإمنايروي ابن اد عن التقي سـليمان بن محزة احلنبلي

وهوسـماعا عن احلافظ السلفي كمايف ترمجته  إجازة،) هـ٦٢٩ت(عبدالعزيزاللخمي اإلسكندري املالكي املقرئ 
  ٠ واهللا تعاىل أعلم٠شيوخ آخرين ازة عن وإج٠يف غاية النهاية البن اجلزري

 ٠أهـ٠يوسف بن عمربن حسني اخلشـين عن أىباحملاسن): ١١ سطر٦١٣ ص ٢ج(ــ وجاء يف 87
 ٠باخلشــين بالشني املعجمة كماقال املؤلف ، وليس)هـ٧٣٠(هواخلتين املصري تويف سـنة : قلت

التنوخي عن إسـحاق ابن الوزيرالزاهد وبأسـانيدناإيل الربهان  : ح): ١سطر٦١٤ ص ٢ج(ــ وجاء يف 88
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 ٠أهـ٠)الزكي املنذري أي عن احلافظ( عنه 
إسـحاق بن املظفربن علي الوزيري الدمشقي  هوتاج الدين أبوحممدإسـحاق بن ابراهيم بن: إسـحاق: قلت

 ٠)هـ٧١٩(وتويف سـنة ) هـ٦٥٠(ولدسـنة 
 فظ علم الدين أبوحممدالقاسم بنهواحلا: معجم الربزايل): ٢و١ سطر٦١٥ ص ٢ج(ــ وجاء يف  89

 ٠) هـ٧٣٨(حممدالربزايل املتويف سـنة
خبليص حمرمـاً؛ وكانت والدته بدمشق يف مجادي ) هـ٧٣٩(سـنة  احلافظ الربزايل تويف يف رابع ذي احلجة: قلت

 ٠)هـ٦٦٥(سـنة اآلخرة
 بالسندإيل ابن أرويه: احلنبلي معجم العلي للحافظ): ٦١٦ وأول ص١٥سطر٦١٥ ص ٢ج(ــ وجاء يف 90

 ٠ أهـ٠محزة، عن أىبعبداهللا حممدبن أمحدالذهيب  حجرعن فاطمة بنت حممدبن أمحدبن املنجا عن سـليمان بن
 ٠حممدبن أمحدالذهيب وتوقف عنده،ومل يبني من هواحلافظ احلنبلي هكذا سـاق املؤلف سـنده إيل:قلت

 ٠ أهـ٠على احلسن بن حممدالبكريعن ســامية بنت احلافظ أىب ): ٦سطر627  ص٢ج(ــ وجاء يف 91
) هـ٥٨٩(مبصرسـنة ، ولدت)بالشني املعجمة البالسني املهملة كمايف فهرس الفهارس( شـامية  هي: قلت 

 ٠بشيزر من بالدالشـام) هـ٦٨٥(وتوفيت يف شهر رمضان سـنة
 محدبنوهواحلافظ أبوالعباس أ: مشيخة ابن عبدالدائم ):  ومابعده١٤سطر٦٢٧ ص ٢ج(وجاء يف ــ 92

أىبعمر، عن حممدبن  عبدالدائم املقدسي احلنبلي، بـه إيل حممدبن أىببكربن أىبعمر، عن خدجية بنت علي بن
 ٠أهـ٠إسـماعيل بن اخلبازعنه

عبدالدائم، الأعرف يف هذاالسند حممدبن أىببكربن أىبعمر، والخدجية بنت  هكذاذكراملؤلف سـنده إيل ابن: قلت
األعالم ، هوحممدبن  عمر، وابن اخلباز أعرفه وترمجته يف كتايب فتح العالم يف أسـانيدالرجال وأثبات علي بن أىب

املعروف بابن اخلباز، ولدبدمشق يف  إسـماعيل بن ابراهيم بن سـامل بن بركات األنصاري الدمشقي
س أمحدبن ، وحضرعلي أىبالعبا)هـ٧٥٦(سـنة وتويف ايف ثالث رمضان) هـ٦٦٧(شـهررمضان سـنة

وهوآخرمن حدث ) فوائدمتام الرازي( ومنتقى من ) احلسن بن عرفة جزء( عبـدالدائم ، يف األوىل من عمـره 
أمحدبن داودبن : حممدبن إسـماعيل بن اخلباز مجاعة أذكرمنهم على سـبيل املثال عنه باحلضور، وروي عن

 واحلافظ عبدالرحيم)هـ٨١٣(دسي، وأمحدبن حممدبن علي ابن مثبت املق)هـ٨٠٦ت(الصاحلي ابراهيم
نورالدين علي بن  إجازة،واحلافظ) هـ٨٣٣ت(سـماعا،والشمس حممدبن حممدابن اجلزري) هـ٨٠٦ت(العراقي

) هـ٨٠٥ت(الدمشقي احلنبلي سـماعا، وسـلمان بن عبداحلميد البغدادي مث) هـ٨٠٧ت(أىببكراهليثمي
) هـ٨٠٣ت(امللوك بنت الناصرحممداأليوبية سمساعا، وشـم)٨٠٢ت(سـماعا، وسليمان بن أمحدالسقااملدين

 حضوراً وإجازة، وعبدالرمحن بن حممدابن النقاش) هـ٨٢٥ت(طولوبغاالدمشقي مساعا، وعبدالرمحن بن حممدابن
 ٠الكثري إجازة وغريهم) هـ٨٠٧ت(أجازة،واجلمال عبداهللا بن عمراحلالوي) هـ٨١٩ت(املصري

القاضي زكريااألنصاري  أرويهابالسندإيل: شيخة اخلفافم):  ومابعده١٠ سطر٦٢٨ ص ٢ج(ــ وجاء يف 93
: أىبالعباس أمحدبن حممدبن احلسن اجلزائري قال عن أىبالنعيم رضوان املستملي ، عن الكمال ابن ظهرية، عن

وأرويها بأسانيدناإيل ابن حجراحلافظ عن :ح٠احلافظ احملب ابن النجار أخربنا ا يوسـف اخلفاف، وهي ختريج
 أهـ٠عمراحلالوي عن التقي حممدبن حممدالطلحي عنه نعبداهللا ب

 يوسف بن أىببكراملبارك بن كامل بن أىبغالب البغدادي اخلفاف املقرئ تويف يوسـف اخلفاف هوأبوالفتح: قلت
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الشهاب أمحدبن  ، أخذ عنه احلافظ ابن النجار، والنجيب عبداللطيف احلراين وغريمها، وأما)هـ٦٠١(سـنة
والراء كماقال املؤلف، وكانت وفا ة  قرئ املعروف باجلرائـدي ، بالدال املهملة البالزايحممدبن احلسن امل

اخلفاف املذكور والأخذعنه، وإمنايروي اجلرائدي  وهومل يدرك) هـ٧٦٠(اجلرائدي املذكوربغزة سـنة
داهللا بن  وقدأخذ عن اجلرائدي املذكور أيضا عب٠يوسـف اخلفاف هذاسـماعاعن العزعبدالعزيزاحلراين عن

حجر، والسنداألخريمن طريق ابن حجرعن عبداهللا احلالوي عن حممدالطلحي عن اخلفاف  عمراحلالوي، شيخ ابن
 ٠نظر فيه

وهواملسنداءالدين أبوحممدالقاسم بن  :مشيخة ابن عساكر): ومابعده٣ سطر٦٢٩ ص٢ج(ــ وجاء يف  94
 طريق ابن مرزوق اجلد عن ابن جابرالوادياشي عن أرويهامن : إيل أن قال.. مظفربن عساكرالدمشقي الشافعي 

 ٠ أهـ٦٢٢بدمشق سنة املخرجة له سـماعاً عليه
فكيف مسع ابن جابرمنه سـنة  (هـ٦٢٨(وكانت والدته سـنة ) هـ٧٢٣(ابن عساكرهذاتويف سـنة: قلت

 ٠واهللا تعاىلأعلم٠غلط ،وعلى كل حال فالسندصحيح،وتاريخ السماع) هـ٦٢٢(
  ٠أهـ.أمحدبن سليمان البالسي عن البلقيين عن عمربن): ١٢سطر٦٣١ ص٢ج(ــ وجاء يف  95
هوابن حممدبن سليمان البالسي، وليس ابن أمحد،  البلقيين هوصاحل بن عمرالبلقيين، وعمرالبالسي: قلت

  ٠كماذكراملؤلف 
بن هواحلافظ سراج الدين أبوحفص عمر: مشيخة القزويين):  ومابعده٥ سطر٦٣٥ص  ٢ج(ــ وجاء يف 96

  ٠ أهـ٠عمربن علي القزويين الشافعي علي بن
هوالسراج أبوحفص عمربن علي بن : والدته والوفاته فلذا أقول املؤلف مل يرفع سـنده إليه، والذكرتاريخ: قلت

، ومن شـيوخه العمادإسـماعيل ابن علي )هـ٧٥٠(وتويف سـنة) هـ٦٨٣(ولدسـنة عمرالقزويين البغدادي،
 ٠الطبال وغريه بن أمحدبن

وكل ماله بالسندإيل ) ابن رجب أي مشيخة احلافظ( أرويها): ومابعده١١سطر٦٣٧ ص ٢ج(ــ وجاء يف  97
الشيخ زين الدين سـليمان بن داودبن عبداهللا املوصلي  القاضي زكريااألنصاري عن النجم عمربن فهداملكي، عن

 ٠ أهـ٠مث الدمشقي عنه
 ٠)هـ٨٤٤(سـنة عبداهللا املوصلي الدمشقي احلنبلي، تويفزين الدين داودبن سـليمان بن : الصواب هو :قلت
نشـوانة بنت عبداهللا ، عن ابراهيم  أرويهابالسندإيل السيوطي عن): ١٥ سطر٦٣٧ ص ٢ج(ــ وجاء يف  98

 ٠أخل.. بن أىببكربن السالر
توفيت  لكناين،نشـوان ابنة اجلمال عبداهللا بن حممدبن علي ابن عبداهللا بن أىبالفتح ا :الصواب أا: قلت
السالر ، وابن أىباد ،  ابراهيم بن أىببكربن: مجاعة منهم) هـ٧٩٣(، وأجازهلا يف سـنة)هـ٨٨٠(سـنة

ورسـالن الذهيب ، وعبدالرمحن ابن املقدادالقيسي ،  وعمربن حممدالبالسي ، وأمحدبن ابراهيم بن يونس اإلربلي ،
 ٠وغريهم وحممدبن حممدبن داودالقدسي ،

املصري، عن أىباملعايل عبداهللا  عن الشهاب أمحدبن الفخرعثمان):  مابعده٧سطر٦٣٨ ص ٢ج( يف ــ جاء 99
 ٠أخل .. بن عمراحلالوي، عن أمحدابن أىببكرالزبيدي

 ٠املؤلف هو أمحدبن أىببكربن طي الزبريي املصري ، وليس الزبيدي كماقال: الصواب : قلت
عبداهللا بن عبدالغين  هوالشرف:ة ابن عبدالغينمشيخ): ومابعده٤ سطر٦٤٥ ص٢ج(ــ وجاء يف  100
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 ٠أهـ٠املخرجة له املقدسي، ختريج أىباحلسن علي بن عمرالواين، به إيل التنوحي عن
أىبموسي عبداهللا ابن احلافظ عبدالغين املقدسي  هوشرف الدين أبوحممد عبداهللا بن حمب الدين احلسن بن: قلت

، وقدترمجته يف كتايب فتح العالم، وماقاله )هـ٧٣١(ويف سـنةوت (هـ٦٤٦(قاضي احلنابلة بدمشق، ولدسـنة
أن لقبه مجال الدين الشرف الدين، و أنه تويف يف ) ٦٤٥ص) (٣٣١(احلاشـية حتت رقم حمقق فهرس الفهارس يف

ن أىبموسي عبداهللا اب السابع فهو غلط ، فإنه التبس عليه الشرف عبداهللا بن احلسن هذا، جبده احلافظ اجلمال القرن
، وماكان احملقق يقع ذاالوهم لو مل ينسب )هـ٦٢٩(سـنة عبدالغين املقدسي مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي املتوىف

 ٠ واهللا تعاىل أعلم٠عبداهللا هذا إيل جد أبيه احلافظ عبدالغين املقدسي املؤلف الكتاين، الشرف
  ٠أهـ.داحلالوي عنهبه إيل احلافظ عن عبداهللا بن أمح): ٢سطر٦٤٦ ص ٢ج (وجاء يف ــ 101

 ٠الصواب ، هوعبداهللا بن عمراحلالوي، وليس بابن أمحدكماقال املؤلف: قلت
املرادباحلافظ هنا  : قلت٠به إيل احلافظ عن أمحدبن داودالعطارعنه): ٢سطر٦٤٧ ص ٢ج(ــ وجاء يف 102

، وأماقول ) هـ٨٠٦(املتوىف سـنة أمحدبن داودبن ابراهيم بن داودالقطان الصاحلي:ابن حجر، وشـيخه هو
 ٠املؤلف أنه العطار فهذا وهـم منه

 وهوالعزعبدالعزيزبن حممدالطييب، ختريج احلافظ أيضا: ومشيخة الطييب): ١سطر٦٤٨ ص٢ج(يف ــ وجاء 103
 ٠ أهـ٠به إليه 

، قال )هـ٨٠٣(وتويف سـنة) هـ٧٣٠(ولدسنة هوعبدالعزيزبن حممدبن حممدبن حممدبن اخلضرالطييب ،: قلت
 ٠أهـ.وخرجت له جزءاً لطيفاً،قرأته عليه: املفهرس، يف ترمجته ظ ابن حجر يف امع املؤسس للمعجماحلاف

وهوالشرف أبوبكرحممدبن احلسن :مشيخة ابن املقدسية): ومابعده٦سطر٦٤٩ص  ٢ج(ــ وجاء يف 104
عن حممدبن حيي   ابن طولوناملعروف بابن املقدسية، ختريج أىباملظفرمنصوربن سـليم اهلمداين، ذاإيل السفاقسي

 أهـ.السفاقسي عن ابن عم أبيه املخرجة له
الدين أبوبكرحممدبن احلسن بن عبدالسالم بن عتيق بن حممدالتميمي السفاقسي املغريب  ابن املقدسية هوشرف: قلت
ؤلف من طريق ذكره امل ، وأماالسندالذي)هـ٦٥٤(اإلسـكندراين املالكي املعروف بابن املقدسية، املتوىف سـنة مث

، وأنى له الرواية بواسطة واحدة )هـ٩٥٣(سـنة وتويف) هـ٨٨٠(ابن طولون فيه نظر، فابن طولون هذا ولدسنة
 ٠،بل أشك يف رواية ابن طولون عن حممدالسفاقسي)هـ٦٥٤(سنة عن ابن املقدسية، الذي تويف

): عن ابن املقدسية املذكورأي ( حدث عنه ) : ٢٩٦ص٢٣ج(سريأعالم النبالء وقدقال احلافظ الذهيب يف
 عثمان بن عوف الزهري، والشرف حممد،والوجيه عبدالوهاب، ابنا عبدالرمحن الشقريي، عبدالرحيم بن

وعدة، أنتهي كالم  والفخرحممد، واجلالل حيي، ولدا حممدبن احلسني السفاقسي، واحلافظ شرف الدين التوين
  ٠الذهيب

 ٠الدمياطي التوين هواحلافظ الشرف عبداملؤمن: قلت
حامداملقدسي، ختريج  هوالشمس حممدبن: مشيخة ابن حامد): ٢و١سطر٦٥٠ ص ٢ج(ــ وجاء يف 105

 ٠ أهـ٠ارجة له احملدث حممدبن حممدالقدومي، به إيل ابن طولون عن أىبالوفا عن
 احلليب املتوىف أبوالوفاء ابراهيم بن حممدبن خليل ابن طولون اليروي عن أىبالوفا،هواحلافظ برهان الدين: قلت

 .واهللا أعلم٠بواسـطة واحدة ،وإمنايروي عنه)هـ٨٤١(سـنة
ابن طولون اليروي عن : أخل قلت.. أىبالوفاء ذاإيل ابن طولون عن): ٥سطر٦٥٠ ص ٢ج(ــ وجاء يف  106
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 ٠كماتقدم آنفاً أىبالوفاء وهواحلافظ الربهان احلليب
هوأبوحممدحيي بن علي ابن الطراح ، به  :ن الطراحمشيخة اب): ومابعده٨سطر٦٥٠ ص ٢ج(ــ وجاء يف 107

املذكور عن حممدبن أمحدالصاحلي، ) أي احلافظ الربهان احلليب( أىبالوفاء إيل ابن طولون عن حممدبن أىبالصدق عن
 ٠ أهـ٠حممدالدارقزي عنه عن عمربن

البغدادي، املتويف علي بن علي بن الطراح  ابن الطراح، هواملسندأبوحممدحيي بن علي بن حممدبن: قلت
إنقطاع، ألن حممدبن أمحدالصاحلي اليروي مباشرة عن عمربن  ، والسندالذي ذكره املؤلف فيه)هـ٥٣٦(سـنة

 الربهان احلليب عن الصالح: بالدارقزي هنا هوابن طربزد البغدادي، وتصحيح السندهكذا حممدالدارقزي، واملراد
طربزدالدارقزي البغدادي عن   البخاري عن أىبحفص عمرابنحممدبن أمحدبن أىبعمراملقدسي عن الفخرعلي ابن

 ٠تعاىل أعلم واهللا٠أىبحممدحيي بن علي بن حممدبن الطراح البغدادي
هوحممدبن أمحدابن أىبعمر،  :مشيخة الصالح ابن أىبعمر): ومابعده١سطر٦٥١ ص ٢ج(ــ وجاء يف 108

 ٠أهـ٠ىبالوفاء عن املخرجة له أ ختريج صدرالدين سـليمان بن يوسـف، ذاإيل ابن طولون عن
الصالح بن أىبعمر، ولكن هذاالسند منقطع، ألن ابن طولون  نعم أبوالوفاء برهان الدين احلليب يروي عن: قلت

 ٠الدين احلليب مباشرة وإمنايروي عنه بواسـطة اليروي عن أىبالوفاء برهان
الدين داودبن محزة بن أمحد،ختريج هوناصر: مشيخة ابن محزة): ومابعده٤سطر651  ص٢ج(ــ وجاء يف 109
 ٠أهـ.أبيه عن املخرجة له عبداهللا ابن احملب، ذا إيل ابن طولون عن أىبالوفاء عن أىببكرحممدبن املخرج عن احملب
 ٠احلليب مباشرة وإمنابواسـطة إذاً فهذاالسندمنقطع كماسـبق أن ابن طولون اليروي عن أىبالوفاء برهان: قلت

 ٠واهللا تعاىل أعلم
 وبأسـانيدناإيل احلجارعن أىبالفضل عبدالعزيزبن داودالزاهد: ح): ٦ سطر٦٥٥ ص ٢ج(يف ــ وجاء 110

 ٠) أي عن شـهدة الكاتبة( عنها 
دلف بن أىبطالب البغدادي املقرئ اخلازن املتوىف  احلجاريروي إجازة عن أىب حممدعبدالعزيزبن: قلت

 ٠ تعاىل أعلمواهللا٠سـماعاً وهوعن شـهدة الكاتبة) هـ٦٣٧(سـنة
به إيل السيوطي،عن اجلالل : أىباحلسن اللبان مسلسالت):  ومابعده١٣سطر٦٥٧ ص ٢ج(ــ وجاء يف  111

 ٠أخل..مكي،أناالسلفي  البلقيين،عن أىبالفرج عبدالرمحن بن
اليروي عن اجلالل البلقيي مباشرة  احلافظ السيوطي،:هذالسـندمنقطع، واليصح ، ألمورمنها: قلت

وتويف ) هـ٧٦٣(عمربن رسـالن البلقيين، ولدسـنة طة، و اجلالل البلقيين، هوعبدالرمحن بنوإمنابواسـ
بن مكي، مباشـرة ، فابن مكي هذا هوسـبط احلافظ السلفي، تويف  وهواليروي عن عبدالرمحن) هـ٨٢٤(سـنة

 ٠ واهللا تعاىل أعلم٠جده السلفي وهويروي عن) هـ٦٥١(سـنة
حبلب حممدبن حممدبن حسن املسعودي ملاورد  وعن قاضي القضاة): ٦ سطر٦٧٠ ص ٢ج(ــ وجاء يف  112

  ٠أهـ٠) هـ٨٩٩(لدمشق سـنة
 ٠واهللا تعاىل أعلم٠)هـ٩٩٨(سـنة : الصواب: قلت

  ٠أخل..عن حسن بن علي عيديد عن احلافظ مرتضى): ٢ سطر٦٨٥ ص٢ج(ــ وجاء يف 113
 ٠ علي كماقال املؤلف هوابن احلافظ مرتضى عن حسن بن عبدالرمحن عيديد، وليس: قلت

لناهذه العشاريات السيوطية، لكن  وحتصل: قلت):( ومابعده٢٢سطر٦٨٧ ص ٢ج(ــ وجاء يف  114

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٢

بينناوبني السيوطي مخسة، وذلك عن املعمرأمحدبن صاحل السويدي  منهاماهومروي باإلجازةالعامة بسـتة عشر، ألن
 ازة العامة ألهل عصره ، عن موالي الشريف، عنالزبيدي، عن ابن سـنة الفالين باإلج ، عن احلافظ مرتضى

أربعمائة وثالثني سـنة،  وال أعلى من هذاالسند اآلن، ألن بينناوبني وفاته) أي عن السيوطي( العلقمي عنه 
وأعلى من ذلك ماحصل لنايف ثالثيات البخاري ،  وبينناوبني النيب صلى اهللا عليه وسلم فيهاست عشرة واسـطة،

 أنتهى كالم)٠فيهاأربع عشرة واسـطة فقط ، وهذا ال أعلى منه يف الدنيا لنىب صلىاهللا عليه وسلمفإن بينناوبني ا
 ٠املؤلف

أحاديث النيب صلىاهللا عليه  وهذاالسندالذي يفتخربه املؤلف فهوسـندضعيف جداً، الأبيح به رواية: قلت
ظ مرتضى الزبيدي، مث أن احلافظ حياة احلاف أن أمحدبن صاحل السويدي مل يدرك: وسـلم، وذلك ألمورأمهها

باإلجازة العامة، والشريف الواليت يف والدته خالف كماذكرنا سـابقا  الزبيدي هونفسـه مل يرو عن ابن سـنة
 (هـ١١٠١(وقيل أنه تويف يف سنة) هـ١٠٤٦(وقيل يف سنة) هـ٩٨١(وقيل يف سـنة) هـ٩٦١(سنة قيل يف

الرواية بالشك ،  ، فإذاتبني لك ذلك فلم)هـ٩٦١( سـنة، والشمس العلقمي تويف)هـ١١٠٢(وقيل يف سنة
ـّااآلن فال ،  وقدأعتمدت املؤلف يف بداية أمري، دون حتقيق ، وذكرت من طريقه مثله يف مجلة من أثبايت ، أم

 يرزقناإتباعه، وأن يريناالباطل باطال وأن يرزقناإجتنابه ، إنه سـميع جميب وأسأل اهللا أن يرينااحلق حقـاً وأن
 ٠لدعاءا

هومعجم : أمحداملكي النفح املسكي يف شـيوخ): ومابعده٨ سطر٦٩٠ ص ٢ج(ــ وجاء يف 115
املعتين بضبط األسـانيدوالوفيات املاهريف معرفة  صديقنامسندالشرق وال أسـتثين اإلخباري الراوية احملدث الرحال

 اراملكي األمحدي اهلندي، ولدمبكةاملكرمةأمحدأىباخلريبن عثمان بن علي مجال العط اخلطوط والعايل والنازل الشيخ
  ٠ أهـ٠هـ١٢٧٧ ذي القعدة سـنة٢كماأخربين به بلفظه وقيدته عنه يوم االثنني 

 ٠)هـ١٢٢٨(ســنة إنه تويف مبدينة مببئ: ترمجه املؤلف ومل يعرف تاريخ وفاته ، فلذا أقول :قلت
هوثبت صغريلطيف : األسـانيدالعوايل النفحات الغوايل يف): ومابعده١٤سطر٧٠٠ ص ٢ج(ــ وجاء يف  116

عن شـيخه حممدبن ) أي حسني احلبشي(وأجازين به  :للمحدث أمحدقاطن الصنعاين اليمين،إيل أن قال
 ٠ أهـ٠الشمس حممدبن علي العمراين عن مؤلفه احلافظ أمحدبن حممدقاطن ناصراحلازمي، عن شيخ صنعاء اليمن

،والقاضي )هـ١١١٨(وكانت والدته يف سـنة) هـ١١٩٩(ةحممدقاطن الصنعاين تويف سـن أمحدبن: قلت
أمحدقاطن،  ،وال أدري عن كيفية روايته عن)هـ١٢٦٤(وتويف سـنة) هـ١١٩٤(علي العمراين، ولدسنة حممدبن

عبدالقادرالكوكباين والقاضي عبداهللا بن حممدمشحم  واملعروف عندي أن حممدبن علي العمراين أخذ عن ابراهيم بن
 ٠الشوكاين، وحسن بن حيي الكبسي، وغريهم اضي حممدبن عليالصنعاين، والق

أروي فهرسته عن السكري عن احلليب : صاحب التنوير صاحل ابن): ٨سطر٧١٤ ص ٢ج(ــ وجاء يف 117
 ٠ أهـ٠احلصكفي عنه عن العقادعن التركماين عن العالء

لتركماين، يروي عن عبدالرمحن الد مباشرة، وإمناا هذاالسند منقطع ، ألن التركماين اليروي عن احلصكفي: قلت
وهوعن أبيه ) هـ١٠٥٥ ــ ٩٨٠(حممدبن عبداهللا التمرتاشي الغزي احلنفي عن العالء احلصكفي عن صاحل بن

سـامل  والتركماين املذكور إسـمه علي بن حممدبن٠وغريه) هـ١٠٠٤ت(األبصار يف الفقه احلنفي صاحب تنوير
 ٠واهللا تعاىلأعلم٠)هـ١١٨٣ت(نفيبن ويل الدين التركماين الدمشقي احل

أمحدبن  هومسندالدنيا صالح الدين حممدبن: الصالح ابن أىبعمر ): ٧ سطر٧١٥ ص ٢ج(وجاء يف ــ 118
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:( فقال) انباء الغمر( احلافظ يف  وترمجه: العزابراهيم بن عبداهللا ابن أىبعمراملقدسي مث الصاحلي، إيل أن قال
مشيخته، أسـمع احلديث أكثرمن مخسني سـنة ، وقدأجازألهل   سـمع منهتفردبالسماع من الفخرابن البخاري،
أي للصالح ابن ( نروي ماله : ، مث قال املؤلف الكتاين....) فدخلنايف ذللك  عصره خصوصـاً يف عموم ،

 ٠ أهـ٠من طريق احلافظ ابن حجر، وحممدبن مقبل احلليب كالمهاعنه (أىبعمر
ألنه  يف إجازة الصالح بن أىبعمر العامة ، لكنه لـم يرو عنه يف أثباتهاحلافظ ابن حجر دخل  نعم أن: قلت

فصل يف معرفة الشيوخ الذين : (املفهرس اليعتدباإلجازة العامة، وقدقال احلافظ ابن حجريف امع املؤسس للمعجم
أشرت لشئ من وحنوها، أفردم بالذكرلتستفاد ترامجهم، و أجازوا عماماً ويف إجازم بعض خصوص كقيدالبلد

املعجم أيضاً وليس هذاالفصل من األصل، بل من شـاء أحلقه فيه إن كمل، وإال  مرويام وسردم على ترتيب
 ٠ابن حجر أنتهى كالم احلافظ٠)على املعجم؛ ملاذكرته من عدم إعتدادي بالرواية باإلجازة العامة فهو زائـد

وقدأجازألهل ): انبائه( ابن حجريف  إلجازة العامة ، وأماقولفعلمنا من كالم احلافظ ابن حجرأنه اليعتد با: قلت
أنه يروي عنه باإلجازة العامة ألهل العصر، وإمنامراده  عصره خصوصا يف عموم ، فدخلنا يف ذلك ، وهذااليعين

 أنألهل عصره ، فإذا تبني ماذكرنا، ينبغي لكل من يروي من طريق احلافظ ابن حجر  دخوله فقط يف إجازته العامة
 ٠اليروي عنه عن شـيوخ أدرك حيام وقدأجازوا ألهل عصرهم

ابراهيم  احلليب فإنه يروي عن الصالح بن أىبعمر، إجازة، وقداسـتجازله منه احلافظ الربهان وأمـا حممدبن مقبل
 ٠واهللا أعلم٠)هـ٧٨٠(بن حممدبن خليل احلليب يف سـنة

هواحلافظ حممدبن : دين املقدسيضياء ال):  ومابعده١٣سطر 716  ص٢ج(ــ وجاء يف 119
حممداملقدسية  ماله من املرويات بأسـانيدناإيل مشس قالئداإلسناد أم عبداهللا عائشة بنت عبدالواحداملقدسي، أروي

 أهـ.الصاحلية عن أم زينب بنت عبدالرمحن البحري عنه
رغم   البحري مل أعرفها،، وابنة عبدالرمحن)هـ٨١٦(حممدبن عبداهلادي املقدسية توفيت سنة عائشة بن: قلت

وأغلب الظن أن يف  ،(هـ٦٤٣(تفتيشي لشيوخ عائشة املقدسية ، واحلافظ ضياء الدين املقدسي تويف سنة
  ٠ واهللا تعاىل أعلم٠هذاالسند إنقطاع فليحقق

وحدثناالشيخ عبدالوهاب املتقي قال : ح): ١سطر٧٢٨وص ٢٢سطر٧٢٧ص  ٢ج(ــ وجاء يف 120
 .ناين األزهري الشافعي حدثناشيخ اإلسالم اجلالل السيوطي حدثناالشهاب ابن حجرأمحداجل ثنااملسندعلي بن

 ٠أهـ
اخلاصة،وإمناأدرك حياته فقط ،  احلافظ السيوطي اليروي عن احلافظ ابن حجرالعسقالين باإلجازة: قلت

ن حجرسـماعاً احلافظ السيوطي يروي عن احلافظ اب فالتعبريبالرواية عنه حبدثنا يشعرالقارئ، أوالباحث أن
 ٠ واهللا تعاىل أعلم٠ينبغي أوباإلجازةاخلاصة، وهذا ما كان

أسانيدناإيل الشيخ املترجم روايتناعن  وأعلى) : ومابعده ١٦سطر٧٤٩ ص ٢ج(ــ وجاء يف 121
املعمرالشمس حممدالبهي الطندتائي عن الشهاب أمحدامللوي عن  املعمرالشهاب أمحداجلمل النهطيهي املصري ، عن

  واملترجم هوعبداهللا الشريف اليملحي العلمي املصمودي٠ أهـ٠املترجم عاليا  الكنكسي عنعبداهللا
 ٠)هـ١٠٨٩ت)

عن ) هـ١٢٠٥ت(مرتضىالزبيدي املصري املعروف أن الشمس حممدالبهي الطندتائي يروي عن احلافظ: قلت
 اآلن ، ومل يثبت لدي حىت)هـ١١٨٢ت(الشهاب أمحدامللوي 
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 ٠ واهللا تعاىل أعلم٠ يروي عن الشهاب امللويأن الشمس حممدالطندتائي
، عن  أروي ثبته عن الوجيه السكري: عبدالنيب اخلليلي): ومابعده ١١ سطر٧٥٤ ص ٢ج(ــ وجاء يف 122

وهوعبدالنيب بن عبدالقادراألزهري  سعيداحلليب ، عن شاكرالعقاد ، عن التركماين عن العالء احلصكفي عنه ،
 ٠أهـ٠)التمرتاشي الغزي وغريه شيخ حممدبن عبداهللاخلليلي احلنفي، يروي عن ال

احلصكفي ألنه مل يدركه وال أخذعنه ، وإمناالتركماين يروي عن  الشيخ علي التركماين اليروي عن عالءالدين: قلت
 ٠الدمشقي احلنفي عن العالء احلصكفي به عبدالرمحن الدالسلمي

 ٠ أهـ٠األسيوطي  والزين): ١سطر٧٥٥ ص ٢ج(ــ وجاء يف 123
واسـمه عبدالرحيم بن ابراهيم بن حممدبن  هوالزين األميوطي املكي ، وليس األسيوطي كماقال املؤلف ،: قلت

واملتويف ) هـ٧٧٨(الشافعي املولودمبكة املكرمة سـنة عبدالرحيم بن ابراهيم بن حيي األميوطي املكي
 بن النجم عمربن فهداملكي، ووالده احلافظ احلافظ العز عبدالعزيز: منهم ، يروي عنه مجاعة) هـ٨٦٧(اسـنة

 ٠التقي حممدبن فهداملكي، وغريمها النجم عمربن
املعمرعبدالرزاق البيطارعن أبيه حسن البيطارعن  وأروي عالياعن): ١١سطر٧٥٨ ص ٢ج(ــ وجاء يف 124

 ٠ أهـ٠األسـتاذعبدالغين النابلسي عاليا الشيخ علي السليمي عن
وهواليروي عن علي السليمي ألنه ) هـ١٢٧٢(وتويف سنة) هـ١٢٠٦(ولدسنة يطار،حسن بن ابراهيم الب: قلت

وهوعن الشيخ علي ) هـ١٢٤٦ت(وإمنايروي عن عبدالغين بن عبدالقادرالسقطي (هـ١٢٠٠(تويف سـنة
 ٠الصاحلي عن النابلسي  السليمي

 ٠األيويب وخليل أمحداألنصاري): ١سطر٧٦٢ ص ٢ج(ــ وجاء يف  125
سـنن أىبداود، املتويف باملدينة املنورة  خليل أمحدالسهارانفوري مث املدين صاحب بذل اهود شرحهواحملدث : قلت

 ٠ واهللا أعلم٠الكتاين لـم يأخذ عنه وهوشـيخ شيوخنا،واملؤلف)هـ١٣٤٦(سـنة
عن املعمرحممدنوراحلسنني بن حممدحيدراألنصاري  وأروي عالياً): ١سطر٧٧٤ ص٢ج(ــ وجاء يف 126
العجيمي حبق إجازته ألبيه وأوالده عن الشيخ عبدالقادربن ) عبداحلفيظ  ) دي كتابة من اهلند عن القاضياحليدرابا

 ٠زادة الرومي املدين أهـ (كدك(خليل 
، وعبداحلفيظ العجيمي تويف )هـ١١٨٧(سـنة عبدالقادربن خليل كدك زادة املدين تويف: قلت

ا نوراحلسنني فهوعن أبيه حممدحيدر عن عبداحلفيظ العجيمي وأم ، وال أعلم كيفية روايته عنه،)هـ١٢٤٦(سـنة
 ٠إجازة بسنده 

هوعلي ا بن : علي األجهوري) : ومابعده١سطر٧٨٣وص٢١سطر٧٨٢ ص ٢ج(وجاء يف  ــ 127
املتويف  ،(هـ٩٧٥(املولودسـنة: زين العابدين بن الشيخ عبدالرمحن األجهوري، إيل أن قال حممدامللقب

وبدرالدين ابن الكرخي  عامة عن املسندالكبريسراج الدين عمربن اجلاي احلنفي ،يروي .. ، )هـ١٠٦٦(سنة
األولية عن أىبالثناء حممودبن حممداحلليب املعروف  وروي حديث: إيل أن قال... احلنفي، وحممدبن ابراهيم التتائي، 
 يم ابن الشماع احلليب الشهريبابنابراهيم العمادي وهوأول ، عن املعمرأمحدبن ابراه بالبيلوين وهوأول ، عن الربهان

الدين بن فهد وهوأول،  الطويل وهوأول، عن املسندأىباخلريحممدبن احلافظ جنم الدين بن فهد عن جده احلافظ تقي
مصرالشهاب أمحدالعجمي يف جزء له، وقد روي  عن الصدرامليدومي بأسـانيده، هكذاسـاقه عنه تلميذه حمدث

أيضاً النجم الغزي وسـاقه عنه يف تارخيه عن ابن العماد عن احلافظ  ث األوليةعن حممودالبيلوين املذكور حدي
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عن ) فهد حدثين به والدي احلافظ جنم الدين ابن: (، قال٩١٥الدين ابن فهد سـماعاً عنه عام  عبدالعزيزبن جنم
 ٠ أهـ٠الصدرامليدومي بأسـانيده 

، وأماقول ) هـ٩٦٩(غريه أنه ولدمبصرسنة ، وذكر)هـ٩٧٥(ولدسـنة ذكراملؤلف أن علي األجهوري: قلت
 (هـ٩٤٢(الشمس حممدبن ابراهيم التتائي فيه نظر ألن التتائي املذكور تويف سـنة  املؤلف أنه يروي عن

كالمهاعن التتائي ، واحلافظ  النورعلي القرايف وبدرالدين الكرخي: وإمنايروي األجهوري عنه بواسطة الشيخني 
كالمهااليرويان عن الصدر امليدومي وإمنايرويان عنه بواسـطة  فظ جنم الدين بن فهد ،تقي الدين بن فهد، واحلا

 ٠واحدة
  حممودالبيلوين عن ابراهيم العمادي عن أمحدبن ابراهيم ابن الشماع عن وقوله عن

العمادي عن احلافظ  ابراهيم: املسندأىباخلريحممدبن احلافظ النجم بن فهد، فيه وهم ، والصواب أن يقال
وهوأول ، عن أبيه احلافظ النجم عمربن فهد ،  عبدالعزيزبن احلافظ النجم عمرابن احلافظ التقي حممدبن فهداملكي

 ٠ومهابواسـطة واحدة عن الصدرامليدومي بسـنده املعروف  وجده احلافظ التقي حممدبن فهد وهوأول ،
صغري، إيل أن قال، قال ) ريأي لألجهو(وقفت علي ثبت له ): ومابعده٢سطر784  ص٢ج(ــ وجاء يف 128
كالشهاب احلجازي،  أجازين بعلم احلديث عمربن اجلاي كماأجازه احلافظ األسيوطي، بل وأشياخ السيوطي ):فيه

 ٠أخل.. أشياخ السيوطي  ويف األخرينظرألنه من أشياخ: ، قال املؤلف قلت)والشمس ابن اجلزري
، وعمربن اجلائ احلنفي )هـ٨٧٥(وتويف سنة (هـ٧٩٠(الشهاب أمحدبن حممدبن علي احلجازي ولدسنة: قلت

ذكروالدته ووفاته، وقدحبثت عنه يف الكتب فلم أجدله حىت اآلن على  مذكور يف كتب األثبات واألسـانيد دون
 الظن أن عمربن اجلائ مل يدرك الشهاب احلجازي، فإن أدركه حقـاً يكون قدعمرأكثرمن ترمجة مفصلة، وأغلب

 ٠اىل أعلم واهللا تع٠مائة سـنة
فهرسته عن السكري عن سعيداحلليب عن  أروي: عمرالقاري): ١٧سطر٧٩١ ص ٢ج(ــ وجاء يف 129

علي التركماين عن عبدالرمحن الد :  قلت٠ أهـ٠احلصكفي عنه شاكرالعقادعن علي التركماين عن عالءالدين
 ٠عمرالقاري، وهذاهوالصواب عن احلصكفي عن

هوعمربن أمحدبن : قلت. عمربن عقيل هوأبوحفص:عمربن عقيل):١٣سطر٧٩٢ص ٢ج(ــ وجاءيف  130
 ٠عقيل السقاف املكي

:  ح٠)أي عن عيدالنمرسي(عن حممدطاهرسنبل املكي عنه ): ١٧و١٦سطر805 ص٢ج(ــ وجاء يف  131
 ٠أهـ٠الشيخ عابدالسندي عن حممدطاهرسنبل املذكورعنه أيضا وبأسـانيدناإيل

وهواليروي عن عيدبن علي ) هـ١٢١٨(ة سـنةاملكي تويف مبك حممدطاهرسـنبل: قلت
 ٠وإمنايروي طاهرسنبل عن أبيه حممدسـعيدسنبل املكي عنه ،مباشرة،)هـ١١٤٠ت(النمرسي

يروي الصحيح مسلسال باملعمرين ) أي حسن العجيمي(وكان ): ومابعده٤سطر٨١٢ص ٢ج(ــ وجاء يف 132
والشهاب أمحدبن العجيل  لنورعلي بن حممدبن مطري،املعمرعبدامللك بن عبداللطيف بن عبدامللك العباسي، وا عن

  ٠أهـ٠بأسانيده كتابة من اليمن ثالثتهم عن القطب النهروايل املكي
العصر الباإلجازةاخلاصة، وقول املؤلف أمحدبن  رواية الثالثة عن القطب النهروايل باإلجازة العامة ألهل: قلت

 ٠ل اليمين، وليس بابن العجيل حممدالعج العجيل، وهم منه ،وهوأبوالوفاء أمحدبن
 املعمرنوراحلسـنني بن حممدحيدر وعـن): ٢٢ســـطر٨١٢ ص٢ج(ــ وجاء يف 133
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 ٠أهـ٠درويش العجيمي املكي  األنصاري احليدرأبادي عن القاضي عبداحلفيظ بن
 ٠عاىل أعلمواهللا ت٠العجيمي، وهذاهواملعروف عن نوراحلسنني نوراحلسنني عن أبيه حممدحيدرعن عبداحلفيظ: قلت

وبأسـانيدناإيل أىباملواهب احلنبلي عن الشمس امليداين ): ومابعده١٧سطر817  ص٢ج(ــ وجاء يف  134
 ٠أهـ0 (أي عن احلافظ عبدالرحيم العراقي(عن الكمال احلسيين عن أىبإسـحاق ابن الباعوين عنه، عن الطييب

، وهواليروي عن )هـ١١٢٦(سـنة ، وتويف)هـ١٠٤٤(أبواملواهب حممدبن عبدالباقي احلنبلي، ولدسـنة: قلت
والده الشيخ عبدالباقي احلنبلي وغريه ، عن  وإمنايروي عنه بواسـطة) هـ١٠٣٣ت(الشمس حممدامليداين 

، )هـ٩٧٩ ــ ٩١٠(هوالشهاب أمحدبن أمحدبن بدرالكييب الدمشقي :الشمس امليداين، والطييب املذكور
 ، وابن الباعوين،هواحلافظ الربهان)هـ٩٣٣ت(ة احلسيين الدمشقيالدين حممدبن محز والكمال احلسيين، هوكمال

 ٠)هـ٨٧٠ت(ابراهيم بن امحدبن ناصرالباعوين
باملكاتبة ) أي الشهاب أمحدبن عبيدالعطار( جميزيه ومن): ١٤سطر٨٢٨ ص ٢ج(ــ وجاء يف  135

 ٠ أهـ٠الفتين الطائفي ، كالمهامن اخلباز السيدجعفرالربزجني، وعبدالرمحن
 ٠من اخلباز، وهوخطأمطبعي كالمهامن احلجاز؛ وليس: الصواب و: قلت

هوحمدث صنعاء اليمن املعمرأبوعبداهللا حممدبن  :العمراين): ومابعده٣سطر٨٣٠ ص ٢ج(ــ وجاء يف  136
فقه ( باليمن بينهاوبني صنعاء شـماالً مسافة يوم ، وهوصاحب كتاب  علي العمراين ، نسبة إيل عمران بلدة

 ٠أهـ٠، يروي عن الشهاب أمحدبن حممدقاطن الصنعاين)هـ١٢٦٩(سنة يفاملتو) احلديث
، والشهاب أمحدبن حممدقاطن )هـ١٢٦٤(وتويف سنة)هـ١١٩٤(علي العمراين ولدسنة القاضي حممدبن: قلت

ال ؟  ، وال أدري حىت اآلن هل يروي حممدالعمراين عن أمحدقاطن الصنعاين أم)هـ١١٩٩(تويف سنة الصنعاين
بن حيي الكبسي،   العمراين املذكور أنه يروي عن القاضي حممدبن علي الشوكاين، واحلسنواملعروف عن

عبداهللا بن حممدبن أمحدبن جاراهللا مشحم  والسيدابراهيم بن عبدالقادربن أمحدالكوكباين الصنعاين ، والقاضي
 عن املفيت يوسف بن مبارك شيخنااملعمراملفيت عبداهللا بن علي باسندالعمودي وقدأجازين: قلت٠الصنعاين وغريهم
أمحدبن  املذكور، ومل يقل يل أنه يروي عن الشهاب) هـ١٢٦٤ت(القاضي حممدبن علي العمراين العريشي عن

 ٠قاطن الصنعاين
عن ) أي الشهاب أمحدبن يونس( املذكور ويروي العيثاوي): ومابعده١٧سطر٨٣٨ ص٢ج(ــ وجاء يف 137

والبدرالغزي والكمال ابن محزة عن زكريا ماله ، وكانت وفاته سـنة  والده وابن طولون وأمحدالطييب الكبري
 ٠ أهـ٠سـنة84 عن) هـ١٠٢٥(

ابن محزة ، هووهم منه واليصح ، ألن  قول املؤلف أن الشهاب أمحدبن يونس العيثاوي يروي عن الكمال: قلت
 ٠عاىل أعلم واهللا ت٠)هـ٩٣٣(محزة تويف سنة ، والكمال ابن)هـ٩٤٢(الشهاب العيثاوي ولدسـنة

هوصفي الدين أمحدبن حممدبن أمحدبن حممدبن حممدبن : العجل ابن) ٨٥٣وص٨٥٢ ص ٢ج(ــ وجاء يف 138
 وتويف سنة) هـ٩٨٣(اليمين، اإلمام الضريرالعارف املسنداملسلك الشهري، ولدسنة  أمحدالعجل أبوالوفاء

الدمشقي، مث قال  بن الرضي الغزيويروي باإلجازة أيضا عن اإلمام بدرالدين ا: ، إيل أن قال) هـ1074)
واإلمام حيي الطربي، والشيخ حممدبن  الشيخ قطب الدين احلنفي املكي،: وشـملته إجازة مجاعة منهم: بعدكالم

 ٠ أهـ٠املصري ،وعبدالرمحن بن عبدالقادربن فهد وغريهم عبدالعزيزالزمزمي، والشيخ حممدالنحراوي احلنفي
 ، وقطب الدين النهروايل املكي احلنفي تويف)هـ٩٨٤( حممدالغزي تويف سنةالدين بدرالدين حممدبن رضي: قلت
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عبدالعزيزالزمزمي املكي  ، وحممدبن)هـ٩٩٥(، وعبدالرمحن بن عبدالقادربن فهداملكي تويف سنة)هـ٩٩٠(سنة
، ولـم أجد تاريخ )هـ٨٨٩(املكي، ولدمبكة سنة ، واإلمام حيي بن مكرم بن حممدالطربي)هـ١٠٠٩(تويف سنة

 اإلمام حيي الطربي حفيده اإلمام عبدالقادربن حممدبن حيي الطربي املكي وفاته يف كتب األثبات وغريها، ويروي عن
أن جده اإلمام حيي  ، ويظهريل من تاريخ والدة عبدالقادرالطربي)هـ١٠٣٣(واملتويف سنة) هـ٩٧٦(املولودسنة

أمحدبن حممدالعجل أدرك حياة اإلمام حيي   حقاً أنالطربي عاش إيل هذه السنة أوبعدهابقليل مث تويف، وإن ثبت
 ٠ واهللا تعاىلأعلم٠سـنة٩٤من املعمرين وأنه عاش أكثرمن  الطربي، فهذا يعين أن اإلمام حيي الطربي كان

ويروي حممدبن عبدالعزيزالزمزمي عن أبيه رضي الدين ):  ومابعده١٦سطر٨٥٣ص٢ج(يف ــ وجاء 139
 ٠أهـ٠وغريهم والقسطالين، والربهان بن أىبشريف) اهليتمي( ثميوالسيوطي وابن حجراهلي وزكريا

عبدالعزيزبن علي بن عبدالسالم بن  وهويروي عن أبيه) هـ١٠٠٩(حممدبن عبدالعزيزالزمزمي تويف سنة: قلت
والشمس حممدبن ) هـ٩٧٤ت(حجراهليتمي املكي والشهاب أمحدبن) هـ٩٧٦ ــ ٩٠٠(موسي الزمزمي املكي

 ٠زكريااألنصاري وغريه كلهم عن القاضي)هـ١٠٠٤ت(أمحدبن محزةالرملي
السيوطي والقسطالين والربهان بن أىبشريف ، وهذامل  وأماقول املؤلف أن حممدبن عبدالعزيزالزمزمي يروي أيضاعن

 ٠يثبت عندي حىت اآلن
 وروي احلافظ مرتضى أيضاعن السيدمشهوربن املستريح): ومابعده١٩سطر٨٥٣ ص٢ج(وجاء يف ــ 140

 ٠أخل... ل اليمين وعلي املرحومي الزبيدي األهد
 ٠السيدمشهوربن املستريح األهدل اليمين عن علي املرحومي عن: صواب العبارة هكذا: قلت

وأخربناالشهاب أمحدبن صاحل السويدي عن الزبيدي عن ابن سـنة ): ٥سطر٨٥٤ص٢ج(يف ــ وجاء 141
 ٠ أهـ٠وهذاأعلى) عن أمحدبن حممدالعجل اليمين أي( عنه

الشهاب السويدي مل يدرك حياة احلافظ مرتضىالزبيدي مث أن الزبيدي مل  هذاالسندمنقطع وليس جبيد،ألن: قلت
 ٠أيضاكذلك  باإلجازة العامة ألهل العصرعن ابن سـنة مث رواية ابن سنة عن أمحدبن حممدالعجل يكن يروي

وهي : إيل أن قال.. الصاحلية ةعائشة بنت عبداهلادي املقدسي):  ومابعده٩سطر٨٦٤ص٢ج(ــ وجاء يف 142
 ٠ أهـ٠حممدزينب بنت عبدالرمحن البحري عنها تروي مرويات الضياءحممدبن عبدالواحداملقدسي عن أم

 ٠عنهايف شـيوخ عائشة وغريها فلم أجدها، فليحقق هذاالسـند زينب بنت عبدالرمحن البحري، حبثت:قلت
هدعن عمه تقي الدين صاحب العمدة عن عبدالعزيزبن ف): ٢١سطر ٨٧٦ص٢ج(ــ وجاء يف  143

 ٠أهـ٠هذه
 ٠عن جده تقي الدين ابن فهد :الصواب: قلت

السكري عن الكزبري عن عمربن عقيل  وأرويها أيضاعن): ومابعده١٤سطر٨٩٠ص ٢ج(ــ وجاء يف 144
 ٠أخل...عن العجيمي 

أمحدبن عقيل السقاف بن حممدالكزبري احلفيدالدمشقي، وهواليروي عن عمربن  الكزبري هوعبدالرمحن: قلت
عمرالسقاف  مباشـرة وإمنابواسـطة واحدة، كرواية الكزبري املذكور عن احلافظ مرتضىالزبيدي عن املكي

 ٠املذكور
التركماين عن عالءالدين احلصكفي  عن شاكرالعقاد عن النورعلي): ٦سطر٨٩٩ ص ٢ج(ــ وجاء يف 145

 ٠أهـ٠)حممودالبيلوين أي عن الفتح بن( عنه 
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 ٠الدعن احلصكفي به  التركماين اليروي عن احلصكفي،وإمناعن عبدالرمحنعلي:قلت
بلقاسم بن حممدبن عبداجلبارالفكيكي  أي( ويروي أيضا ): ومابعده١٤سطر٨٩٩ص ٢ج(ــ وجاء يف 146

عن أىبالفتح املراغي عن ابن الفرات عن ابن مجاعة عن  عن والده عن أىباسـحاق ابراهيم التازي) هـ١٠٢١ت
 ٠أهـ ٠وري بأسـانيده املنت

هوحممدبن عبدامللك القيسي املعروف  :فيه وهم وخلط ، وحيتاج هذاالسندإيل تصحيح، واملنتوري املذكور: قلت
هوالعزعبدالرحيم : وابن الفرات ) هـ٧٦٧ت(بن مجاعة  هوالعزعبدالعزيز: ، وابن مجاعة)هـ٨٣٤ت(باملنتوري
 ٠)هـ٨٥٩ت(ابن الزين أىببكربن حسني املراغي العثماين املدينهو : املراغي ، وأبوالفتح)هـ٨٥١ت(ابن الفرات

طريق  يف حديث األولية من) أي بصاحل الفالين( ونتصل به ): ومابعده٣سطر٩٠٦ ص ٢ج(وجاء يف ــ 147
الشنقيطي دفني فاس عن  أىباحملاسن القاوقجي عن حمدث فاس أىبحممدعبدالقادرالكوهن،عن أىبزيدعبدالرمحن

 ٠أهـ٠الفالين
املسلسل  ): ٦ص ( املناهل السلسلة يف األحاديث املسلسلة  قال الشيخ حممدعبدالباقي اللكنوي ، يف:لتق
 حدثين:الدين صاحل ابن عبداهللا العباسي السناري املكي،وهوأول حديث سـمعته منه قال حدثناالعالمة علم:باألولية

حدثناعبدالقادربن أمحدالكوهن  :عته منه قالأبواحملاسـن حممدبن خليل القاوقجي الطرابلسي وهوأول حديث سـم
أبوزيدعبدالرمحن بن أمحدالشنقيطي الصديقي وهوأول حديث  حدثين: الفاسي وهوأول حديث سـمعته منه قال

 وهوأول حديث سـمعته منه حدثين به عن حممدبن سـنة الفالين وهوأول:حممدالفالين قال حدثين به،عن صاحل بن
عن حممدبن أركماش  وهوأول حديث حدثين به: لشريف حممدبن عبداهللا الواليت قالحديث حدثين به عن موالي ا

وهوأول :علي بن حجرالعسقالين قال وهوأول حديث حدثين به عن احلافظ شـهاب الدين أىبالفضل أمحدبن: قال
 ٠أهـ٠) حديث حدثين به 

 يث املسلسل باألولية، والغريه،عبداهللا الواليت لـم يسـمع من حممدبن أركماش، احلد الشريف حممدبن: قلت
ويقول حدثين به حممدبن  والشـاهده والأخذعنه ، بل لـم أجازه مكاتبة، فكيف يروي عنه املسلسل باألولية ؟

 ٠أركماش 
هواحلافظ أبوالفتوح أمحدبن عبداهللا ابن : أىبالفتوح ابن): ومابعده٥سطر٩١٤ ص ٢ج(ــ وجاء يف 148

 وبأسانيدناإيل ابن العجل عن القطب النهروايل املكي عن أبيه: إيل أن قال... حلنفيا أىبالفتوح الطاوسي األبرقوهي
 أهـ.عن أىبالفتوح الطاوسي

أن احلافظ : ذكراحلافظ السخاوي يف الضوء الالمع :املؤلف مل يعرف تاريخ والدته والوفاته، فلذاأقول: قلت
 .أهـ). هـ٨٧١(وتويف يف حدودسنة) هـ٧٩٠(حدودسـنة الطاووسي املذكور ولديف

 رواية والدالقطب عن الطاووسي: النهروايل عن أبيه عن أىبالفتوح الطاوسي، أقول وأماقول املؤلف عن القطب
رواية ابن العجل عن  ، وكذلك)هـ٨٧٠(باإلجازة العامة ألهل العصرال باإلجازة اخلاصة، ألن والده ولدسنة
 ٠أعلم  تعايل واهللا٠القطب النهروايل باإلجازة العامة ألهل العصر

عبدالرمحن بن  هوأبوحفص سراج الدين عمربن: القبايب): ومابعده٩سطر٩٣٧ ص٢ج(ــ وجاء يف  149
،نرويهابسندناإيل )هـ٧٥٥(مشيخة، مات سنة خرج له احلسيين: احلسني بن حيي بن عبداحملسن القبايب، إيل أن قال

  .احلافظ ابن حجرعن فاطمة عنه
عمرالقبايب  ة هذه ابنة من ؟ واحلافظ ابن حجر، يروي أيضا عن عبدالرمحن ابنلـم يفصح عن فاطم املؤلف:قلت
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 ٠ واهللا أعلم٠وهوعن أبيه عمربن عبدالرمحن القبايب املذكور
 ٠ أهـ٠أمحدقاطن الصنعاين): ٨سطر٩٣٨ ص ٢ج(وجاء يف ــ 150

 وتويف) هـ١١١٨(اين ولدسنةأمحدبن حممدقاطن الصنع: يذكروالدته والوفاته ، فلذاأقول ترمجه املؤلف ومل: قلت
 ٠)هـ١١٩٩(سنة

أمحدالرباغي عن القاضي أمحدبن  عن القاضي احلسن بن): ومابعده١٢سطر٩٣٩ص٢ج(ــ وجاء يف 151
 ٠ أهـ٠حممدقاطن

، )هـ١٢٧٦(وتويف سنة) هـ١٢٠٠(الرباعي الصنعاين ولدسنة  القاضي حسن بن أمحدبن يوسف: قلت
وهوعن الشهاب أمحدبن )  هـ١٢٣١ ــ ١١٥٥(لرباعي الصنعاينأمحدبن يوسف ا وهويروي عن أبيه القاضي

 ٠ واهللا تعايل رأعلم٠الصنعاين حممدقاطن
عالياً عن اإلمام ) أي قريش الطربية ) وتروي): ١سطر٩٤٢ وص٢٢سطر٩٤١ ص ٢ج(ــ وجاء يف 152

 ٠ أهـ٠)هـ١١٠٧(وزكريا، ووفااسنة عبدالواحدبن ابراهيم احلصاري املكي عن السيوطي
وإمناأدرك احلصاري من ) هـ٩١١(وتويف السيوطي سنة) هـ٩١٠(ولدسنة  عبدالواحدبن ابراهيم احلصاري:قلت

 ٠واحدة فقط ، فروايته عنه باإلجازة العامة ألهل العصرالباخلاصة حياة السيوطي سـنة
 أي النهروايل(ولدالشيخ قطب الدين املذكور: تنبيه مهم ): ومابعده١٢سطر٩٤٨ ص ٢ج(يف ــ وجاء 153
إيل أن ... والفالين  ، هكذاأرخ والدته ووفاته العجيمي وصاحب املنح٩٩٠، ومات سنة٩١٧بالهور عام) املكي
ومن :  ، إيل أن قال٩٤٩، ومات سنة ٨٧٠ولدسنة ووالده عالء الدين أمحدبن الشمس حممدالنهروايل املكي: قال

... نورالدين أىبالفتوح أمحدبن عبداهللا الطاوسي املعمرين عن احلافظ  طريق القطب يروى البخاري اليوم من طريق
 ٠أخل

تويف يف  احلافظ أبوالفتوح أمحدبن عبداهللا الطاووسي، ترمجه السخاوي يف الضوء الالمع وقال أنه :قلت
أمحدالنهروايل اليروي عنه  ، فإذاتبني لك ذلك، علمت أن قطب الدين حممدبن عالءالدين)هـ٨٧١(حدودسـنة

حممدالنهروايل روايته عنه باإلجازة العامة ألهل العصرالباإلجازة  ه، مث أن والده عالء الدين أمحدبنألنه مل يدرك حيات
 ٠اخلاصة

املعمرين  على طريقة) حصرالشارد(ملاتكلم يف : تنبيه ثالث) :  ومابعده٢٠سطر٩٥٦ ص٢ج(وجاء يف ــ 154
إالمع أشياخ أشياخ مشاخيناكالشيخ  احلرمنيوهذه الطريقة مل تصل إيل : (إيل البخاري من طريق املترمجني قال
واحلافظ أبوالفتوح من رجال املائة الثامنة كان بأبرقوه مدينة  :إيل أن قال.. املعمرعبداهللا بن سعداهللا الالهوري 

 ٠أهـ٠) موصوفا بالصالح، ذكره الشيخ عبداخلالق املزجـاجي يف نزهتـه املسـتطابة خبراسان العجم، وكان
الفالين يف قطف  شيخه) أي صاحب حصرالشارد(وقدنقل كالم املزجاجي هذا قبل الســندي: فقـال املؤل مث

أصحاب الفهارس وسـلّموه، ويف ذلك وقفة من  الثمر، مث الفريين يف اليانع اجلين، والقاوقجي يف أثباته وغريهم من
 ٠أخل... وجهني 

املؤلف  ة ، وإمناهومن رجال املائة التاسـعة ، وقدبينهالطاووسي ليس من رجال املائة الثامن احلافظ أبوالفتوح: قلت
وتويف يف ) هـ٧٩٠(ولديف حدودسنة ذلك ، إال أن املؤلف مل يعرف تاريخ والدته والوفاته، وقدقلت فيماسبق، أنه

 ٠تعاىل أعلم واهللا٠كمايف الضوء الالمع للسخاوي ) هـ٨٧١(حدودسنة
الصحيح من طريق ابن  ق الفالين يف قطف الثمر،وقدسـا): ومابعده٧سطر٩٥٨ص ٢ج(ــ وجاء يف 145
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الربهان بن صديق الدمشقي عن عبدالرحيم  العجل عن اإلمام حيي بن مكرم الطربي عن جده حمب الدين عن
 ٠أهـ٠األوايل عن ابن شـاذخبت بسنده

 كان وطريقة ابن صديق هذه شـهرية يف فهارس املتأخرين، وهي اليت): ومابعده٢سطر٩٥٩ص٢ج(يف وجاء
الطربي عن جده اإلمام احملب  يعتمدها غالباالنورالعجيمي، يتصل امن طريق شيخه ابن العجل عن حيي بن مكرم

وهذه السلسلة من طريق ابن صديق هي الشهريةمبصر  الطربي عن الربهان ابن صديق عن األوايل عن الفرغاين،
 ٠ أهـ٠أعلى األسـانيدهلمإا : واألمرييف ثبتيهما، وقالوا وغريها، وعليهااقتصرالصعيدي

ولدمبكةاملكرمة  الطربي،حمب الدين هوحممدبن حممدبن حممدبن أمحدبن ابراهيم الطربي املكي، جداإلمام حيي: قلت
والربهان ابراهيم بن حممدبن  ،(هـ٨٩٤(وتويف سـنة) هـ٨٠٧(يف سـابع عشرمن شهرربيع األول سـنة

يروي احملب الطربي عن الربهان بن صديق  ، فكيف)هـ٨٠٦(صديق الرسـام الدمشقي مث املكي، تويف سـنة
 اإلمام حمب الدين الطربي يروي عن الربهان ابن أن: الرسام، وقدولدبعدوفاته بسـنة، والصواب

 ٠تعاىل أعلم واهللا٠صديق الرسـام بواسـطة واحدة
احلافظ ابن : رمنهممجاعة كثرية أذك يروي عن الربهان ابراهيم بن حممدبن صديق الرسـام: قلت: فـائـدة 
، واحلافظ التقي )هـ٨٥١ت(الفرات القاهري احلنفي ، والعزعبدالرحيم بن حممدابن)هـ٨٥٢ت(حجرالعسقالين

،واحلافظ الربهان ابراهيم بن حممدبن خليل )هـ٨٧١ت(فهداملكي حممدبن النجم حممدابن
هبة أبوبكربن أمحدبن حممدبن عمراملعروف بابن قاضي شـ ،والتقي)هـ٨٤١ت(احلليب

، وابراهيم بن عبدالرمحن الزرعي املعروف )هـ٨٥١ت(أمحداخلجندي املكي ،وابراهيم بن)هـ٨٥١ت(الدمشقي
 ،والشهاب أمحدبن أىببكربن)هـ٨٦٤ت(،وابراهيم بن علي الزمزمي املكي)هـ٨٧٢ت(عجلون بابن قاضي

 اقوت،والشهاب أمحدبن عبدالعزيزبن أمحدبن سامل بن ي)هـ٨٥٣ت(عبداهللا بن ظهرية املكي
 ،والشهاب أمحدبن علي بن حممدبن علي بن حسن بن محزةاحلسيين)هـ٨٥٦ت(املكي
 ،وعبدالسالم بن موسي الزمزمي)هـ٨٥٩ت(،وأبوبكربن علي الرميي املكي)هـ٨٤٨ت(الدمشقي

ناصرالدين  ،واحلافظ مشس الدين بن)هـ٨٦٠ت(،وعبداهللا بن حممدبن أمحدالتستري املدين)هـ٨٤٦ت(املكي
،والسراج عمربن حممدبن )هـ٨٧٤ت(فهداملكي ، وعطية بن حممدبن حممدبن عبداهللا بن)ـه٨٤٢ت(الدمشقي

 ٠وغريهم الكثريكلهم عن ابن صديق الرسام)هـ٨٦٥ت(املدين أمحدابن روزبة الكازروين
وسـيأيت يف ترمجة أىباحلسن الونائي روايته للصحيح عن خدجية ): ومابعده٢سطر96 ص٢ج(ــ وجاء يف 146

 أهـ ب الطربي عن املعمراحلصاري عن زكرياعن ابن حجرعن الربهان ابن صديقعبدالوها بنت
عبدالواحد احلصاري، وإمناولدت  هذاالسند منقطع،ألن خدجية بنت عبدالوهاب الطربية املكيةمل تدرك حياة: قلت

 ٠بعدوفاة احلصاري بعشرات السنني
فقرياً حبصرالبول ) علي القلقشنديأي ابراهيم بن ( تويف): ومابعده٦سطر٩٦٤ص  ٢ج(ــ وجاء يف 147

 ٠ أهـ٠عن احدى وتسعني سنة، التزيديوماًوالتنقص يوماً) ٩٢٢(اآلخرة عام عاشرمجادي
ولدسـنة   سنة كماقال املؤلف ، ألن الربهان ابراهيم بن علي القلقشندي،٩١سـنة العن  81 بل عن: قلت

 ٠إحدى وثالثني ومثامنائة) هـ٨٣١(
وبه إيل أىبسامل العياشي أيضاعن عبداجلوادالطريين عن  :(ومابعده١٤سطر٩٦٨ ص ٢ج(ــ وجاء يف 148

 ٠أهـ ٠ياسني احمللي وهوأعلى
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وإمناأكتفى بقوله عن ياسني احمللي  مل يبني املؤلف عن ياسني احمللي، هل هويروي عن القسطالين أم ال ؟: قلت
 ٠ واهللا تعاىل أعلم٠ه نظرعن القسطالين في وهوأعلى ، فإن كان مراداملؤلف أن ياسني هذايروي

ورأيت يف بعلبك عندقاضيها إذذاك الشيخ أىباخلريابن  :(ومابعده١٤سطر٩٦٩ص٢ج(ــ وجاء يف 149
حدثناشيخنا أمحداملقري حتت القبة جبامع بين :(الداودي الدمشقي فيهامانصه عابدين جمموعة للشيخ ابن عبداحلي

فدخل على عادته  وصاحب املواهب ذهب إيل داراحلافظ السيوطياإلمام القسطالين زوج عائشة الباعونية  أمية أن
ذلك الوقت جالسـاً عندالشيخ وهوميلي  فاسـتأذن عليه فلم يأذن له بالدخول ألن النيب صلىاهللا عليه وسلم كان

فظهرمن هذه الرواية السبب الذي من أجله مل يأذن السيوطي  قال املؤلف. اهـ).أحاديثه صلىاهللا عليه وسلم
 ٠ أهـ٠سطالينالق

  أخربألمحداملقري ذه الرواية ؟ من: قلت
: إيل أن قال.. ابراهيم العلوي التعزي اليمين سـليمان بن): ومابعده٤سطر٩٨٠ص٢ج(ــ وجاء يف 150

بن عمرالعلوي السابق الذكر، وشرف احملدثني موسي بن موسي بن علي  وأعلى روايته عن والده املنالابراهيم
 ٠أهـ٠أهـ٨٢٥سنة مات رمحه اهللا مبدينة تعزباليمن: غزويل وغريمها، إيل أن قالالشهريبال الدمشقي

موسي بن : ابراهيم بن عمرلـم يعرف باملنال، وقوله والده: أخل، قلت.. قوله عن والده املنال ابراهيم بن عمر: قلت
بن رباح الدمشقي والصواب هوالشرف موسي بن مري بن مياس بن علي ا :أخل، قلت.. موسي بن علي الدمشقي 

 وهومسع علي أىبالعباس أمحدبن أىبطالب) هـ٧٩٥(الشهريبالغزويل، املتوىف مبدينة تعزسنة احلنبلي
عبداحلليم ابن تيمية  ، ومسع على شيخ اإلسالم تقي الدين أىبالعباس أمحدبن)صحيح البخاري(احلجارالصاحلي

  ٠وحدث مبكة وبتعز) صحيح مسلم(احلراين احلنبلي
هوفقيه الشام وعالمته أبوعثمان سـعيدبن : سـعيداحلليب): ومابعده١٨سطر٩٨٤ص٢ج(يف اءــ وج 151
 ٠)هـ١١٢٧(سنة وقدم دمشق) هـ١١٨٨(بن أمحدالشامي احلنفي الشهريباحلليب الدمشقي، ولدحبلب سنة حسن

 ٠أهـ
 ، ومن)هـ١٢٥٤(وتويف اسنة ،(هـ١٢٠٧(والصواب أن سـعيداحلليب الدمشقي قددمشق سـنة: قلت

 ٠املؤلف مل يذكره يف ترمجته ، ذكرته هناألن)هـ١٢٠٥ت(شيوخه مصطفي بن حممدالرمحيت 
( الزين الطربي وإخوته عن املعمراحلصاري عنه  وبه إيل: ح): ومابعده١٠سطر٩٩٢ص ٢ج(ــ وجاء يف 152

 ابن الديبع أخربناعبدالرحيم بن الصديق اخلاص عن الطاهراألهدل عن :، قال العجيمي)أي عن احلافظ السخاوي
 وأخربناالسويدي عن الزبيدي عن ابن سنة عن ابن العجل عن حيي:  ح٠)احلافظ السخاي أي عن( كلهم عنه

 ٠ أهـ٠وهذا أعلى ) أي عن السخاوي(الطربي عنه 
ابراهيم، وهواليروي عن احلافظ السخاوي الباإلجازة اخلاصة والباإلجازة  املعمراحلصاري هوعبدالواحدبن: قلت

اخلاص ،  ،ومل يدرك حياة احلافظ السخاوي، وعبدالرحيم بن الصديق)هـ٩١٠(احلصاري هذاولدسنة نالعامة أل
وأماقول املؤلف  يروي عن أبيه الشيخ صديق اخلاص اليمين وهوعن السيدطاهربن حسني األهدل به،

ألن السويدي هذاالسندمنقطع واليصح،  :أخل، قلت..أخربناالسويدي عن الزبيدي عن ابن سنة عن ابن العجل 
الزبيدي هذا مل يرو يف أثباته واليف إجازاته عن ابن سنة، فابن  ولدبعدوفاة احلافظ الزبيدي بعشرات السنني مث أن

 ٠الفالين، وليس من شيوخ احلافظ الزبيدي سنة هذا من شيوخ صاحل
 هـوأبـوبكرحممدبن موسي:السكسكي :(ومابعده١٦سطر٩٩٤ص٢ج(ــ وجاء يف153
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أىبعبداهللا الفشتايل عن أىبزكرياحيي بن أمحدبن واش عن  فهرسته من طريق السراج عن القاضيالسكسكي، أروي 
 ٠أهـ٠عبدامللك بن موسي األنصاري جامع برناجمه أىبمروان

 ٠نعرفه مل يفصح املؤلف عن السراج املذكور حىت: قلت
رأصحاب السلفي آخ املعروف عندأئمةالشرق أن: قلت): ( ومابعده١٥سطر٩٩٦ ص٢ج(ــ وجاء يف 154

 ٠أهـ).مخسني وستمائة يف الدنياسـبطه أبوالقاسم بن عبدالرمحن بن مكي الطرابلسي مات سنة
) هـ٦٥٢(الطرابلسي اإلسكندري، وكانت وفاته سنة أبوالقاسم عبدالرمحن بن مكي: والصواب أن يقال: قلت

 ٠واهللا أعلم ٠كماقال املؤلف) هـ٦٥٠(وليس يف سنة
الزبريعن القاضي أىباخلطاب ابن  ومن طريق أىباحلسن ابن): ومابعده١٢سطر٩٩٧ص٢ج(ــ وجاء يف 155

 ٠أهـ)أي عن احلافظ السلفي( واجب عنه 
 عن)هـ٧٠٨ت(من طريق أىبجعفرأمحدبن ابراهيم ابن الزبريالعاصمي الغرناطي: وهم، وصوابه فيه: قلت

أنظرترمجة  افظ السلفي إجازة،وهوعن احل) هـ٦٥٢ت(أىباخلطاب حممدبن أمحدبن خليل السكوين األندلسي
  ٠)٢٩٩ص٢٣ج(السكوين هذا يف سريالنبالء للذهيب

هوأبواخلطاب أمحدبن حممدبن عمربن حممدبن واجب بن عمربن واجب : املؤلف  وأما ابن واجب الذي ذكره
وهواليروي عن  (٤٤ص٢٢ج(أنظرترمجته يف سريالنبالء) هـ٦١٤ ــ ٥٣٥(األندلسي البلنسي املالكي القيسي

 ٠أعلم  واهللا تعاىل٠لسلفي، مث أن ابن الزبرياليروي عن ابن واجب املذكورا
الدمشقي الصاحلي  هوعلي بن حممدبن سليم: السليمي): ومابعده٣سطر٩٩٨ص٢ج(ــ وجاء يف  156

، روي عن العارف ١٢٠٠ومات سنة ١١١٣الشافعي الشهريبالسليمي اإلمام احملدث املسنداملعمر، ولدسنة
ونروي : إيل أن قال.. والعجيمي وابن عقيلة وتلك الطبقة  بن خليل العجلوين وعبداهللا البصرويالنابلسي، وحممد

 ٠أهـ٠عبدالرزاق البيطارعن أبيه الشيخ حسن عنه  ماله عاليا عن الشيخ
، وإمنايروي عنه بواسـطة، )هـ١١١٣(عن حسن العجيمي ألنه تويف سنة علي بن حممدالسليمي اليروي: قلت

 عبدالرزاق البيطارعن أبيه حسن عن علي السليمي، فيه نظر، ألن الشيخ حسن بن ابراهيم  عن:وقول املؤلف
 ــ ١١٦٥(عبدالقادرالسقطي بعدوفاة علي السليمي ، وإمنايروي عن عبدالغين بن) هـ١٢٠٦(البيطار ولدسنة

 ٠تعاىل أعلم واهللا٠بأسـانيده ) هـ١٢٠٠ت(وهوعن علي السليمي) هـ١٢٤٦
عن قطب الدين  حسن العجيمي عن أىبالوفاء بن العجل): ١٧سطر١٠٠٠ ص٢ج(ــ وجاء يف  157

  ٠ أهـ٠)أي عن الشرف عبداحلق السنباطي(النهروايل عنه
 ٠ابن العجل عن القطب النهروايل باإلجازة العامة ألهل العصرالباإلجازة اخلاصة رواية: قلت

 اتبة حفيداملترجم العالمةوأخربين من مكة مك: ح): ومابعده٥سطر١٠١٠ص٢ج(ــ وجاء يف 158
 أهـ.املعمرأمحدبن صاحل بن علي السويدي رمحه اهللا

، وقدذكراملؤلف إسناده إليه، مث )هـ١٢٣٧ت(حممدسعيدبن عبداهللا السويدي  املترجم هنا املسندعلي بن: قلت
علي  جدهحفيداملترجم أمحدبن صاحل بن علي السويدي، فسكت ولـم يرفع سـنده من طريقه إيل  وأخربين: قال

ولدبعدوفاة جده املذكور  بن حممدسعيدالسويدي، والسبب يف ذلك أن حفيده الشهاب أمحدبن صاحل السويدي ،
يصربالرواية عن الشهاب أمحدبن صاحل السويدي عن احلافظ  فلماذا املؤلف الكتاين: مبدة، فإذاتبني لك ذلك، أقول

 ٠عيدالسويدي وأبيه حممدسـعيدالسويديشـيوخ جده علي بن حممدس وهو من)هـ١٢٠٥ت(مرتضىالزبيدي
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 مث قال: يروي عن املترجم أعالم كل بلدومصر: ٥٣٩ص١ج(احلافظ مرتضى الزبيدي وقال املؤلف يف ترمجة
وقال . أهـ.. صاحل كمحمدسعيدالسويدي وولده علي، وحفيده شـيخناأمحدبن: والعراقيني ): ١سطر٥٤٠ص(يف
السويدي البغدادي يف إجازته إيل مكة عام   الشهاب أمحدبن صاحلوأنبأنا أعلى من ذلك كله): ٢٣سطر٥٤١ص(يف

: قلت٠ أهـ٠بإعتبارإجازته جلده وأوالده وأحفاده (أي عن احلافظ مرتضىالزبيدي(  عنه ١٣٢١
 ٠السويدي ولدبعدوفاة احلافظ الزبيدي وهذااإلعتباراليعتدبه ألن الشهاب

قي الدين ابن فهد وأخوه ويل الدين أبوالفتح واحلافظ ت :(ومابعده١٦سطر١٠١٤ ص٢ج(ــ وجاء يف 159
 ورقية بنت عبدالقوي بن حممداجلائي،: إيل أن قال... أبوبكر، واحلافظ جنم الدين حممد عطية، ووالدمهاحمب الدين

 ٠أخل.. وأم حبيبة بنت أمحدبن حممدبن موسى السويكي
ن عطية، وولدمها حمب الدين أبوبكرأمحدبن تقي الدين ابن فهد، وأخوه ويل الدي احلافظ: والصواب أن يقال: قلت

حممدالبجائي املكية  ورقية بنت عبدالقوي بن... فهد، واحلافظ جنم الدين حممدعمربن التقي بن فهد،  التقي بن
 ٠ واهللا تعاىل أعلم٠)هـ٨٨٦ت(املكية  ، وأم حبيبة زينب بنت أمحدبن حممدبن موسى الشويكي)هـ٨٧٤ت(

من ذلك عن شيخناالسكري عن الوجيه الكزبري عن  وأعلى): ومابعده٦سطر١٠٢٢ص٢ج(ــ وجاء يف 160
أي عن احلافظ ( العجيمي عن الزين الطربي املكي عن املعمراحلصاري عنه احلافظ الزبيدي عن عمربن عقيل عن

 ٠ أهـ٠وهوعال جداً ،(السيوطي
،ومل يثبت لديناحىت )ـه٩١١(السيوطي سنة وتويف احلافظ) هـ٩١٠(املعمرعبدالواحداحلصاري ولدسنة: قلت

كل حال فرواية احلصاري عن السيوطي باإلجازة العامة ألهل  اآلن أن السيوطي أجازللحصاري املذكور، وعلى
 .وقدكان ينبغي للمؤلف أن يبني ذلك إال أنه مل يفعل العصرالباإلجازة اخلاصة،

 ، إيل أن ١٠٤٢عام) فالينأي حممدبن سنة ال( ولداملترجم): ومابعده١١سطر١٠٢٦ص ٢ج(ــ وجاء يف 161
وأجازه عامة، إيل أن  ،١٠٦٧والزم حممدبن أمحدبن حممودبن أىببكربغيغ الونكرالتنبكيت إيل أن مات سـنة :قال
اثنتني وثالثني سنة وأجازه عامة، وملاحج موالي  مث بعدموته رحل إيل والت فالزم الشريف أباعبداهللا الواليت: قال

واإلمامة،ومجيع من لقيه موالي الشريف يف رحلته من العلماء فأجازه أودعاله  الشريف استخلفه يف التدريس
الشريف  ، مث الزم ولده موالي١١٠٢يف اإلجازة والدعاء،والزم موالي الشريف إيل أن مات سنة يشركه معه

هم، وذلك والشام واليمن ومل ير حممدبن حممدبن عبداهللا إيل أن مات، وأجازه مجاعة من أهل فاس ومصرواحلرمني
القشاشي والشيخ ابراهيم الكوراين، : يره من أهل املدينة  فممن أجازه ومل٠بواسطة موالي الشريف أىبعبداهللا حممد

: اخلرشي والزرقاين، إيل أن قال: الشيخ أمحدبن العجل، ومن أهل مصر: أهل اليمن العجيمي، ومن: ومن أهل مكة
الفالين ،  الشيخ صاحل)أي عن ابن سـنة(روي عنه :  أن قالإيل..... الغزي، وعبدالباقي احلنبلي  والنجم

 ٠أخل... وهوالذي شـهرأسـانيده ومن طريقه عرفهاالناس 
 ، مث بعدموته)هـ١٠٦٧(أن ابن سنة الزم شيخه حممدبن أمحدبن حممودبغيغ إيل أن مات سنة كالم املؤلف: قلت

حممدبن البدرحممدالغزي  النجم: قلت٠اخل... اعة وأنه هوالذي استجازله من مج) سنة٣٢(الزم الشريف الواليت 
كان يالزم شيخه األول هوحممدبغيغ حىت  ، وابن سنة هذاعندوفاة النجم الغزي)هـ١٠٦١(الدمشقي تويف سـنة

هذه السنة أوبعدها ، إذاً فكيف الشريف الواليت أستجاز البن  ، مث الزم الشريف الواليت بعد)هـ١٠٦٧(مات سنة
  ٠فتأمله) هـ١٠٦١(تويف سنة غزي الذيسنة من النجم ال

 مبرو وله ست ٥٦٢سنة) عبدالكرمي(السمعاين مات ابن): ومابعده٩سطر١٠٤٠ص٢ج(ــ وجاء يف 162
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 ٠أهـ٠)أنظرحرف امليم(بالسنداملذكوريف املعجم  أروي ماله: ؟ إيل أن قال..ومخسون سنة
 يدناإيل احلافظ ابن حجرعن أىباحلسن بننرويه بأسان: هكذا) ٦١٢و٦١١ص٢ج(املعجم والسنداملذكور يف: قلت

إجازة، وهوآخرمن حدث  أىباد عن أىبالفضل حممد بن طاهراملقدسي عن عيسي بن عبدالعزيزاللخمي عن مؤلفه
 ٠عنه

حممدبن طاهراملقدسي والهومن شيوخه، وإمنايروي عن  ويف هذاالسندوهم، ابن أىباداملذكور اليروي عن: قلت
 ٠إجازة) هـ٦٢٩ت(إجازة وهوعن عيسي اللخمي زة احلنبليالتقي سـليمان بن مح

هواإلمام الفقيه احملدث : الشرباوي) :ومابعده١سطر١٠٦٦وص١٧سطر1065  ص٢ج(ــ وجاء يف  163
إيل أن  الشاعراألديب أبوحممدعبداهللا بن حممدبن عامربن شرف الدين الشرباوي الشافعي األزهري األصويل املتكلم

 ٠أهـ٠)١١٧١(ومات سنة) ١٠٩٢(ولدتقريباسنة: قال
 ٠)هـ١١٧٢(وتويف سنة)هـ١٠٩١(ولدسنة عبداهللا الشرباوي: قلت

العرضي احلليب عن أبيه عمر عن أبيه عن  عن أىبالوفاء): ١٩سطر١٠٩١ ص٢ج(ــ وجاء يف 164
  .أهـ.عبدالوهاب عن ابن الشماع

 ٠الشماع دالوهاب عن ابنعن أىبالوفاء العرضي عن أبيه عمرعن أبيه عب: العبارة هكذا صواب: قلت
وهوأعلى مايوجد عن  (أي مبحمدهاشم السندي( ونتصل به): ٤سطر١٠٩٩ ص ٢ج(ــ وجاء يف  165

قاضي مكةاملكرمة عبداحلفيظ بن درويش  األنصاري احليدرأبادي عن) الصواب نوراحلسنني(الشيخ حممدحسنني 
 ٠ أهـ٠العجيمي عن املترجم

 بيه حممدحيدرعن عبداحلفيظ العجيمي عن حممدهاشم السندي،بن حممدحيدر عن أ نوراحلسنني: قلت
 ٠وهذاهواملعروف عن نوراحلسنني، وهواألجود

أمحدالورزازي تويف :  قلت٠ أهـ١١٦٩وأمحداملتوىف بتطوان عام  :(١٨سطر١١١٠ص ٢ج(ــ وجاء يف 166
 ٠)هـ١١٧٩(سـنة

الشافعي  دالرببن علي الونائيهوأبواحلسن علي بن عب: الونائي): ١١١٥وص١١١٤ ص٢ج(وجاء يف ــ 167
واسـتجازاملترجم من : قال ، إيل أن١٢١٢ومات سنة١١٧٠ولدسنة... املصري املكي الفقيه احملدث املسند 

عامة، وهي عن املعمراحلصاري إجازة عامة، فإنه  خدجية بنت اإلمام عبدالوهاب بن علي بن عبدالقادرالطربي
لربهان ابراهيم بن صديق عن عبدالرحيم األواىل إجازة عامة فإنه ا أجازجلدهاوذريته عن زكرياعن ابن حجرعن

 :، عن ابن شـاذخبت الفارسي الفرغاين بسنده، قال الونائي٧١٩، وولدابن صديق سنة٧٢٠سنة أجازألهل عصره
 ٠أهـ ،١٢٠٩وقدأجازت خدجية معي عمربن عبدالرسول وشيخناحممدالعجيمي، كتب ذلك سنة

حياةاملعمرعبدالواحداحلصاري الذي تويف  بن علي بن عبدالقادرالطربيةاملكية مل تدركخدجية بنت عبدالوهاب : قلت
ووفاا تقريباً مئتاسـنة ، أوقريباً منها فكيف جيوزهلاأن تروي عن  يف أوائل القرن احلادي عشر، فبني وفاته

 ٠املذكور احلصاري
حجرعن ابن عرفة وابن  افظ ابنونروي ماله أيضا بالسندإيل احل): ١٠سطر١١١٧ ص٢ج(ــ وجاء يف 168

 ٠هـ٠)جابرالوادياشي أي عن حممدبن(خلدون وابن مرزوق كلهم عنه 
مرزوق العجيسي التلمساين  هوالشمس أبوعبداهللا حممدبن أمحدبن حممدابن: ابن مرزوق: قلت

ازة واحلافظ ابن حجراليروي عنه باإلج ، وهوأجازملن أدرك حياته،)هـ٧٨١،وتويف سـنة )هـ٧١١(ولدسنة
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) هـ٨٠٣ت(هوحممدبن حممدبن حممدبن عرفةالورغمي التونسي:عرفة اخلاصة، وإمنادخل يف إجازته العامة، وابن
 حجرباإلجازةاخلاصة، يروي عنه احلافظ ابن

املقري عن أىبالعباس ابن القاضي عن  وبأسـانيدناإيل): ومابعده١٢سطر١١١٩ص ٢ج(ــ وجاء يف 169
أي عن احلافظ ويل الدين (السيوطي عن شرف الدين املناوي عنه  ، كالمهاعنالربهان العلقمي ، والنورالقرايف

 ٠ أهـ٠) العراقي املصري أمحدابن احلافظ عبدالرحيم
احلافظ السيوطي، وإمنايروي عن أخيه الشمس حممدبن  الربهان ابراهيم بن عبدالرمحن العلقمي اليروي عن: قلت

 ٠بسنده  عبدالرمحن العلقمي وهوعن السيوطي
من طريق ابن ) ابن الوزير أي مبحمدبن ابراهيم( نتصل به ): ومابعده٩سطر١١٢٥ ص ٢ج(ــ وجاء يف 170

 ٠ أهـ٠فهد عن حممدبن ابراهيم الوزير العجل اليمين عن اإلمام حيي بن مكرم الطربي عن عبدالعزيزبن
، وتويف )هـ٧٧٥(لصنعاين، ولدسنةحممدبن ابراهيم ابن الوزيراليمين ا هواإلمام العالمة احملدث:ابن الوزير: قلت
) هـ٨٥٠(وغريه، واحلافظ عبدالعزيزبن فهداملكي ولدسنة)العواصم والقواصم( كتاب وهوصاحب)هـ٨٤٠(سنة

 ٠بعدوفاة ابن الوزيرهذا بعشرسنوات تقريباً، فكيف يروي عنه أي
دبن هويوسف بن أمح: يوسف بن شاهني سبط احلافظ ابن حجر): ٤سطر١١٣٩ص٢ج(يف ــ وجاء 171

  ٠ أهـ٠شـاهني الكركي املصري احلنبلي القادري أىببكربن
 ٠)هـ٨٩٩ ــ ٨٢٨(القاهري احلنفي مث الشافعي الكركي املصري: صواب سـياقه: قلت

الشيخ الربهان ابراهيم بن يوسف املشهوربابن احلنبلي  عن) : ٣سطر١١٤١ ص٢ج(ــ وجاء يف  172
 أهـ٠)أي عن احلافظ يوسف بن شاهني( ن املترجم ع٩٠٩املتويف عام والدالرضي احلنبلي املؤرخ

 ،(هـ٩٥٩(وتويف سنة) هـ٨٧٧(يوسف احلليب احلنفي الشهريبابن احلنبلي ولدحبلب سنة ابراهيم بن: قلت
  ٠فهووهم منه) هـ٩٠٩(وماذكره املؤلف أنه تويف سنة
 ٠وعلى آله وصحبه أمجعني  وصلى اهللا وسلم على خريخلقه

واملشيخات واملسلسالت للسمندالسيدحممدعبداحلي بن  س واألثبات ومعجم املعاجمفهرس الفهار: أروي : قلت
،باإلجازة اخلاصة عن )هـ١٣٨٢(،واملتويف سـنة)هـ١٣٠٠(املولولدبفاس سـنة عبدالكبريالكتاين الفاسـي،

ن ب القاضي حيي بن حممدأمان املكي، والسيدحممدأمني الكتيب املكي،وحسن: شيوخي أذكر منهم  مجاعة من
اخلتين املدين، وخريحممدبن  حممداملشاط املكي،والسيدعلوي بن عباس املالكي املكي، وحممدابراهيم بن سـعداهللا

املصري،وأمحدبن حممدمصنوري الفلفالين املكي، وزبريبن  يارحممداملظفركري املكي، وحممداحلافظ بن عبداللطيف
  اخلطيب الدمشقي، وعلي بن حممدبن عبداهللا البوديلميوحممدسـهيل بن عبدالفتاح أمحدامساعيل الفلفالين املكي،

مث الدمشقي،  اجلزائري، وحامدبن أديب بن أرسـالن التقي الدمشقي، وحممدمكي بن حممدبن جعفرالكتاين
 ٠وغريهم كلهم عن املؤلف حممدعبداحلي الكتاين

وألهل   أجازألهل عصره عامة،باإلجازة العامة، وقدأخربين صاحب املسندياسني الفاداين أنه وأرويه عنه} ح}
 ٠أمجعني مكةاملكرمة خاصة، واهللا تعاىل أعلم، وصلىاهللا وسلم على خريخلقه وآله وصحبه
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