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  فھرس الفھارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
  :الذي كان يطبع به اجازاته ومكاتيبه بيت شعر نصه كان نقش خاتم المترجم: تنبيه آخر

  
 بالـذمـم 1)(بجده وھو أوفى الخلِق محمد المرتضى يرجو األمان غدا

 ]تتمة حرف الميم[

مسند الدنيا في عصره وملحق األحفاد باألجداد، يروي عالياً عن محمد بن علي بن : محمد بن مقبل الحلبي الصيرفي  - 301
ً أيضاً عن الصالح محمد أبن إبراھيم بن أبي عمر  يوسف الحراوي عن الحافظ عبد المؤمن الدمياطي بأسانيده، ويروي عاليا

وابن مقبل آخر من بقي على وجه األرض ممن يروي . المقدسي الصالحي الحنبلي آخر أصحاب الفخر ابن البخاري في الدنيا
ليد لمن روى عنه من الحفاظ كالسخاوي، و أخذ عنه بحلب، عن المذكور وعن ابن البخاري بواسطة، فلذلك حصل الفخر الت

في رجب، وفي السنة التي  869والسيوطي وزكرياء السنباطي، مكاتبة من حلب إلى مصر، وتاريخ إجازته للسيوطي سنة 
  :وللحافظ السيوطي لما بلغته وفاته كما في معجمه. بعدھا توفي

  
 بالـحـصـرِ بعد ثماِن مائٍة  في عام سبعين قبـيل سـنةٍ 

 أخبركم واحد عن الفخـر؛ اه لم يبق في الزماِن من قبل له
____________________________________________ 

 
 .ھذا الحق بالجزء السابق، ونأسف لوقوعه ھنا بسبب السھو (1)

   
  .وأخذ ابن مقبل أيضا عن الحجار عالياً كما في ثبت الفالني

ھو العالمة البارع أبو عبد هللا محمد المدني ابن الحافظ محمد بن عبد السالم الناصري : ني الناصريمحمد المد – 302
، وانقرض عقبه، أخذ رحمة هللا عن أبيه وأجازه وقدمه 1238ومات في حياة أبيه في رجب سنة  1204الدرعي، ولد سنة 

يه أنه صنفه وھو ابن خمس وعشرين سنة وأتمه في طريقتھم في حياته، وعندي شرحه بخطه على غرار في صحيح ذكر ف
، قال وأخبر الواقف عليه انه من فتح الباري على كاتبه فلم أستودعه إال ما أفادنيه مجالس أشياخي ووالدي وما 1226سنة 

، أرسل لي من 1125له فھرس أحال عليه في إجازته عامة كتبھا له عام . تعلق بحفظي من نصوص األيمة في ھذا الشأن
، أرسل لي صورتھا حفيد المجاز الشيخ سيدي أحمد الشريف 1125ريق الشيخ السنوسي عنه إجازة عامة كتبھا له عام ط

  .السنوسي حفظه هللا

ھو المدني بن احمد بن إبراھيم بن عزوز البرجي التونسي الخلوتي شيخ الشيوخ بالمملكة : محمد المدني ابن عزوز – 303
وقفت على إجازته العامة من الشيخ السنوسي، لقيه بمكة . 1285ة الصوفي النفاعة المتوفى عام التونسية والجزائرية، العالم

وأجاز له وألخيه محمد الصغير ابن عزوز بعدما سمعا عليه األوائل العشرة وأضافھما وصافحھما، ومن الشيخ عبد هللا أبي 
ً عامة، ومن األخوين المعالي السناري المصري بفھرس األمير وكتب له على ظھرھا، ومن ا لبرھان الباجوري وھي أيضا

محمد وأحمد المرزوقيين المكيين بما في فھرسة شيخھا األمير عنه، ومن مصطفى بن الكبابطي الجزائري إجازة بالصحيح 
عن شيخه األمير ابن ابن األمين عن الصعيدي، ومن علي أبي سالم ابن محمد ابن عبد المؤمن بن إبراھيم بن  1264عام 

عزوز البرجي حسب روايته للفقه المالكي ومختصر خليل عن شيخه المبروك بن عزوز عن الفاضلين الخضر ومحمد وھما 
استفدت ما ذكر من نصوص إجازات السبعة المذكورين  .عن موسى الجمي عن عمر عن الخرشي والرزقاني بأسانيدھم
ل أحمد األمين لما لقيته بمالطة، وأوقفني على أعيانھا وما كتبه للمترجم من مجموعة ولد المترجم العالم الناسك المسند الرحا

شاعر الجزائر الشيخ عاشور الخنَكي في آخر ديوانه من كون المترجم يروي عن األمير الكبير وما في نقده لفخر القطر 
غير كله وھم، بل لم يرِو الجزائري ونادرته الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي البوسعادي من أنه إنما روى عن األمير الص
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في تردده في روايته عن الباجوري " عمدة اإلثبات"وما في . ال عن األمير الكبير وال عن الصغير وإنما أخذ عن تالميذھما
  .كله في غير محله

وأخبرنا ولده الشيخ أحمد األمين بن : ح.أروي ما للمذكور عن الشيخ محمد المكي ابن عزوز عن كثير من أصحابه عنه
والمختار بن الخليفة األحدابي الجزائري كالھما عن الشيخ  1303المدني عن إبراھيم بن الحاج أحمد الشابيح إجازة له عام 

المدني حسب إجازته لھما عامة، وأروي ما له عالياً عن آخر تالميذه شاعر آل البيت المعمر المشارك الشيخ عاشور الخنَكي 
ً القسمطيني إجازة شفاھية ببرج بوعر   .يرج بالجزائر وھو آخر تالميذه مطلقا

ھو العالّمة الصوفي المسند يروي عامة عن محمد بن عيدروس الحبشي  :(1) محمد بن عبد هللا باسودان اليمني - 304
ويوسف بن محمد بن يحيى بن أبي  1244باسودان وعبد الرحمن بن سليمان األھدل سنة الباعلوي ووالده عبد هللا بن أحمد 

بكر البطاح األھدل ومحمد صالح الرئيس الزمزمي وعمر بن عبد الرسول المكي والسيد طاھر بن الحسين بن طاھر سنة 
رتي تلميذ الدمھوجي وتدبج مع وعمر بن أبي بكر الحداد والسيد عبد هللا بن حسين بلفَكيه وبشرى بن ھاشم الجب 1238

 وغيره ولبس" العقد"صاحبه السيد عيدروس الحبشي صاحب 

____________________________________________ 
 

 .)وأغفل فھرس الفھارس( 196:3اعتمادا على تاريخ الشعراء الحضرميين  121:7ترجمة باسودان في الزركلي  (1)
   

ده عبد هللا بن أحمد باسودان مراراً، وھو لبس من شيخه السيد العارف عمر بن عبد الرحمن خرقة الطريقة الباعلوية من وال
البار، وھو ألبسه شيخه السيد حسن بن عمر، وھو ألبسه شيخه والده القطب عمر بن عبد الرحمن البار، وھو ألبسه شيخه 

ً من مشا يخه أعالم بني علوي كالسيد عبد هللا ابن حسن بن القطب عبد هللا بن علوي الحداد بأسانيده ؛ ولبس المترجم أيضا
طاھر والسيد عبد هللا بن أبي بكر عيدين والسيد عبد هللا بن حسين بلفَكيه، كما لبس عن أبيه حسين وخاله عيدروس بن عبد 

كما لبس من الصفي  الرحمن بن عبد هللا بلفَكيه، كما لبسا من والد الثاني السيد عبد الرحمن بن عبد هللا، كما لبس من أبيه،
له مجموعة في إجازاته نرويھا عن السيد عمر شطا المكي عن عيدروس بن عمر الحبشي الباعلوي عنه، . القشاشي بأسانيده

وأروي عالياً عن السيد أبي بكر بن شھاب الدين الباعلوي كتابة من الھند عن محمد بن عبد هللا باسودان المذكور المتوفى سنة 
1281.  

 
  .(1) )انظر حرف الباء: (عربي البناني المكيمحمد بن 

 
أروي ثبته عن الحبال عن الحلبي عن العقاد عن التركماني عن عالء الدين : محمد بن عالء الدين الطرابلسي - 305

  .الحصكفي عنه
 

: ح. أروي فھرسته بأسانيدنا إلى ابن بشكوال وابن بونه عن أبي محمد ابن عتاب عنه :(2) بي طالبمكي بن أ - 306
  .وبأسانيدنا إلى ابن أبي األحوص عن أبي الحسن الكتاني عن أبي بكر حازم بن محمد عنه

 
 ھو العالم المسند الرواية أبو العباس أحمد بن: مھيرز المكناسي - 307

____________________________________________ 
 

 .80: انظر ما تقدم رقم (1)
 .309:2وغاية النھاية  597: في الصلة ) 437(ترجمة مكي بن طالب  (2)

   
ابن سودة والحافظ الزبيدي وابن عبد ) تو(المكناسي، له رواية واسعة عن الشيخ عبد الكريم المعروف بمھيرز الزرھوني ثم  

السالم الناصري وطبقتھم، له فھرسة عظيمة في مجلد، أخبرني من رآھا بالمكتبة السلطانية بفاس، وھو ابن خالنا العالّمة 
وفاة مھيرز المذكور في عشر الثالثين بعد النحرير أبو زيد عبد الرحمن بن جعفر الكتاني، وال أدري أين ھي اآلن، وكانت 

  .مائتين وألف، رحمه هللا

   .(1) )انظر ابن عزوز: (المكي ابن عزوز
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   .(2) )انظر عبد الرحمن: (المجلد

 ابن محمد النفزي ويعرف بالمرسي، أروي ھو الشيخ اإلمام أبو محمد عبد هللا بن محمد بن عبد هللا :(3) المرسي - 308
  .فھرسته بسندنا إلى ابن خير عنه

نية ھو محدث مكة الجمال محمد بن إبراھيم المرشدي، يحتمل أن يكون نسبة إلى أحد أجداده أو إلى م :(4) المرشدي - 309
  .) انظر إرشاد المھتدي من حرف األلف(رشيد قرية بمصر 

الدين علي بن علي المرحومي المصري  ھو العالّمة المتقن ذو التصانيف الكثيرة أبو الحسن نور :(5) المرحومي - 310
ومن مشايخه الشمس محمد البھوتي . وھو ممن ورد على زبيد فانتفع به أھلھا" عقد الآللي في األسانيد العوالي"صاحب 

 الحنبلي اآلخذ عن الشھاب الغنيمي عن أحمد بن قاسم العبادي عن ابن

____________________________________________ 
 

 .490:ر رقم انظ (1)
 .394: انظر رقم (2)
 .) 538وكانت وفاته (  285: والصلة  436: فھرسة ابن خير  (3)
 .35: انظر ما تقدم رقم (4)
 . 268: والنفس اليماني.  459: انظر ما يلي رقم (5)

   
   .)"النفس اليماني"ي حرف العين وانظر ترجمته في انظر أسانيدنا إليه ف(حجر الھيثمي عن زكرياء عن ابن حجر 

 
وسمع  682الدمشقي ولد سنة  ھو أبو حفص عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة المراغي المزي :(1) المراغي الكبير - 311

خرج له مشيخته الياسوفي، وعمر حتى ألحق األحفاد باألجداد . على ابن البخاري مشيخته وذيلھا وغير ذلك، وأخذ عن كثيرين
سمع عليه القدماء وذكروه في معاجمھم، كالذھبي وابن رافع، وحمل عنه العراقي والھيثمي . وحدث نحواً من خمسين سنة

نروي ما له من طريق . وھو ممن أجاز لمن أدرك حياته. 787رھم، وكان صبوراً على التسميع، ومات سنة واالبناسي وغي
  .زكرياء عن القبابي عنه

 
ھو الولي العالم الرباني أبو الفتح محمد بن زين الدين المراغي، له فھرسة نرويھا بأسانيدنا إلى : المراغي الصغير - 312

ابن الصديق الخاص الزبيدي عن الحافظ المسند الطاھر بن الحسين األھدل عن المسند المعمر  العجيمي المكي عن عبد الرحيم
  .أبي القاسم بن أبي السعادات المالكي عن المسند عمر بن تقي الدين بن فھد المكي عنه

 
ھو اإلمام العالّمة المعمر محمد بن سعيد المرغتي، من غيرياء كما ھو جار على األلسنة، ووجد بخط  :(2) المرغتي - 313

شيخ اإلسالم خاتمة المحدثين سراج المريدين كان إماماً : "قال عنه صاحب الصفوة. بعض من يعتمد بالياء قبل الراء، السوسي
ونظمه ولده نظماً " مختصر سيرة اليعمري"لك، وإليه المرجع فيما ھنالك، وله في علوم الحديث والسير، له اليد الطولى في ذ

 وقال عنه جدنا من قبل األم اإلمام األديب أبو العباس أحمد بن". - حسناً، ا ه
____________________________________________ 

 
 .235: 3ترجمته في الدرر الكامنة  (1)
 .306، 120: والدليل 177: أنتشرترجمة المرغتي في صفوة من  (2)

   
كنت أجلس أمامه وقبالة وجھه، ولم أَر منه شعرة تتحرك وال طرفة وكنت ": "شرح مناجاة البرناوي"عبد الحي الحلبي في  

أنظر إلى حدقته ساكنة حتى كأنه ميت، ولو فرض أن األرض انقلبت بأھلھا والسماء سقطت على األرض لم تتحرك منه 
لع الشمس فيتحرك حينئذ، رأيت منه ھذه الحالة سنة، وھي مدة إقامتي بمراكش، وذلك ألنه كان يعبد هللا شعرة حتى تط

ً من العلوم الظاھرة اإلسالمية، اه ً وأجازني في أربعة عشر علما ً تلميذه الشيخ  ."بالفكرة، وأخذت عنه علوما وقال عنه أيضا
متبع للسنة مجتنب للبدعة منفر عنھا غاية التنفير " -" الموائد السنية" سيدي محمد المعطي بن عبد الخالق الشرقي في ثبته

كثير المحبة للنبي صلى هللا عليه وسلم، ولقد رأيته يغلبه الوجد في بعض األحيان من ذكره صلى هللا عليه وسلم فيرتعد ويتغير 
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ذكره الشريف ويطرب عند سماع اسمه المنيف، من عالمة محبة النبي صلى هللا عليه وسلم أن يتلذذ محبه ب: لونه، وقد قالوا
   .)فإن فيه ترجمته عن الفھرس المذكور مطولة" الروض اليانع الفائح"انظر ) "-اه

وعن أبي بكر ابن يوسف السكتاني وأبي  1037يروي عامة عن أبي محمد عبد هللا بن علي بن طاھر العلوي السجلماسي عام 
له فھرسة في مجلد ولكنھا ليست على نسق الفھارس، بل مجموعة طب وفقه . رھممحمد عبد الواحد بن عاشر الفاسي وغي

حين ترجمه " الدرر المرصعة"وحكم وأشعار بال تقيد بسند وما في معناه مما ھو موضوع الفھارس، قال عنھا صاحب 
ر ألفه باسم أبي عبد هللا وله ثبت صغي". الصفوة"وأصله لصاحب  "-فھرسته حسنة اشتملت على فوائد و فتاوى وغير ذلك، اه"

فتح الملك الناصر في مرويات بني "ساقه بنصه صاحب  1051محمد ابن ناصر وأخيه أبي علي الحسين إجازة لھما عام 
  ."ناصر

نروي فھرسته ھذه وكل ماله من طريق أبي عبد هللا محمد ابن ناصر المذكور وأبي علي اليوسي والتجموعتي وأبي إسحاق 
ً لألربعة األولين ومكاتبة لألخيرين، وذكر في إجازته لليوسي أن الكوراني وحسن السباعي والبرھان ابن علي العجيمي شفاھا

السند الذي ال يوجد في الدنيا أعلى منه عن موالي عبد هللا بن علي ابن طاھر عن القصار عن خروف التونسي عن الطويل 
أبي الوقت عن الداودي عن السرخسي عن الفربري عن القادري عن شھاب الدين عن ابن أبي المجد عن الحجار عن 

البخاري أحد عشر وھو العدد الذي بيننا وبينه اآلن، ونحن في أواسط القرن الرابع عشر، وھو كان في القرن الحادي عشر، 
  .1007وكانت والدته سنة  1089مات رحمه هللا سنة 

بن محمد سر الختم بن عثمان بن أبي بكر المرغني الحسيني ھو الفقيه الصوفي الوجيه شمس الدين محمد : المرغني - 314
الحنفي المكي اإلسكندري، أخذ الطريقة الميرغنية عن أبيه محمد سر الختم وعمه السيد جعفر وجده العالم العارف السيد محمد 

يخ الجمال المكي وأخذ عامة عن دحالن والبرھان السقا والش. وغيره، وھو صاحب الطريقة" تاج التفاسير"عثمان صاحب 
وعبد هللا كوجك البخاري والقاوقجي وعبد المتعال ابن أبي العباس أحمد بن إدريس ومحمد بن سلطان الصعيدي دفين أرض 
الحبشة وصابور الزبيدي وعلي الرھبيني دفين القسطنطينية والشمس محمد أبي خضير الدمياطي المدني والشمس محمد 

المراوعة محمد بن عبد الباري األھدل، وروى الطرق الخمس النقشبندية والقادرية  عليش المصري، ولبس الخرقة من سيد
والجشتية والكبروية والسھروردية عالياًعن المعمر العارف قاسم الھندي عن الشيخ عبد هللا الدھلوي السھرندي شيخ الشيخين 

جازة العارف با أحمد بن إدريس العرائشي لما أبي سعيد والد الشيخ عبد الغني الدھلوي وموالنا خالد الكردي، ودخل في إ
أجاز ألھل اليمن ومن في أصالبھم ألنه ولد ھناك، وروى طريقة جده األعلى القطب عبد هللا الملقب المحجوب المرغني نزيل 

يد أبي ومؤلفاته ومروياته عن والده السيد محمد الملقب سر الختم عن والده السيد محمد عثمان عن والده الس. الطائف
وللمترجم . وعمه السيد يس، كالھما عن والدھما العارف السيد عبد هللا المرغني، وھو عن البصري والنخلي بأسانيدھمابكر

ً باإلسكندرية سنة  ثبت في أسانيد الطرق، وھو عندي في جزء، نرويه وكل ما يصح له من نظم ونثر عنه مكاتبة ثم شفاھا
1323.  

   .(1) )الكنى انظر أبا الحجاج في: (المزي

د المَكيلدي شيخ الجماعة في إقراء ھو العالّمة قاضي فاس الجديد أزيد من أربعين سنة أحمد بن سعي :(2) المَكيلدي - 315
يروي عن أبي السعود الفاسي وأحمد بن أبي بكر الدالئي والقاضي عبد . خليل بفاس، كان يختمه كل سنة، واختصر المعيار

المؤمن التغجدتي وأحمد بن عمران الفاسي وعبد هللا بن اإلمام التنغراسي التلمساني وأبي سالم العياشي، وله ألف فھرسته 
ولى، ثم رحل فأخذ بمصر عن الخفاجي وبالحجاز عن الكوراني والثعالبي وغيرھم وھو من أشياخ أبي علي اليوسي ترجمه األ

: ح. نروي ما له من طريق الغربي الرباطي عن أبي الحسن علي العكاري عن أحمد بن يعقوب الواللي عنه. في فھرسته
وقد وقفت على إجازة كتبھا أبو العباس أحمد بن . ب الواللي عن المَكيلديوبالسند إلى ابن عبد السالم بناني عن أحمد بن يعقو

 .يعقوب الواللي إلبي عبد هللا محمد ين حمزة العياشي نسب فيھا للمترجم فھرسة ولم أقف على من ذكرھا له دونه
 ھو الشمس محمد بن علي بن سعد الدين بن رجب بن :(3) المكتبي - 316

____________________________________________ 
 

 .44: أنظر ما تقدم رقم (1)
 .450: والدليل 126:1والزركلي  324:1له ترجمة في إتحاف أعالم الناس ) 1094توفي سنة (أحمد بن سعيد المفيلدي  (2)
 .73: 4في خالصة األثر  ترجمة المكتبي (3)
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علوان المعروف بالمكتبي الدمشقي المحدث الفقيه االخباري الرواية، يروي عن والده والشمس الميداني والشھاب المقري 
وأحمد العرعاني وعبد الرحمن العمادي ومحمد بن عالن والحافظ البابلي والصفي القشاشي وعز الدين الخليلي وخير الدين 

له ثبت نرويه من طريق البصري وصالح الجنيني، . الخلوتي وعبد الباقي الحنبلي ويحيى الشاوي وغيرھم الرملي وأيوب
  .)ترجمه في خالصة األثر( 1096ومات بدمشق  1020كالھما عنه، ولد سنة 

أ، وحج ھو الشھاب أحمد بن الحسن بن محمد المعروف بالورشان الملقب بالمكودي منشأه بفاس وبھا قر: المكودي - 317
حاله تلميذه مفتي تونس الشيخ بيرم . 1169ونزل تونس، واعتمده أھلھا وإليه مرجع أسانيدھم، وولي الفتيا بھا ومات سنة 

حافظ المغرب في عصره الشيخ اإلمام مفتي األنام العالّمة المحقق البحر المدقق أبو العباس أحمد بن الحسن : "الثاني بقوله
على تحليته بالشرف لغير واحد من التونسيين وغيرھم، منھم تلميذه عالم قسمطينة الشيخ عبد ووقفت . ھذا لفظه" المكودي

 1162القادر الراشدي، كما وقفت على تحلية المترجم لنفسه به في إجازته للشيخ حمودة ابن عطاء هللا القيرواني بتاريخ 
وفيما كتبه على أول ورقة من تأليف " -لمكودي، ا هأحمد بن الحسن بن محمد الورشاني الحسني المعروف با"وإمضاؤه ھكذا 

ثم وقفت على " تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد األصول والمعقول " شيخه ابن مبارك في قبول األعمال المسمى 
   .وهللا أعلم. تحليته بالشرف من شيخه أبي الحسن الحريشي في إجازته له أيضاً، وھو بلديه أعرف الناس به

وي المترجم عامة عن أبي الحسن علي بن أحمد الحريشي الفاسي وأبي العباس أحمد بن مبارك اللمطي، وقفت على ير
مصر وممن أخذ ومن شيوخه الشمس المنور التلمساني دفين. إجازتھما له العامة في مجموعة إجازته بتونس بالمكتبة العبدلية

يخ عمر بن الشيخ عن الشيخ الشاذلي بن صالح عن محمد بيرم الثالث نروي ثبته عن الش. عن المترجم بمصر خليل الرشيدي
   .وبأسانيدنا إلى الحافظ مرتضى عن عبد القادر الراشدي القسمطيني عنه: ح. عن أبيه عن جده عن الشھاب المذكور بأسانيده

 -بضم الميم وكسر الجيم  - ھو اإلمام المعمر شيخ الشيوخ المسند أحمد بن عبد الفتاح بن عمر المجيري  :(1) الملوي - 318
اإلمام العالّمة المتقن المعمر مسند " كما لبصري في ثبته، الملوي الشافعي األزھري، حاله الحافظ مرتضى في معجمه ب

ولد المترجم ). منه 163أنظر ص(وذكر السيد عبد الرحمن العيدروس في ديوانه أنه شرح البخاري ". - الوقت شيخ الشيوخ،اه
أخذ عن الكبار من ذوي اإلسناد العالي وألحق األحفاد باألجداد، فأخذ عن أبي العز . 1182ومات بمصر سنة  1088سنة 

والزرقاني شارح المواھب وعبد الرؤوف البشبيشي وأبي األنس المليجي وعبد هللا الكنكسي وأحمد الھشتوكي وابن  العجمي
زكري الفاسي ومحمد بن أحمد الورزازي، وأجازه البصري والنخلي وأبو طاھر الكوراني وإدريس اليمني والمنال إلياس 

ومن غرائبه روايته لحديث األولية والصحيح وغيره من . في العمومالكوراني، ودخل تحت إجازة المنال إبراھيم الكوراني 
الكتب الستة عن المنال إلياس بن إبراھيم الكوراني الدمشقي عن عمر بن البلوي الشامي عن المعمر مائة سنة محمد الزفتاوي 

التي تقرأ باألزھر نحو انه وجد ان تصانيفه : " قال الزبادي في رحلته عن المترجم. عن القاضي زكرياء عن ابن حجر
 .مع أن المترجم عاش بعد لقي الزبادي به أزيد من عشرين سنة" - العشرين، اه

____________________________________________ 
 

 .116: 1ترجمة الملوي في سلك الدرر  (1)
   

ه للشيخ عبد الخالق بن عناية الزبادي له ثبت صغير أدمج فيه ثبت أبي السعود الفاسي، وعندي منه نسخة عليھا إجازته بختم
الدمشقي، نرويه وكل ما له من طريق الحافظ مرتضى واألمير وشاكر العقاد والكزبري الوسط والعطار وابن الحسن بناني 

   .وغيرھم، كلھم عنه
  

 - بضم الميم كما في كشف الظنون  - ھو اإلمام عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي  :(1) المناوي - 319
السقا على األول قائالً أو المنوي كما لغيره قائالً انه نسبة إلى منى، قرية من قرى مصر، وھي اليوم خربة، واقتصر البرھان 

وصفه بالحافظ جماعة منھم . إنه نسبة إلى منية ابن خصيب، ضبطه بذلك السيوطي في ترجمة جده يحيى ثم القاھري الشافعي
والشك انه كان أعلم معاصريه بالحديث وأكثرھم فيه تصنيفاً . -بل حاله بخاتمة الحفاظ المجتھدين اه" نشر المثاني"صاحب 

ً ". ھو أجل أھل عصره من غير ارتياب": "خالصة األثر"، بل قال عنه المحبي في وإجادة وتحريراً  ھو أعظم : "وقال أيضا
ثم وجدت أبا مھدي الثعالبي حاله في ترجمة تلميذه الشمس الطھطاوي بخاتمة . وناھيك بھذا من مثله". علماء ھذا التاريخ آثاراً 

لقيته بالقاھرة وزرته في : "العالّمة محدث العصر عالّمة مصر وقال عنهب" فتح المتعال"ووصفه الحافظ المقري في . الحفاظ
الذي مزج فيه الشرح بالمشروح امتزاج الحياة :"ثم نقل عن شرحه الكبير على الجامع الصغير فقال" بيته وجاءني إلى منزلي

  .-اه" بالروح
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ن غانم المقدسي والنجم الغيطي والشمس أخذ التفسير والحديث عن النور علي ب. 1031ومات بمصر سنة  952ولد سنة 
 ولم يخل من طاعنٍ . الرملي، وأخذ التصوف عن جماعة منھم الشيخ منصور الغيطي والشعراني وغيرھما

____________________________________________ 
 

والزركلي 1798:ومعجم سركيس  50:16وخطط مبارك  412:2اسمه محمد عبد الرؤوف ولقبه زين الدين، وله ترجمة في خالصة األثر  (1)
 . 417:2وخاتمة نشر المثاني ، وبروكلمان ، التكملة  75:7

   
   .وحاسد حتى دّس عليه السم لكون أھل عصره كانوا ال يعرفون مرتبة علمه النزوائه عنھم وانقطاعه للتصنيف 

وآخر صغير، وشرح على شرح النخبة " فكرنتيجة ال"ومن تصانيفه في الحديث وعلومه شرح على متن النخبة كبير سماه 
في عدة مجلدات ضخمة، " فيض القدير"وھو عندي في جزء، وشرح على الجامع الصغير سماه " اليواقيت والدرر"سماه 

وشرح قطعة من زوائد الجامع  .(1) وھو مطبوع في مجلدين كبيرين" التيسير"عندي جله، وشرح آخر أصغر منه سماه 
، وله كتاب جمع فيه ثالثين ألف حديث وبّيَن ما فيھا من الزيادة على الجامع الكبير، وعقب كل "مفتاح السعادة"الصغير سماھا 

ات، وكتاب آخر في األحاديث القصار وھو في ثالث مجلد" الجامع األزھر من حديث النبي األنور"حديث ببيان رتبته سماه 
بّين فيه " لسان الميزان"، وكتاب انتقاه من "المجموع الفائق من حديث خاتمة رسل الخالئق"عقب كل حديث ببيان رتبته سماه 

الموضوع والمنكر والمتروك والضعيف ورتبه كالجامع الصغير، وكتاب في األحاديث القصار جمع فيه عشرة آالف حديث 
كراريس كل كراسة ألف حديث، في كل ورقة مائة، في كل وجه خمسون، وفي كل سطر حديثان، كل حديث في  في عشرة

ً سماه  رتبه على حروف المعجم لكن من غير ذكر " كنز الحقائق في حديث خير الخالئق"نصف سطر، يقرأ طرداً وعكسا
تحريف كبير  (2) النسخة المطبوعة منه بمصرللصحابي المروي عنه، وھو مشحون باألحاديث الموضوعة والضعيفة، وفي 

وقلب في المخرجين المرموز لھم بالحروف، وقد كانت بيدي منه نسخة بخط مشرقي قديم مباينة بكثرة للنسخة المطبوعة، 
 أسفارولبعض الشاميين عليه شرح في 

____________________________________________ 
 

 .1286طبع ببوالق سنة  (1)
 .، وفي طبعة ثالثة على ھامش الجامع الصغير1305ثم طبع مرة اخرى سنة  1286طبع ببوالق سنة  (2)

   
من الديسي الھاملي عليه كنت وقفت عليه بمصر بخط مؤلفه، وكذا لصاحبنا فخر الجزائر أبي عبد هللا محمد بن عبد الرح 

للقضاعي " الشھاب"وللمنوي شرح على األربعين النووية ھو أحسن شروحھا، ورتب كتاب . تعليق أوقفني عليه في مبيضته
، وشرح الباب األول من الشفا، وشرح الشمائل بشرحين، أكبرھما "إمعان الطالّب بشرح ترتيب الشھاب"وشرحه وسماه 

في مجلد وھو عندي، وشرح الخصائص " الفتوحات السبحانية"وشرح ألفية السير بشرحين أكبرھما سماه  (1) مطبوع
مذي ، واختصر شمائل التر"توضيح فتح الرؤوف المجيد"والكبير " فتح الرؤوف المجيد" للسيوطي بشرحين سمى أحدھما 

وخرج أحاديث القاضي البيضاوي، " الروض الباسم في شمائل المصطفى أبي القاسم"وزاد عليه أكثر من النصف وسماه 
، "بغية الطالبين لمعرفة اصطالح المحدثين"وكتاب في األدعية المأثورة ھو عندي، وكتاب في اصطالح الحديث سماه 

مجلدين، والصفوة بمناقب آل بيت النبوة وھي عندي، واالتحافات السنية عندي في " الكواكب الدرية"والطبقات الكبرى سماھا 
   .باألحاديث القدسية مرتبة على حروف المعجم وھي في مجلد، وغير ذلك

ومن طريق موالي الشريف : ح. نروي ماله من طريق الحافظ البابلي والحافظ المقري والنور علي األجھوري كلھم عنه
 ً وبالسند إلى الشھاب أحمد : ح. وبالسند إلى الثعالبي عن الشمس محمد بن عبد الفتاح الطھطائي عنه: ح. الواوالتي عنه أيضا

   .بن قاسم البوني عن أبي الحسن علي الحضري الرشيدي عنه

 لحافظ الثبت شيخ اإلسالم زكي الدينھو اإلمام ا :(2) المنذري - 320

____________________________________________ 
 

 .)لخص فيه شرحي العصام االسفرايني وابن حجر الھيثمي، وطبع مع كتاب جمع الوسائل لمال علي القاري(يعني شمائل الترمذي  (1)

كما قام) 1968النجف " (المنذري وكتاب التكملة"ادر ترجمته في كتابه قد أستوفى الدكتور بشار عواد معروف دراسة المنذري وحصر مص (2)
 .)1981، وطبعة ثانية صدرت عن مؤسسة الرسالة ببيروت 1968النجف (بتحقيق التكملة 
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وطلب ھذا الشأن وبرع فيه، وصحب الحافظ أبا الحسن  581عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي المصري، ولد سنة  

المفضل المقدسي وتخرج به، وعمل معجمه في مجلدين، واختصر صحيح مسلم وسنن أبي داوود، وله كتاب الترغيب ابن 
والترھيب وھو كتاب عظيم الفائدة شرحه جماعة وعلقوا عليه، واختصره الحافظ ابن حجر، وعلق عليه البرھان الناجي، 

ي عدة مجلدات، واختصر شرحه ھذا أبو الحسن شارح وشرحه الفيومي، وھو موجود في خزانة القرويين بخط مؤلفه ف
معجمه انتقى منه الحافظ الذھبي جزءاً، وله . وممن شرحه الشيخ محمد حياة السندي المدني. الرسالة وعندي الجزء األول منه

  .التكملة لوفيات النقلة

ً : "وقال عنه الدمياطي بصحيحه من سقيمه ومعلوله وطرقه، كان عديم النظير في علم الحديث على اختالف فنونه، عالما
 ً ً متثبتا ھو شيخي : "قال الدمياطي. أروى ما له من طريق الحافظ الدمياطي عنه -ا ه" متبحراً في معرفة أحكامه ورعا

   .-ا ه" 656ومخرجي، أتيته مبتدئاً وفارقته مفيداً، توفي سنة 

   .وعندي خطه على مجلد من سنن أبي داوود ومسند الدارمي: قلت

ألفية "ھوحسن بن علي الشافعي المصري األزھري الفقيه المحدث الورع، قال عنه الحافظ الزبيدي في  :(1) المدابغي - 321
 :"السند

 والحفظ واإلتقان واإلجـاده ذو البحث والتحقيق واإلفاده
  

سمع األولية بشرطھا من محمد بن عبد هللا المغربي، وروى عن كثيرين كمحمد الورزازي وعمر بن عبد السالم التطواني 
 وعيد النمرسي وعبد الجواد

____________________________________________ 
 

 . 223:2والزركلي  1719: ومعجم سركيس ) 123:2( 209: 1ترجمة المدابغي في الجبرتي  (1)
   

ومن . الميداني والمنوفي ومحمد بن عبد هللا السجلماسي وأحمد الخليفي وأبي العز العجمي والبديري والعشماوي وغيرھم
وله حاشية على شرح ابن حجر على األربعين النووية وھي . عواليه روايته عن شيخه الميداني عن البابلي بسنده

واختصار سيرة ابن الميت الدمياطي، وغير ذلك له ثبت جمعه له الحافظ مرتضى الزبيدي في كراسة وأجازه  (1) مطبوعة
   .(2) 1170مات بمصر سنة . به، نرويه من طريقه عنه

  
محمد بن عبد الملك بن علي بن عبد الملك بن  ھو اإلمام العالّمة راوية المغرب ومسنده أبو عبد هللا :(3) المنتوري - 322

كذا ضبطه البلوي، ورأيته بخط  -بكسر الميم وسكون النون وضم التاء وكسر الراء  -عبد هللا القيسي المعروف بالمنتوري 
المراكشي  وما وجدته بخّط االفراني". الدرة"للسوداني ونحوه في " ذيل الديباج"على ما في  834المنتوري نفسه المتوفى سنة 

غلط فاحش، إذ في الجزء المذكور بخط مؤلفه أنه  761على جزء المبشرات للمنتوري من أنه مات سنة " الصفوة"صاحب 
   ."الفقيه القاضي النزيه األستاذ المحقق الحافظ" -حاله رفيقه أبو زكرياء السراج في فھرسته ب. 824أتمه سنة 

 
عرفة وأبي سعيد فرج بن لب وصھره األستاذ محمد بن سعيد ابن بقي وأبي عبد  يروي عامة عن أبي عبد هللا القيجاطي وابن

   .هللا محمد بن عمر اللخمي والحافظ العراقي وغيرھم من أعالم المشرق واألندلس والمغرب
 

حمدية الحمد  الذي خّص ھذه األمة الم: "له فھرسة كبيرة عظيمة الشأن، عندي من أولھا كراريس، جاء في الخطبة منھا
 باالسناد، وصلى هللا

____________________________________________ 
 

 .)1307مصر (طبعت بھامش الفتح المبين البن حجر الھيثمي  (1)
 .وھو مخالف لما في المصادر المذكورة 1187: في األصل (2)
 .310: وأنظر الدليل 129:7لزركلي وا 808: ودرة الحجال رقم) بھامش الديباج( 291: ترجمته في نيل االبتھاج (3)
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على سيدنا محمد الھادي إلى سبل الرشاد، ھذا كتاب يشتمل على ما حملته من شيوخي ورويته، بأي نوع أخذته وتلقيته، فابدأ  
تآليف على أوالً بذكر ما رويته بالقراءة والسماع لجميعه أو لبعضه من الكتب المفردة، ثم أتبع ذلك بما أخذته باإلجازة من ال

. وھذه الكراريس التي بيدي منھا كلھا استغرقت أسانيد تصانيف كتب القراءات والتفاسير فقط .، اه"اختالفھا وتنوع أصنافھا
 .-، اه"قد اشتملت على أمر عظيم: "وبالجملة فھي كما قال الشيخ القصار في إجازة له وقفت عليھا بخطه لما أجرى ذكرھا

وعلى أول ھذه الكراريس التي بيدي من . ع ما وقف عليه من فھارس أھل األندلس القريب عھده بھموناھيك بھذه الكلمة منه م
أوائل فھرس المترجم بخّط أبي القاسم بن محمد بن إبراھيم الفاسي ذاكراً أنه يرويھا عن شيخه أبي العباس أحمد بن يوسف بن 

ن يوسف العبدري، عرف بالمواق، عن مؤلفھا المنتوري إجازة الحسن الشھير بالدقون عن شيخه الحافظ أبي عبد هللا محمد ب
   .، اه"حازت غالب التواليف اإلسالمية: "وقال عن الفھرس المذكور ابن القاضي في الدرة. عامة

وللمنتوري األمالي في األحاديث العوالي، والمسلسالت، وكتاب الغريب، وتحفة الجليس وبغية األنيس، وله جزء فيما اتصل به 
المقطعات الشعرية في الوصايا والمواعظ ذاكراً لھا بسنده ويعرف بجزء المقطعات الشعرية، وله جزء فيما اتصل به  من

  .باسناد من المرائي المنامية وكال الجزءين عندي بخطه

: ح. الدقون بهنتصل به في كل ما له من طريق القّصار عن أبي العباس التسولي وأبي القاسم ابن إبراھيم المذكور كالھما عن 
وبه إلى السراج : ح. وأرويھا من طريق ابن غازي عن محمد بن أبي القاسم السراج عن أبيه أبي القاسم محمد عن المنتوري

أجازني ولولدي أبي القاسم محمد وأبي عبد هللا محمد، وسمع من : "الكبير عن المنتوري فھرسته، قال السراج في ترجمته
عاش : قلت .، اه"مة المسلسل بشرطه إجازة عامة بشروطھا وتلفظ لنا بذلك وھو اآلن بقيد الحياةلفظه أبو القاسم حديث الرح

ھو اإلمام عالّمة فاس ومسندھا أحمد ابن كبير دار المملكة  :(1) المنجور - 323 .المنتوري بعد السراج نحو الثالثين سنة
قال . 995الوطاسية وأمينھا والقيم على أمورھا أبي الحسن علي بن األمين أبي زيد عبد الرحمن المنجور المتوفى بفاس سنة 

": درة الحجال"وفي  ."اه. انفرد عن أھل زمانه بمعرفة تاريخ الملوك والسير والعلماء على طبقاتھم ومعرفة أيامھم: "االفراني
كان أحفظ أھل زمانه وأعرفھم بالتاريخ وغيره، وكانت له معرفة برجال الحديث، صارت الدنيا تصغر بين عيني كلما ذكرت "

حافظ المغرب من المتأخرين وإمام "وحاله أبو سالم العياشي في رحلته ب .اه" أكل التراب للسانه والدود لبنانه
هللا ابن علي بن كان شديداً في اتباع الّسنة في أحواله كلھا حتى كان تلميذه موالي عبد : "وفي طبقات الحضيَكي (2) "المحققين

اصبروا حتى أنظر ھل فعله الشيخ المنجور أم ال فإنه ال يفعل إالّ السنة، وقد سئل ھل لبس : طاھر إذا سئل عن شيء يقول
فسأل زوجته فأخبرته بأن الشيخ يلبسه دائماً، فرجع وأخبر السائل بأنه صلى هللا عليه  ؟النبي صلى هللا عليه وسلم السراويل 

  .)وانظر جواب المسناوي وابن زكري في القضية. (-، ا ه"جَّ بأنه لو لم يلبسه ما لبسه الشيخوسلم لبسه واحت

وبعد فلما تاقت الھمم العلية، : "له فھرس جليل ألفه باسم سلطان المغرب أبي العباس أحمد المنصور السعدي قال في أوله
ب في علم السند بحظ وافر، وتنظم من معرفة األشياخ والنفس الكريمة المنصورية، من موالنا أمير المؤمنين إلى أن تضر

 الذين عليھم االعتماد، وإليھم المرجع في االسناد، عقداً يكون من أجل الذخائر، أجزته أيده هللا فيما أخذته عن مشايخي من

____________________________________________ 
 

(1) 
:واالستقصاه 287:وشجرة النور  95:ونيل االبتھاج  285:وروضة اآلس  135: اس وجذوة االقتب 186: ترجمته في درة الحجال رقم 

319:1وإتحاف أعالم الناس  4: وصفوة من انتشر 60:3وسلوة األنفاس ) وفي حاشيته ذكر لمصادر أخرى( 95: ودوحة الناشر 191
 . 312:والدليل  174:1والزركلي 

 .)المؤلف( 274:2أنظر رحلة العياشي  (2)
   
ً وتقريباً، وأشياخھم وما قرأوا عليھم   فنون تفصيالً أو إجماالً، وأقيده فھرسة في تاريخ موالدھم ووفياتھم وأنسابھم تحقيقا

رواية، وأخذوه عنھم مجرد دراية، وما علق بحفظي من محاسنھم، فبادرت إلى ذلك، وان لم يحضرني في سفري ھذا من 
وھي فھرسة ممتعة في " الخ… ولكن اإلنفاق من الموجود، والتكلف يفيت المقصود  مقيداتي وكنانيشي ما يكمل به المقصود،

أربع كراريس، ترجم فيھا لمشيخته وختمھا بتعداد مؤلفاته ثم صرح باإلجازة العامة بھا ألبي العباس المنصور، وأتمھا بتاريخ 
   .وله أيضاً فھرسة أخرى ذكرھا له ابن القاضي في الجذوة. 989سنة 

. ي األولى عن اليسيتني وسقين العاصمي وعلي بن ھارون وعبد الواحد الونشريسي والزقاق وغيرھم من المغاربةيروي ف
" أزھر البستان"ومن العجيب أن جماعة كصاحب . وممن صرح بإجازته العامة له منھم سقين وعلي بن ھارون المطغري

   .ولعله ذكر ذلك في األخرى ذكروا روايته عن الغيطي مكاتبة، لم أجد ذلك في فھرسته ھذه،
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نرويھما وكل ما له من طريق أبي العباس أحمد بابا وأبي القاسم ابن أبي النعيم الغساني وابن القاضي كلھم عنه، وبأسانيدنا إلى 
الرداني عن المعمر أبي مھدي عيسى السكتاني عنه، وإلى المرغتي عن موالي عبد هللا بن علي بن طاھر السجلماسي عنه، 

وعلى فھرس المنجور وابن غازي مدار أسانيد أھل . سانيدنا إلى أبي السعود الفاسي عن ابن أبي النعيم عن المنجوروبأ
 :المغرب، وھما البرزخ العظيم بين المغاربة واألندلسيين والمغاربة والمشارقة، وفيھا يقول الشھاب أحمد الھشتوكي السوسي

 مھمِّ دوَن حدٍّ وال حصِرأتت بال وفھِرسُة المنجوِر فيھا كفـايةٌ 
  

دريس بن محمد بن أحمد المنجرة إمام ھو شيخ الجماعة بالمغرب العالّمة الصالح أبو العالء إ :(1) المنجرة الكبير - 324
عذب الموارد "له ثبت صغير في نحو ثالث كراريس سماه . 1137والمتوفى بھا سنة  1076القراء بفاس، المولود بھا سنة 

: ، وقفت على نسخة منه بخط حفيده العالّمة المفتي أبي بكر بن عبد الرحمن بن إدريس المنجرة، قال في أوله"في رفع األسانيد
أريد أن أسّطر ذكر بعض أشياخي في التعليم والتربية، وبعض من اجتمعت به من السادات بالمغرب حضوراً وغيبة، "

ً ال دعوى أني منھم ثم عدد مشايخه في العلم والطريق والقراءات بالمشرق " وبالمشرق في رحلتي إليه مكة وطيبة، تبركا
   .والمغرب وسوس والصحراء

 
ب ابن عبد القادر الفاسي والمسناوي وغيرھما، وممن أجازه من أھل مصر منصور المنوفي الضرير وعمدته في العلم بالمغر

وأحمد بن محمد بن الفقيه وعبد الحي الشرنبابلي والمعمر صالح بن حسن الفرضي المصري ومحمد ابن قاسم البقري وأحمد 
أحمد بن إدريس اليمني وأحمد بن محمد بن عبد هللا البقري، وممن لقي من صلحاء المغرب المشايخ أحمد ابن ناصر الدرعي و

معن األندلسي الفاسي وأحمد الحبيب السجلماسي ومحمد بن أبي زيان القندوسي وبو جمعة بن أحمد الرجراجي ومحمد 
وقد ظفرت في آخر نسخة أخرى من الثبت المذكور بصورة إجازة مؤلفه به لولده، أبي . العياشي الحمري دفين مصر وغيرھم

زيد عبد الرحمن المنجرة المذكور بعده، وھي عامة مطلقة، بعد تسميته ما قرأ عليه وخصوصاً في علم القراءات، وعقبھا بخط 
   .1130المسناوي مدح المجاز والمجيز والدعاء لھما ثم إمضاؤه بتاريخ 

 
عبد السالم الفاسي عن ابنه أبي زيد  ولم أتصل بالمنجرة المذكور بإجازة عامة ولكن أتصل في علم القراءات به من طريق ابن

 .عبد الرحمن المذكور عنه
____________________________________________ 

 
 .305: وانظر الدليل 272:2ترجمته في سلوة األنفاس  (1)

   
ً عن قاضي فاس المقري أبي محمد عبد هللا بن الھاشمي ابن خضراء السلوي عن المعمر األس تاذ أبي محمد ونتصل به عاليا

عبد هللا المغيلي السلوي المكناسي وفاة عن األستاذ المعمر أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن خضراء جد القاضي المذكور عن 
شيخه وعمدته أبي زيد المنجرة عن أبيه أبي العالء المذكور بأسانيده في القراءات، وبھذا السند يصير بيني وبين المنجرة 

وأنزل منه بدرجة روايتنا للقراءات . يت جميع شيوخنا اآلخذين عن أصحاب أبي العالء البدراوي وطبقتهالمذكور ثالثة، فساو
السبع إجازة عن األستاذ قاضي الرباط وناسكه أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن البريبري عن األستاذ أبي محمد الھاشمي بن 

لحداوي البيضاوي عن األستاذ أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن خضراء أحمد الزياني عن األستاذ أبي محمد بناصر بن مبارك ا
وعن األستاذين المعمرين أبي عبد هللا : ح. السلوي عن أبي زيد عبد الرحمن المنجرة عن أبيه إدريس بأسانيده في فھرسته ھذه

علي الحسن بن محمد َكنبور عن محمد بن العربي اللجائي وحمان بن محمد اللجائي، كالھما عن خاتمة أساتذة المغرب أبي 
   .المعمر محمد بن إبراھيم الزروالي العصفوري وھو أبي الحسن علي الحساني عن أبي زيد المنجرة بأسانيده

  
غرب، إمام الحرم اإلدريسي وخطيبه األستاذ أبو زيد عبد الرحمن بن ھو إمام القراءات بالم :(1) المنجرة الصغير - 325

وله فھرسة في نحو كراستين . وأخذ عن أبيه والمسناوي، وأجازه والده كما سبق 1111إدريس المنجرة الفاسي، ولد بھا سنة 
رھا بالكالم على نسبه وختمھا بأحواله وتنقالته في البالد، وطرزھا بذكر أسا نيده في القراءات وكتبھا وأسانيد ھي عندي، صدَّ

نتصل به من طريق ابن عبد . 1179مات بفاس سنة . بعض كتب العلوم المتداولة في زمانه وسنده في الطريقة الشاذلية
 .السالم الفاسي وأبي عبد هللا ابن خضراء السلوي كالھما عنه

____________________________________________ 
 

 .284: وانظر الدليل 270: 2ة األنفاس ترجمته في سلو (1)
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ني دفين مصر العالّمة األديب المسند الرحالة، ھو محمد بن عبد هللا بن أيوب المعروف بالمنور التلمسا :(1) المنور - 326 
 :له" ألفية السند"قال عنه الحافظ الزبيدي في ترجمته من 

 *العالم الفاقد لالشباه*
 عالم قطر المغرِب الميمون الجھبذ البارُع في الفنـون

  
السعود الفاسي وأحمد بن العربي ابن وأبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن ابن زكري الفاسي المجاز من محمد بن أبي  - (3)

ومن أبي العباس أحمد بن محمد بن أحمد ابن الحاج، كما أجاز له  -) 4(الحاج وبردلة والمسناوي ومحمد القسمطيني وغيرھم 
ومن محمد بن محمد بن حمدون  -) 5" (ھو بردلة والمسناوي وميارة الحفيد وعبد السالم جسوس وابن زكري وبناني وغيرھم

ي كما أجاز له ھو محمد بن عبد القادر الفاسي وولده محمد الطيب ومحمد الكماد وبردلة والتجموعتي وعلي بركة وعبد بنان
ومن المعمر العالّمة القاضي محمد العربي بن أحمد بردلة ولعله  - ) 6(السالم القادري ومحمد بن أحمد الحريشي وغيرھم 

ومن المعارف أبي عبد هللا محمد الصالح بن المعطي  - ) 7(أشياخ رحلته الثالثة أعلى شيوخه إسناداً ألنه شارك أبا سالم في 
الشرقاوي البجعدي عامة كما أجيز ھو من أبي علي اليوسي وأبي العباس ابن ناصر وأبي عيسى محمد المھدي بن أحمد 

ي عبد هللا بن علي عن الفاسي وصافحه كما يروي المصافحة عن والده محمد المعطي عن ابن سعيد المرغتي عن موال
ومن أبي الحسن علي بن أحمد  -) 8(المنجور بأسانيده، وشابكه كما شابكه ابن ناصر عن أبي مھدي الثعالبي بأسانيده، 

 ومن صاحب - ) 9(الحريشي عامة، كما أجازه أبو السعود الفاسي وغيره 
____________________________________________ 

 
 .)ن و ر( 590: 3وجزة في تاج العروس انظر له ترجمة م (1)

   
وعندي إجازات مشايخه الثمانية ھؤالء كلھم بخطوطھم في مجموعة ظفرت بھا في . المنح أبي عبد هللا بن عبد الرحمن الفاسي

مصر، ما عدا إجازة صاحب المنح وما عدا الشيخ مصطفى الرماصي الجزائري وأبي علي ابن رحال فإنه روى عنھما أيضاً 
   .بمصر بعد رجوعه من الحج (1) 1173شوال  12" تاج العروس"توفي المنور المذكور كما في ". ألفية السند"ما في ك
  

  :لفيتهنتصل به في جميع ما له من المرويات من طريق الحافظ مرتضى عنه، قال في أ
 

 أجازني ونلُت منه المددا لقيته بمصر لمـا وردا
  

ونتصل به من طريق أھل الجزائر وذلك عن عالمة القطر ومفخرته الشمس محمد بن عبد الرحمن الديسي البوسعادي 
والشيخ الحاج محمد بن أبي القاسم الھاملي كالھما عن عم األخير العارف أبي عبد هللا محمد بن أبي القاسم  (2) الجزائري

صاحب زاوية الھامل عن شيخه العارف أبي محمد المختار بن عبد الرحمن الجاللي عن أبي الحسن علي بن عمرو الطولَكي 
محمد بن عزوز البرجي عن الشيخ سيدي عبد الرحمن بن أحمد تارزي عن الشيخ سيدي محمد بن عبد  عن الشيخ أبي عبد هللا

   .الرحمن الزواوي عن محمد بن عبد هللا بن أيوب المترجم إجازة عامة
 

 .(3) )انظر القول السديد في حرف القاف: (المنيني
____________________________________________ 

 
 .1172في التاج  (1)
 .وما بعدھا 399: 2انظر له ترجمة ضافية في تعريف الخلف  (2)
 .في ما يلي 521:رقم (3)

   
ونقل  1012فخر ملوك المغرب البعيد الشأو الضخم المملكة العظيم الھمة المتوفى بفاس سنة  :(1) المنصور السعدي - 327

له فھرسة نقل منھا صاحب الصفوة في ترجمة أبي القاسم علي بن مسعود الشاطبي قاضي . إلى مراكش فدفن بھا
، وأظنھا مصحفة بالمنجور، وإن كان المنصور السعدي استجاز من كثيرين من المشارقة والمغاربة، فمن (2) مراكش
محمد بن يحيى المصري الشھير ببدر الدين اإلمام العارف أبو عبد هللا محمد بن أبي الحسن البكري، وأبو عبد هللا : المشارقة
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الحافظ أبو العباس المنجور، وأبو النعيم رضوان ابن عبد هللا الجنوي وغيرھما، : ومن المغاربة" ذيل الديباج"القرافي صاحب 
البكري  مما يدل على عظيم رغبة المنصور في اتصال حبل السند واقتفائه ال حب ذلك الطريق األسّد، ومن اللطائف أن السيد

وكذلك مجاز أھل العصر إجازة عام بعام، ليكون أبناء الوقت جميعاً على مائدة فضل : "قال عقب تصريحه له باإلجازة العامة
ولكن لم نجد من ذكر له  992واإلجازة المذكورة بتاريخ " الخ… موالنا وتحت ظل ذلك االنعام، في تحصيل ذلك المرام 

   .ألف باسمهفھرسة إالّ فھرسة المنجور التي 
  

ھو اإلمام العارف المتفنن المقرئ المعمر محمد بن حسن بن محمد الشافعي األحمدي السمنودي األزھري : المنير - 328
، سمع الحديث على أبي حامد البديري وأبي عبد هللا محمد بن محمد 1099ولد بسمنود سنة  -بتشديد الياء  - المعروف بالمنير 

وأجازوه، وأخذ الطريقة عن السيد البكري وخليفته الحفني، واشتھر أمره وراج، قال عنه تلميذه  الخليلي والشمس ابن عقيلة
 الحافظ

____________________________________________ 
 

ر المقري (1) كتابه روضة اآلس له تراجم مطّولة في الكتب التاريخية مثل مناھل الصفا للفشتالي والمنتقى المقصور البن أبي العافية، وقد صدَّ
 .224: 1والزركلي  222: 1وخالصة األثر  78: ونزھة الحادي 42: 3وانظر االستقصا.  71ـ3بترجمته 

 .)المؤلف( 99: صفوة من انتشر (2)
   
اإلجازة  أقرأ القرآن مدة وانتفع به الطلبة، وكان صعباً في اإلجازة ال يجيز أحداً إالّ إذا قرأ عليه الكتاب الذي يطلب: "مرتضى 

فيه بتمامه، وال يرى اإلجازة المطلقة وال المراسلة حتى إن جماعة من طلبة زبيد أرسلوا يطلبون منه اإلجازة فلم يرض بذلك، 
، وكتبت صورة استجازة ذكرت فيھا بعض أسانيده من طريق 1174وردت عليه ببلده سنة . وھذه الطريقة عسيرة اليوم

وقال . - ، ا ه"ولم يخلف في مجموع الفضائل في فنه مثله 1199عليھا اإلجازة، مات سنة  الشيخين الخليلي وابن عقيلة فكتب
حدثني عن : "وقال" إمام وقته في القراءات والتصوف والحديث وفن األفاق: "عنه ابن عبد السالم الناصري في رحلته الكبرى

اإلمام ابن زكري الفاسي وذلك أنه أخذ عنه لما حج كابن وإذا ذكر العلماء فحيھال ب: نفسه أنه أخذ عن جماعة من المغاربة، قال
  .نروي ما له بالسند إلى الزبيدي والشنواتي كالھما عنه .، اه"عبد السالم بناني وابن عبد الباقي الزرقاني

و الشيخ الوزير أبو بكر محمد بن ھشام بن محمد بن ھشام المصحفي، أروي فھرسته من طريق ابن ھ :(1) المصحفي - 329
   .خير عن أبي عبد هللا محمد ابن عبد الرحمن بن معمر المذحجي عنه

يروي عن الثعالبي ويحيى بن بدير  909ھو اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني المتوفى سنة  :(2) المغيلي - 330
 .وغيرھما، له فھرسة نرويھا من طريق الفجيجي عن أبيه عنه

____________________________________________ 
 

 .429: وفھرسة ابن خير 526: على المطالعة؛ انظر الصلةوكان دمث األخالق متسع المعرفة مثابراً 481توفي سنة  (1)

ومعجم المؤلفين 85: 7والزركلي  363: 2وبروكلمان، التكملة 253: والبستان 166: 1: وتعريف الخلف 330: ترجمته في نيل االبتھاج (2)
 .157: ومعجم أعالم الجزائر 191: 1

   
  .(1) )انظر نظم الآللي: (المقري الكبير

 
لمقري التلمساني الفاسي دفين ھو اإلمام الحافظ المؤرخ المسند أبو العباس أحمد ابن محمد ا :(2) المقري الصغير - 331

وغيرھما من أنه توفي بالشام غلط واصح لنّص " الصفوة"و " المنح البادية"تحقيقاً، وما في  1041مصر بعد وفاته بھا سنة 
وھو الذي جزم به تلميذه " خالصة األثر"كثيٍر من مؤرخي الشام ومصر على وفاته ودفنه بمصر، منھم المحبي الدمشقي في 

" نشر المثاني"ورجحه ابن الطيب القادري في " جھد المقل القاصر"شرحه الكبير على المرشد والشيخ المسناوي في ميارة في 
عزم على سكنى : "وقال تلميذه الشيخ عبد الباقي الحنبلي الدمشقي في ثبته. له" ألفية السند"ونحوه للحافظ الزبيدي في شرحه 

إالّ أن يخرج منھا فاخترمته المنية بمصر ودفن بتربة المجاورين سنة إحدى الشام وذھب ليأتي بأھله من مصر ولم يبَق 
وتوفي بالشام ال بمصر، كما وھم فيه : "حيث قال" الواشي العبقري"وبذلك تعلم مقدار غلط اليفراني في رسالة  .، اه"وأربعين
  ." ميارة
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ھر يقرأ العقائد وله مجلس عظيم فلم يستنكر عليه فوجدته في صحن الجامع األز 28دخلت مصر سنة : "قال الحنبلي المذكور
 ما كان يورده من األعاجيب، ألن العقائد فن أھل المغرب فلما دخل رجب أفتتح البخاري

____________________________________________ 
 

 .في ما يلي 428: رقم  (1)

(2) 

واليواقيت الثمينة 72:وصفوة من أنتشر  320:1في خالصة األثر  ترجمة المقري صاحب النفح وأزھار الرياض وروضة اآلس وغيرھا
ومقدمة روضة اآلس ، وكتاب 155:والبستان  44:1وتعريف الخلف  174:2وريحانة األلبا ) فاس. ط ( 157:1ونشر المثاني 29:1

واألخرى) 1955تونس (اذ الحبيب الجنحاني وقد كتبت عنه دراستان إحداھما قام بھا األست 5:1ومقدمة نفح الطيب  108: الزاوية الدالئية 
 .42: ومعجم أعالم الجزائر  78:2ومعجم المؤلفين 226:1وانظر الزركلي ) 1970بيروت (ابن عبد الكريم 

   
 ً    .ثم ذكر أنه أحال في إجازته له على فھرسته المتضمنة ألسانيده .، اه"فأتى بما أعجب وكان حافظاً أديبا

) انظر كالً في حرفه(ابذ وروض اآلس العاطر األنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس وله في ھذا الباب الجن
وأعلى أسانيده روايته عامة عن عمه أبي عثمان سعيد المقري مفتي تلمسان والقصار وأبي العباس ابن القاضي وأبي القاسم 

بن أبي القاسم الصومعي التادلي وغيرھم من المغاربة؛ وعن  بن أبي النعيم وأبي العباس أحمد بابا السوداني وأبي العباس أحمد
وكان يروي الكتب الستة عن عمه أبي . أبي الحسن األجھوري وعبد الرؤوف المناوي والنجم الغزي وغيرھم من المشارقة

 ابن مرزوق عن أبي عثمان سعيد عن أبي عبد هللا التنسي عن والده الحافظ محمد بن عبد الجليل التنسي عن البحر أبي عبد هللا
حيان عن أبي جعفر ابن الزبير عن أبي الربيع ابن ربيع عن أبي الحسن الغافقي عن القاضي عياض بأسانيده المذكورة في 

ً أفردھا بعضھم بجزء، فمن أراد رواية الكتب الستة من طريقه . الشفا واألحاديث المسندة في الشفا جميعھا ستون حديثا
  .ا أو من الجزء المذكورفليأخذھا من كتاب الشف

ومن عوالي المترجم روايته عامة عن عمه سعيد عن أبي عبد هللا محمد الخروبي الطرابلسي عن الشيخ زروق ما له من 
ً عن عمه عن علي بن ھارون وسقين كالھما عن ابن غازي ما له من مؤلف ومروي   .مؤلف ومروي، ويروي أيضا

النعال النبوية المسمى بفتح المتعال، وفي العمامة النبوية سماه زھر الكمامة، ألف كالً  ومن تأليف المقري في السنة تأليفه في
وله كتاب في األسماء . منھما في المدينة المنورة، األول عند رجله عليه السالم بالمسجد النبوي، والثاني عند رأسه الشريف

لم يؤلف أحسن منه : "ميذه الشيخ عبد الباقي الحنبلي في ثبتهالنبوية، وله نفح الطيب، وأزھار الرياض، وتاريخ دمشق، قال تل
وقد وصفه أبو سالم العياشي في  .، اه"قرألنا جملة منه بمصر بحضرة المرحومين المفتي العمادي ويوسف أفندي اإلمام

ترجمة أحفظ ال نعلم في وقت صاحب ال: "للقادري" النشر الكبير"وفي . بحافظ المغرب" ماء الموائد"موضع من رحلته 
وخلت البالد عن مثله : "ألبي العباس البوسعيدي حين ذكر خروجه من فاس للمشرق" بذل المناصحة"وفي  .،اه"منه

: في حق المترجم" رياض الورد"وقال القاضي ابن الحاج في  ؟الفقيه األديب: فأين ھذا من قول اليوسي فيه .، اه"ومضاھيه
ً واطالعاً واتقاناً وضبطاً، وال التفات لمن نقل عنه أنه غير وناھيك بتأليفه نفح الطيب فإنه يدل " على باعه وجودة فكره حفظا

 ً   ."ثقة بل ھو من أعظم علماء اإلسالم ثقة وديانة وحفظاً وفھما

   .نروي ما له من طرق منھا بأسانيدنا إلى أبي المواھب الحنبلي عن أبيه عنه

ن علي بن عبد الواحد األنصاري وتاج الدين ابن أحمد المكي المالكي وأبي وبأسانيدنا إلى عيسى الثعالبي عن أبي الحس: ح
وبأسانيدنا إلى عبد القادر الصفوري الدمشقي : ح. القاسم ابن جمال الدين المسراتي القيرواني كلھم عنه إجازة عامة شفاھية

وبأسانيدنا إلى العالء . ال بن حمزة كالھما عنهوبأسانيدنا إلى الرداني عن بدر الدين البلباني الصالحي ومحمد بن الكم: ح. عنه
وبالسند إلى : ح. وبأسانيدنا إلى أبي سالم العياشي عن أحمد بن موسى األبار الفاسي عنه: ح. الحصكفي والمكتبي كالھما عنه

ً عن الشيخ إبراھيم بن عبد الرحمن الخياري المدني عن أبيه عنه باتي عن محمد بن وبأسانيدنا إلى الشرا: ح. أبي سالم أيضا
الوشي العبقري في " وقد أفرد اليفرني صاحب الصفوة ضبطه برسالة سماھا . علي الكاملي عن أحمد الشاھيني الدمشقي عنه

  .1156أتمھا سنة " ضبط اإلمام المقري

ي عن السيد عبد ھو القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري اليمني، نروي ثبته بأسانيدنا إلى الحافظ الشوكان: المسوري - 332
 .القادر الكوكباني عنأحمد بن عبد الرحمن الشامي عن الشيخ حسين بن أحمد زبارة عن القاضي أحمد بن أبي الرجال عنه

وھو اسمه الحقيقي اسما " بنعبد هللا"-ھو العالّمة المحدث المسند الراوية زين العابدين عبد القادر عرف ب: المشرفي - 333
ً على قاعدة أھل ً فصار يعرف بسقط،  مركبا معسكر والحشم، وعرف بسقط لضرب سبع له وھو راكب على فرس مجروحا
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أخبرني بذلك فقيه المشرفيين بالمعسكر السيد أبو عبد هللا محمد بن عب، وھو ابن مصطفى بن أبي محمد عبد القادر بن عبد 
  .هللا المشرفي الغريسي الراشدي المعسكري دفين مكناسة الزيتون

ل ھو مسند المغرب األوسط في وسط القرن المنصرم، له عدة إجازات من المشارقة والمغاربة لو جمعت لخرجت ھذا الرج
قال عنه العالم . في مجلد ومع ذلك ضيعه قومه، وال يحفظ أھل المغرب األوسط اآلن من شيوخه إالّ الشيخ أبا راس المعسكري

": ياقوتة النسب الوھاجة في نسب أھل مجاجة"شرفي دفين فاس في كتابه الرحالة المعمر أبو حامد العربي بن عبد القادر الم
ً وإسناداً، وكذا صحيح مسلم، أعلم " ً حجة في السيرة النبوية ال يفوته فيھا سؤال وإن أعضل، يحفظ البخاري متنا كان حافظا

ج واعتمر ولقي أشياخاً أخذوا عنه أھل زمانه بالتاريخ وأنساب العرب العرباء وشيوخ المذھب، طأطأ له العلماء الرؤوس، ح
وذكر العربي المذكور أن الشيخ أبا راس المعسكري كان يبيت مجداً في المطالعة  .، اه"وأخذ عنھم، وفھرسته تشھد له بذلك

   ؟ كيف ينام والدك وخلفه سقط: والتتبع فتشفق عليه بنته زولة وتستعطفه في االقتصار فيقول لھا

يخه له إجازة محمد بن محمد بن عربي البناني المكي المالكي وعلي بن محمد الميلي ومحمد بن وعندي من إجازات مشا: قلت
الميقاتي محمد الشعاب األنصاري المدني، أجاز له وألوالده وتالميذه معه عموماً، والھادي بن محمد الحسني ومحمد بن حسن

بد الرسول العطار المكي، أجاز له وألوالده من وجد االسكندري المالكي ومحمد سعيد الملقب بدرويش القادري وعمر بن ع
ومن سيوجد، والشمس محمد بن علي الشنواني ومحمد صالح الرئيس الزمزمي المكي ومفتاح الدين بن حسام الدين البخاري 

واخلي وحسن بن علي القويسني، له وألوالده الموجودين ومن سيوجد وتالمذته، ومن يطلب اإلجازة منه، والشھاب أحمد الد
أجزته : وممن أجازه أيضاً الشيخ األمير الكبير قال. الشافعي المصري، له وألوالده وكل من استجازه عن األمير والشرقاوي

وجميع من ذكر بما ذكر وما طلب، والشھاب أحمد الصاوي، ومحمد الطاھر بن عبد القادر بن عبد هللا ابن محمد بن دح 
محمد السنوسي بن محمد المعروف بابن عبد هللا بن محمد المعروف بالھاشمي بن زرفة المشرفي المعسكري، وعبد القادر بن 

الراشدي المعسكري، وغيرھم من أعالم عصره، واألخير يروي عن أبيه وجده، والحافظ مرتضى الزبيدي وعلي بن عبد 
دث محمد بن علي الغرياني القادر بن المين وحسين بن مصطفى بن خليل التونسي وحمزة العالم التونسي والشمس المح

   .ومحمد بن قاسم المحجوب التونسي

وورد المترجم الشيخ بنعبد هللا سقط أخيراً على سلطان المغرب أبي زيد عبد الرحمن بن ھشام، وذلك آخر مدة إمارة األمير 
ھم إذ ذاك، وھو عبد القادر الجزائري بالمغرب األوسط، وصار يحضر معه مجلس الصحيح، حدثني بذلك من كان يحضر مع

  :المعمر الفقيه أبو العالء إدريس بن عبد الھادي العلوي، ومدح السلطان المذكور بقصيدة جيمية مطلعھا

 إيواُن كسرى وال صرٌح لذي ُسُرج إن المليحة فاس ال يقـاُس بـھـا
     

وماً، وقيل مخنوقاً، ودفن بالقرب من احتوت على ملح وأمثال ُسرَّ بھا الممدوح وأثابه عليھا، وبمكناس مات، قيل مات مسم
أجاز المذكور في فاس للعالّمة أبي العباس أحمد بن الطاھر األزدي المراكشي  .ضريح الشيخ أبي عبد هللا محمد بن عيسى

ً بتاريخ  ، وقفت عليھا بخطة في 1247وأبي زيد عبد الرحمن بن اإلمام أبي العباس أحمد الشدادي الفاسي عامة ما له مطلقا
إجازة عامة تتناول من وجد منھما من األوالد ومن سيوجد منھم من األحفاد وكل من : ناشة األول بالمدينة المنورة، قال فيھاك

  .استجازھما

ً عن المعمر العدل أبي علي  ً أيضا نتصل به عن أبي الحسن علي بن ظاھر المدني عن أحمد بن الطاھر عنه، ونروي عاليا
دي الفاسي عن المترجم بحق إجازته ألبيه وأوالده، وأروي صحيح البخاري عن الشيخ مراد الحسن بن عبد الرحمن الشدا

القازاني بمكة عن الشمس محمد بن صالح الزواوي المكي عن عبد القادر بن مصطفى األحمر المشرفي دفين مصر عن 
   .الشيخ سقط بأسانيده

مسان أبي العباس أحمد بن البشير المختاري التلمساني الضرير وأرويه إجازة مكاتبة عن الفقيه المعمر شيخ الجماعة بتل: ح
ً عليھما وھما عن المترجم بأسانيده، وأجازني المذكور بالفقه  عن شيخه حسن بن محمد الشريَكي والطيب بن المختار سماعا

   .المالكي ومختصر خليل عن الشيخ محمد بن الحمياني عن المترجم عن الشيخ أبي راس بأسانيده

ھو العالم الصالح المسند شمس الدين أبو عبد هللا محمد ابن سالم بن علوي السري باھارون جمل الليل : محمد بن سالم - 334
ً عن الشمس محمد بن ناصر الحازمي والسيد  الحسيني الحضرمي التريمي مسند تريم بل اليمن وحرزه المؤتمن، روى عاليا

زب المدني والسيد عيدروس بن عمر الحبشي الباعلوي صاحب العقد ھاشم بن شيخ الحبشي المدني والشمس محمد الع
والشمس محمد بن محمد ابن عبد هللا الخاني النقشبندي الدمشقي والسيد أحمد بن عبد هللا بن عيدروس البار والشيخ عمر بن 
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لسيد عمر بن حسن الحداد محمد باعثمان والسيد عبد هللا بن سالم عيديد والسيد محمد بن صالح بن تقي الدين الرفاعي وا
ابن حسن الحداد والسيد عبد القادر بن أحمد بن طاھر الباعلوي والشيخ بكري شطا وغيرھم وشيوخنا أبي اليسر والسيد علي

المھنوي المدني وأبي الحسن علي بن ظاھر والشمس محمد بن سليمان المعروف بحسب هللا المكي والشھاب أحمد الحضراوي 
   .نجي وغيرھموالشھاب أحمد البرز

ً سنة  ً بعض أصحابه اليمنيين 1321له ثبت نرويه عنه مكاتبة من مكة المكرمة لما وردھا حاجا ، واستجاز له مني أيضا
وغابت عنا أخباره رحمه هللا، وكانت له مرافقة مع الشيخ أحمد أبي الخير في السماع على بعض  1323فأجزت له عام 

رأيت في كناش أبي الحسن ابن ظاھر وصفه بمزيد االعتناء بالمشايخ والعلماء واألخذ مشايخ الحجاز في سنين متعددة، وقد 
  .عنھم وكتابة الكتب الغريبة النفسية، وھو الذي استجاز لشيخنا ابن ظاھر من السيد عيدروس الحبشي صاحب العقد

  .ھو الفقيه المشاور أبو مروان عبد الملك بن مسرة اليحصبي، أروي فھرسته بالسند إلى ابن خير عنه :(1) ابن مسرة - 335

ھو اإلمام المسند إمام الحرم المكي أبو المكارم محمد ابن يوسف بن مسدي المھلبي األندلسي  :(2) ابن مسدي - 336
الخرقة من  له جزء ذكر فيه من كساه. -، ا ه"أحد من عني بھذا الشأن وله تصانيف كثيرة: "الغرناطي المكي، قال الذھبي

الشيوخ واتصال السند فيھا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أرويه بالسند إلى العبدري الحيحي عن الشيخ الصالح أبي 
 .محمد عبد هللا بن يوسف األندلسي عنه

____________________________________________ 
 

 .552وفاته سنة  وكانت 348: وله ترجمة في الصلة 433: فھرسة ابن خير (1)
 .112: 2ونفح الطيب  663وقال انه قتل غيلة بمكة سنة  1448: والبن مسدي ترجمة في تذكرة الحفاظ 245: رحلة العبدري (2)

   
ھو القاضي أبو الوليد يونس بن عبد هللا بن مغيث، أروي فھرسته ھذه من طريق أبي الحسن يونس  :(1) ابن مغيث - 337 

اد عن الوزير القاضي أبي بن محمد بن مغيث عن جده مغيث بن محمد بن يونس وأبي عمر أحمد بن محمد بن يحيى بن الحد
   .الوليد يونس بن عبد هللا بن مغيث

ھو أبو الحسن، أروي فھرسته من طريق ابن األبار عن أبي الربيع ابن سالم عن أبي محمد عبد هللا  :(2) ابن موھب - 338
   .عن أبي الحسن ابن موھب الحجري

ي أبو بكر ابن المحب الحافظ الكبير ھو محمد بن عبد هللا بن أحمد بن المحب المقدسي الصالح :(3) ابن المحب - 339
الشھير بابن الصامت، أسمعه والده على طائفة كبيرة حضوراً، ومن شيوخه القاسم بن عساكر وسمع العالي والنازل وكتب 
عن األصاغر واألكابر، رتب مسند أحمد فأتقن وأجاد، وصنف كتاب التذكرة في الضعفاء، وخرج للمزي أربعين حديثاً متباينة 

   .، اه"كان يطوف على المكاتب فيسمع األوالد وبذلك حصل لنا منه اإلجازة والسماع: "قال الحافظ ابن ناصر. ناد والمتناالس

   .فنروي ما له بالسند إلى ابن ناصر عنه

 .و عبد الرحيم له برنامجھ :(4) ابن الملجوم - 340

____________________________________________ 
 

 .739: 4وترتيب المدارك  1498: وبغية الملتمس  362: والجذوة 646: ، أنظر ترجمته في الصلة429توفي ابن مغيث سنة  (1)
 . )405: الصلة( 532ھو علي بن عبد هللا بن محمد بن موھب الجذامي المتوفى سنة  (2)

والشذرات 636: وذيل تذكرة الحفاظ 84:4والدرر الكامنة  343:1، أنظر ترجمته في أنباء الغمر 789توفي أبو بكر ابن المحب سنة  (3)
 .47: والرد الوافر 535: وطبقات الحفاظ 309:6

ابن بشكوال وغيره من علمائھا وكانت وفاته ھو عبد الرحيم بن عيسى بن يوسف أبو القاسم أبن الملجوم، أصله من فاس ودخل األندلس فلقي (4)
 .)1674: التكملة رقم ( 524سنة 

   
ھو مصطفى بن درويش بن علي الَكريتلي التركي، نروي ثبته عن الشيخ محمد المكي ابن : مصطفى بن درويش - 341

   .بال واسطة عزوز عن الشيخ علي رضا أفندي التركي الَكريتلي باإلجازة والمناولة بثغر إزمير وھو عنه



16 
 

ھو العالّمة المسند الشيخ ھبة هللا بن محمد بن يحيى الشھير بمفتي بعلبك، يروي عن الشيخ صالح : مفتي بعلبك - 342
وثبته معروف وسنده مذكور . الجنيني وعطية االجھوري المصري والشھب الثالثة الملوي والجوھري والدمنھوري وغيرھم

   .لى الدرفي أول حاشية تلميذه ابن عابدين ع
 

ً عن الشيخ محمد فرھاد الريزي كتابة من القسطنطينية عن أحمد حازم  نروي ثبته من طريق ابن عابدين عنه، ونرويه أيضا
ونرويه أيضاً مسلسالً باأليمة األتراك كالذي قبله عن الشيخ ابن عزوز : ح. أفندي االستانبولي عن محمد أسعد إمام زاده عنه

إسماعيل المناستيري الزعيمي عن أبي المحاسن يوسف ضياء الدين أفندي االستانبولي عن حافظ سيد  عن العالّمة أبي الفداء
   .أفندي عن محمد أسعد المعروف بإمام زاده عن عثمان أفندي عنه

 
بلي ھو أبو الحسن علي بن الحسين المعروف بالمقير البغدادي، له ثبت لخص منه الشيخ عبد الباقي الحن: ابن المقير - 343
وانظر كتاب األربعين الزاھرة في األحاديث النبوية الفاخرة عن أربعين شيخاً في أربعين باباً من أبواب العلم مخرجة (في ثبته 

ً من مرويات أبي الحسن علي بن المقير المذكور في صلة الرداني نروي ما له بالسند إلى عائشة  .(1) )عن أربعين مصنفا
وبأسانيدنا إلى الحافظ ابن حجر عن أبي الفرج : ح. المقدسية وابن جماعة عن أبي النون يونس بن إبراھيم الدبوسي عنه

  .الغزي عن أبي النون عنه
 

 عنوان الثبت الصغير: ما تشتد إليه في الحال حاجة الطالب الرحال - 165
____________________________________________ 

 
 .214: انظر ما تقدم رقم (1)

   
   .(1) )أنظر حرف الفاء(لشيخنا محدث المدينة ومسندھا أبي اليسر فالح الظاھري المھنوي المدني  

للعبد المستغفر محمد عبد الحي الكتاني الحسني جامع ھذه الشذرة، في مجلدة لطيفة فيه : ما علق بالبال أيام االعتقال - 166
مؤلفات كثير من المتأخرين وأسانيد حديث المصافحة والمشابكة تراجم كثيرة وتحير وفيات وتحصيل في أسانيد واالتصال ب

   .بدار المخرن بفاس 1327ولبس الخرقة وغير ذلك، أمليتھا أيام اعتقالنا سنة 

الّمة المسند الصوفي المؤرخ الثبت محمد بن أبي بكر الباعلوي المعروف الع :(2) مجموع أسانيد الشمس محمد الشلي - 167
، وروى عامة عن 1030مطبوع وغيره، ولد سنة  (3) في مجلدين" المشرع الروي في مناقب بني علوي" بالشلي صاحب 

ي وعيسى الثعالبي والصفي القشاشي وعبد العزيز الزمزمي وعبد هللا بن سعيد بن باقشير وعلي بن الجمال وزين البابل
نروي ما له عن السيد حسين الحبشي المكي عن أبيه . 1093مات سنة . العابدين الطبري ومحمد بن سليمان الرداني وغيرھم

   .بن محمد مقبول األھدل عن العالّمة إدريس بن أحمد المكي عنهعن الوجيه األھدل عن أبيه سليمان عن الشھاب أحمد ا

 .(4) )انظر عابد في حرف العين، وحصر الشارد في حرف الحاء(مجموع إجازات وأسانيد الشيخ عابد السندي 

____________________________________________ 
 

 .514: انظر ما يلي رقم (1)

(2) 
25: 2والتكملة له  383:2وبروكلمان، التاريخ  17: 2والمشرع الروي  336: 3في خالصة األثر ) 1093ـ  1030(ترجمة الشلي 

خبار القرن الحادي عشر وعدد من الرسائلالسنا الباھر بتكميل النور السافر؛ وعقد الجواھر والدرر في أ: ومن مؤلفاته 286: 6والزركلي 
 .في علم الميقات وما يتصل به

 .1319طبع بالمطبعة الشرفية سنة  (3)
 .122: في ما يلي ورقم 379: رقم (4)

   
. للحافظ ابن حجر، رتب مشايخه فيه على طبقات رأيته بخطه في مكتبة مصر: المجمع المؤسس للمعجم المفھرس - 168

وقرأت بخط الحافظ السخاوي في كناشه وھو عندي عن خط شيخه ابن  (1) (وقد سيقت في حرف الحاء(نا إليه أرويه بأسانيد
نفساً، وذكر غيره أن شيوخه بلغوا إلى  حجر أن شيوخه الذين ذكر فيه بالسماع واإلجازة واإلفادة بلغوا إلى أربعمائة وخمسين

   .)وقد سبق ذلك في اسمه(ستمائة نفس سوى من سمع منه من األقران 
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  .(2) )انظر حرف الذال(اشتمل على ألف شيخ أرويه بأسانيدنا إليه : مختصر معجم الشيوخ للذھبي - 169
  

   .(3) )انظر حرف الحاء(للشمس الحفني أرويه بأسانيدنا إليه : مختصر ثبت البديري - 170
 

أرويه . عندي منه نسخة عليھا خط ابن عقيلة مجيزاً به لقاسم بن علي الحلبي البكرجي: مختصر ثبت ابن عقيلة - 171
 ً وأرويه عن نصر . بأسانيدنا إلى الصعيدي عن ابن عقيلة، وقد أدرج الصعيدي االختصار المذكور في ثبته لم يترك منه شيئا

   .لسويدي عن ابن عقيلة وھو أعلى ما يمكنهللا الخطيب عن عمر الغزي عن محمد سعيد ا
 

لجامع ھذه الشذرة محمد عبد الحي الكتاني وھو في أربع كراريس، كتبته على قدم استعجال، : مختصر النفح المسكي - 172
 تجاه الكعبة المعظمة بحضرة صاحب 1323ذي الحجة عام  19جله وأنا محرم بمنًى وعرفة، وأتممته قبيل ظھر يوم الثالثاء 

 النفح الشيخ أبي الخير أحمد بن عثمان العطار
____________________________________________ 

 
 .136: رقم (1)
 .في ما تقدم 209: رقم (2)
 .في ما تقدم 152: رقم (3)

   
وسبب اختصاري للمعجم المذكور أني لما أوقفني عليه مؤلفه وجدته يخرج في . وكان يمر على جميعه (1) المكي الھندي

م وإجازاتھم ما شذ مجموعه عن مجلد ضخم ال يمكنني نسخه إذ ذاك فلتحققي بأنه جمع ووعى من أخبار المتأخرين وأسانيدھ
  .كثير من أھل العصر أردت تلخيص ما ال بد منه للراغب الشائق أتيت فيه بترجمة سبعين من مشايخه

 
للشيخ أبي النصر نصر هللا ابن عبد القادر الخطيب الدمشقي الشافعي  :(2) مختصر الجوھر الفريد في علو األسانيد - 173

وھي حجته  - 1320القاضي المسند المعمر في جزء وسط، وھو مختصر ثبته الكبير، وسبب اختصاره له أنه لما حج سنة 
استجازه بكثرة جماعة من أھل الحجاز والھند والسند وخراسان واليمن وغيرھم من علماء األقطار، فحصل تعب  -لعاشرة ا

في كتب اإلجازات عنه لتلميذه صاحبنا الشيخ عبد الستار المكي بحيث كتب عنه نحو الثمانين إجازة، فسأله بعض أقاربه 
فاختصره في نحو النصف أو أقل، وسماه مختصر الجوھر الفريد في علو اختصار ثبته الجوھر الفريد في علو األسانيد 

د مشايخه ورحالته إلى األقطار، وساق نصوص إجازات بعض مشايخه وما يستندر الوقوف  األسانيد، ترجم فيه لنفسه وعدَّ
المنورة، و أجازني به انتسخت بعضه بالمدينة . عليه من إجازات مشايخھم، ثم اسناد بعض المسلسالت والمصنفات الحديثية

  .بدمشق لما نزلت عليه بھا وكتب لي عليه بخطه، رحمه هللا
 

 .(3) )انظر حرف الراء(للقاضي ارتضا علي خان الھندي : مدارج االسناد
____________________________________________ 

 
، وأنظر ما تقدم في)ولم يذكر تاريخ وفاته( 1277، ولد سنة )الطبعة الثانية( 73: ھو الذي ترجم له عمر عبد الجبار في كتابه سير وتراجم (1)

 .19: رقم. من ھذا الكتاب" إتحاف اإلخوان بأسانيد موالنا فضل الرحمن"
 .61: قد تقدمت ترجمة أبي النصر الخطيب، رقم (2)
 .في ما تقدم 423: ص212: رقم (3)

   
انظر (للعارف عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس اليمني، في ستين كراسة، نرويھا بأسانيدنا إليه : مرقعة الصوفية - 174

  .(1) )عبد الرحمن
 

  .له أيضاً، أرويھا بأسانيدنا إليه: مرقعة الفقھاء -175
 

   .للحافظ مرتضى الزبيدي، أرويه بأسانيدنا إليه: المرقاة العلية في الحديث المسلسل باألولية - 176



18 
 

 
في خمس كراريس، للوجيه عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس اليمني : في سلسلة القطب عيدروس مرآة الشموس - 177

   .)انظر عبد الرحمن(نزيل مصر 
 

   .(2) )انظر األوائل له(ألبي المحاسن القاوقجي، الطرابلسي، ولعله أكبر أثباته : معدن الآللي في األسانيد العوالي - 178
 

وقد سيقت في األمم، ( للبرھان الكوراني في مسلسالته، أرويھا بأسانيدنا إليه : مسالك األبرار من أحاديث النبي المختار -179
   .(3) )وانظر إتحاف رفيع الھمة

 
   .للبرھان الكوراني، جزء صغير نرويه بأسانيدنا إليه: مسند ثالثيات البخاري -180

 
 ياشيھي فھرسة أبي سالم الع :(4) مسالك الھداية إلى معالم الرواية -181

____________________________________________ 
 

 .في ما يلي 398: رقم (1)
 .في ما تقدم 10: رقم (2)
 . 20، 16: رقم (3)
 .)168ص( 18: وانظر ما تقدم رقم 472: ستأتي ترجمة العياشي رقم (4)

   
ثين الصوفية، أو اقتفاء األثر بعد ذھاب أھل األثر، في وإن شئت أن تسميھا العجالة الموفية بأسانيد الفقھاء والمحد: األولى، قال

نحو خمس كراريس، ألفھا باسم القاضي ابن سعيد المَكيلدي إجازة له، وفي بعض نسخھا تصدير خطبتھا باسم أبي سعيد 
العباس أحمد  عثمان بن علي اليوسي الشھير، ھو المجاز بھا، ترجم فيھا لمشايخه المغاربة كوالده وأبي السعود الفاسي وأبي

بن موسى األبار، وھو أعلى شيوخه إسناداً من المغاربة، وأبي عبد هللا محمد بن أحمد ميارة وأبي بكر يوسف السجستاني 
لحفيد أبي سالم، " الزھر الباسم"وأبي عبد هللا ابن ناصر الدرعي، وقد أجازة إجازة عامة، ونص إجازته له مثبوت في 

ن علي األجھوري وإبراھيم الميموني والشھاب الخفاجي وعبد القادر بن جالل الدين المحلي أبي الحس: وكمشايخه المشارقة
الصديقي المصري وعبد الجواد الطريبي والشھاب أحمد بن موسى القليوبي وعلي الشبراملسي وعيسى الثعالبي ومحمد 

الزبيدي وعلي باحاج اليمني وإبراھيم  الطحطاوي والبابلي وتاج الدين المكي والزين الطبري وعلي الطبري وعلي الديبع
الخياري، يروي عن جميع ھؤالء عامة ما لھم، ما عدا والده فإنه أخذ عنه الطريق فقط، كما أخذ عن بدر الدين القادري 
الطريقة القادرية، وأبي اللطف الوفائي الوفائية، ومحمد باعلوي الحضرمي المكي الباعلوي وعبد الرحمن الزناتي المكناسي 

   .المكي والصفي القشاشي وزين العابدين البكري الصديقي الطريقة البكرية، وعبد الكريم الفَكون القسمطيني وغيرھم

وقد ساق بعد تراجم مشايخه ھؤالء أسانيد بعض الكتب المشھورة، ثم إسناد بعض الفھارس نحو الخمسة عشر، ثم بعض 
للسيوطي، فھي للسيوطي عشاريات وللعياشي بثالث " ديث العشارياتالنادريات من األحا"االنشادات، ثم ختم بسياق كتاب 

وبالجملة فھو ثبت  1068وأتم أبو سالم ھذا الثبت سنة . عشرة واسطة، وھي ثالثة أحاديث يأتي الكالم عليھا في حرف النون
قال عنه أبو عبد هللا محمد . ابن غازيحلو السياق جيد األسانيد نفيس االختيار ال ألطف منه في أثبات المغاربة بعد فھرس

من أراد أن يعرف قدر ": "الروض الزاھر في التعريف بالشيخ ابن ناصر وأتباعه األكابر"المكي بن موسى الناصري في 
   .، اه"مبلغ أبي سالم في العلم فليطلع على كتابه اقتفاء األثر والرحلة يجده بحراً ال ساحل له

ى العجيمي والبرزنجي والكوراني وصاحب المنح والحريشي والمَكيلدي وولده حمزة بن نرويه وكل ما ألبي سالم بأسانيدنا إل
ومن ألطف اتصاالتنا به وأقربھا عن الشيخ فالح عن السنوسي . أبي سالم وابن أخته محمد ابن عبدالجبار وغيرھم، كلھم عنه

ويري الناصر عن العالّمة الورزازي : ح. عن ابن عبد السالم الناصري عن الحافظ أبي العالء العراقي عن الحريشي عنه
التطواني عن أبي العباس أحمد بن ناصر عن أبي سالم، وھذا عال جداً مسلسل بأيمة الحديث المؤلفين فيه وأعاظم رواته 

ي وأرويھا أيضاً عن الشيخ الطيب النيفر التونسي عن شيخ اإلسالم محمد بيرم الرابع عن محمد بن التھام. بالمشرق والمغرب
ابن عمرو الرباطي دفين مكة عن أعجوبة دھره عبد هللا بن محمد الزينبي عن عبد الودود الصحراوي عن أبي العباس أحمد 

وأروي ما ألبي سالم عالياً أيضاً عن عبد هللا المغراوي عن التمجدشتي عن الحضيَكي . الخطاط عن ابن ناصر عن أبي سالم
 .بن أبي سالم عن أبيه وعن مشايخه المشارقة الذين أخذ عنھم في رحلته الثانيةعن أبي مدين بن أحمد الفاسي عن حمزة ا

د الدارمي لصاحبنا الشيخ أحمد أبي الخير المكي، ذكر فيه أسانيد الكتب الستة والموطأ ومسن :(1) مشجر األسانيد - 182
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والشمائل وتنوع أسانيده البن حجر والحجار وابن البخاري والدمياطي والتنوخي والبلقيني وابن الجزري وغيرھم من كبار 
وھو مشجر عجيب على نسق غريب جعله دوائر وكل دائرة يكتب فيھا اسم راٍو ويصلھا بأخرى يكتب داخلھا اسم . المسندين
 الراوي

____________________________________________ 
 

 .) 19: ورقم( 172انظر ما تقدم رقم  (1)
   

  .عنه وھكذا إلى اسم جامعه الشيخ أحمد أبي الخير، وھو عندي بخط جامعه وھبنيه بمكة المكرمة، جزاه هللا خيراً، أرويه عنه
 

قبل رحلتي للحجاز في كراسين، لم  1322ثبت ألفته في طنجة عام : إلى من لنا في الحجاز أجاز (1) مطية المجاز - 183
   .يخرج إلى اآلن

 
جمع اإلمام أبي مھدي عيسى الثعالبي المكي في أسانيد : في وصل المصنفات واألجزاء والمسانيد (2) منتخب األسانيد - 184

" جزاه هللا خيراً قد عرفنا بأسانيدنا التي كنا ال نعرفھا: "شيخه البابلي الحافظ المصري، ولما وقف عليه الشمس البابلي قال
وما ذكرنا من كون المنتخب للثعالبي ھو المعروف، وھو الذي للبصري والنخلي، األول . يدنا إلى الثعالبي والبابلينرويه بأسان

في إجازته للشھاب الجوھري والثاني في ثبته المعروف، وقولھما حجة ألنھما أعرف الناس به، ونحوه في إجازة تاج الدين 
خ أحمد أبو الخير من الھند أنه تملك منه نسخة كتبھا الشيخ يوسف ابن عبد القلعي للشھاب الغربي الرباطي، وكتب لي الشي

فرأى اسم الكتاب بالطرة  1144الكريم األنصاري المدني لشيخه الشمس محمد بن الطيب الشرَكي بالمدينة في شعبان عام 
مغربي كأنه خط الشمس ابن الطيب وبآخر النسخة بخط " ثبت الشيخ محمد البابلي جمع اإلمام العالّمة حسن العجيمي: "ھكذا

بلغ مقابلة ومذاكرة مع أخوينا العالمين الفاضلين أبي الفضل حسن وأبي طاھر أقر هللا منھما العين في أواخر شعبان : "الشرَكي
أخذ المذكور عن عبد هللا بن سالم ": "النفس اليماني"وفي ترجمة أحمد بن محمد مقبول األھدل من  .، اه)1144عام 
ي، وكتب له على منتخب األسانيد، ومن خطه نقلت، وبعد فھذه الفھرسة المسماة بمنتخب األسانيد جمع موالنا وشيخنا البصر

 عيسى بن محمد الثعالبي الذي قرأ جميع
____________________________________________ 

 
 .300: انظر الدليل  (1)
 )500: ص ( 152: وما تقدم رقم 499: ترجمة عيسى الثعالبي رقم (2)

   
 .، اه"وأجاز جميع من حضر، وكان الفقير من جملتھم 1070ما تضمنت على شيخنا البابلي، وذلك عام مجاورته بمكة سنة  

أما البابلي فأجازني بجميع ما في منتخب األسانيد الذي جمعه الشيخ عيسى له شيخنا الثقة : "وفي اإلرشاد لولي هللا الدھلوي
وبتأمل ذلك ال يبقى شك في أن  .، اه"ر الكردي عن أبيه وعن العجيمي والبصري والنخلي كلھم عن البابلياألمين أبو طاھ

  .الجامع له الثعالبي

ثبت الشھاب أحمد بن عمار الجزائري جمع تلميذه إبراھيم بن عبد هللا السيالة في نحو كراسين أتمه : منتخب األسانيد - 185
انظر أحمد بن عمار (أرويه بأسانيدنا إلى ابن عمار . ا خط ابن عمار باإلجازة للمذكور، عندي منه نسخة عليھ1203سنة 

   .(2) ايوإبراھيم السيالة المجاز منه به ھو مؤرخ دولة باي تونس المولى حمودة باشا ب (1) (فيمن اسمه أحمد

   .لعبد الرحمن الدمشقي الحنبلي :(3) منار االسعاد في طرق االسناد - 186

لجامع ھذه الشذرة محمد عبد الحي الكتاني، ھو فھرس في أسانيد الشيخ : القاصد في بعض أسانيد األستاذ الوالدمنية  - 187
الوالد ألفته باسم صديقنا العالم الصالح الناسك المعمر قاضي تلمسان الشيخ شعيب الجليلي في نحو كراسين وتناقله الناس 

   .وانتشر

في مباحث إسنادية انتقادية تتعلق بإجازات قاضي تلمسان المذكور قبله : قاضي تلمسانالمباحث الحسان المرفوعة إلى  - 188
  .من شيوخه، أبقاه هللا معافى، في كراسة بقلم الفقير
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____________________________________________ 
 

 .في ما تقدم 11: رقم (1)
 .)المؤلف(  38: انظر مسامرة الظريف للسنوسي ص (2)
 .395: مة عبد الرحمن الدمشقي الحنبلي رقمترج (3)

   
للسيد عيدروس بن عمر الحبشي الباعلوي، أرويه بأسانيدنا إلى : منحة الفتاح الفاطر باتصال أسانيد السادات األكابر - 189

   .(1) )انظر حرف العين(مؤلفه المذكورة في عقد اليواقيت 
 

ب المدرس المرشد العابد الناسك أبي للعالم الصوفي الخطي: فيمن اجتمعت به من أعيان المشايخ (2) المجد الشامخ - 190
وأخذ عن أخيه وشيخ  1281ولد المذكور بالرباط سنة . محمد فتح هللا بن الشيخ الصوفي أبي بكر بناني شيخ الطريقة الشاذلية

ثم رحل  1309الجماعة بالرباط أبي إسحاق التادلي وتالميذه، وأجازه محمد ابن خليفة المدني حين ورد للرباط، وحج عام 
إلى مصر والشام واآلستانة وطرابلس الغرب، وأجاز له في دمشق شيخنا عبد هللا السكري والشيخ بكري العطار،  1317عام 

وبطرابلس الشيخ محمد الحسيني صاحب التفسير والشيخ عبد المجيد الدرغوتي، وببيروت الشيخ يوسف النبھاني، وأخذ في 
بفاس شيخنا الوالد، وعامًة ابُن الخال  1306وأجازه بالشفا عام . ة وغيرھماآلستانة عن الشيخ محمد ظافر بن محمد بن حمز

،وأجاز 1319تدبجت معه عام .رفد القاري بما ينبغي تقديمه عند افتتاح صحيح البخاري: وله عدة تآليف منھا. صاحب السلوة
ب المحافظين على السمت الشاذلي، فيما بعدد ألوالدي عامة ما له، وھو من خالصة أھل ودنا وبقية رجال الطريق بالمغر

 وكتابه ھذا في نحو مجلد ترجم. بارك في أنفاسه وأمتع به آمين
____________________________________________ 

 
 .في ما يلي 460: رقم (1)

(2) 

كما كتب) 225: الدليل" (ى واألمانيمعارج المن"وقد كتب ابن الموقت في التعريف به كتاب ) 198:الدليل ( 1353توفي فتح هللا بناني سنة 
ً آخر في التعريف به  .واعتقد أن ھنا وھما الن المعرف توفي قبل المعرَّف به ) 237: الدليل(أبو عبد هللا محمد بن سباطة الرباطي كتابا

الدليل(لنصيحة الوافية الكافية وا) 435: الدليل" (إتحاف أھل العناية الربانية"ومن مؤلفاته ) 300: ص(وأنظر الحديث عن المجد الشامخ 
:486(. 

   
فيه لمن أخذ عنه وأجازه أو لقيه من رجال العلم والطريق بالمغرب والمشرق، وھم عدد عديد، وأثبت فيه نصوص إجازتھم 

   .له
 

مأخوذ من للحافظ مرتضى الزبيدي، ترجم فيه أوالً لمشايخه وغالب تراجمھم : المربي الكاملي فيمن روى عن البابلي - 191
للمحبي، ولكن ال يذكر غالباً ما أخذ عنھم وھل له إجازة منھم أم ال، ثم ترجم لتالميذه على الطريقة المذكورة " خالصة األثر"

ً وتالميذ، ولعله آخر محدثي  أوالً، وكلما ترجم لتلميذ ذكر من أخذ عنه من أصحابه،فھو شبه معجم خاص بالبابلي شيوخا
فاظ شيوخه وتالميذه بالتأليف، فقد ألف في شيوخ البابلي الثعالبي كما سبق، وفي أصحابه الحافظ اإلسالم الذين أفرد الح
   .أرويه بأسانيدنا إلى الحافظ مرتضى المذكورة في اسمه. مرتضى، وناھيك بھما

 
للحافظ الرحلة عبد القادر بن خليل َكدك زاده المدني دفين : الجامع ألھل المشرق والمغرب (1) المطرب المعرب - 192
وقد ارتحل لطلب االسناد : "ھو ثبت عظيم على مثال معاجم من سبق من الحفاظ، جال في الدنيا لجمعه، وقال في أوله. نابلس

ر ألجل حديث واحد، وكذلك رحل أحمد بن حنبل وغيرھما، وكنت جمع من السلف والخلف، رحل جابر بن عبد هللا إلى مص
رحلت إلى مصر وغزة والرملة : "إلى أن قال" منذ كنت في غاية األمنية في اتباع ھذه السنة السنية، والعمل بھا والعمل بالنية

الخ " …ليل، حيث لقيتوالقدس والشام وآيدين والروم ونلت ما نلت من ذلك، غير أن طالب العلم منھوم وال يرضى بالق
   .)انظر أسانيدنا إليه في عبد القادر. (كالمه

 
جمع معاصرنا العالم المحدث األثري أبي الطيب محمد شمس الحق : المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف - 193

 العظيمابادي الھندي، ألفه
____________________________________________ 

 .420: در بن خليل َكدك زاده رقمستأتي ترجمة عبد القا (1)
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رجب  11في أسانيد شيخه محدث الھند السيد ندير حسين بن جواد علي الرضوي العظيمابادي نزيل دھلي األثري المتوفى 
عام عشرين بعد ثالثمائة وألف، وذكر مشايخه بالسماع واإلجازة الخاصة من أھل الھند، وذكر من شملته إجازاتھم العامة من 

تكلم فيه . من والشام، كالوجيه األھدل والوجيه الكزبري ومحمد عابد السندي وعبد اللطيف بن علي فتح هللا البيروتيأھل الي
أوالً على صحة الرواية باإلجازة العامة وعرَّف بالشيوخ األربعة المجيزين بھا المذكورين وذكر من أجازھم أو أخذوا عنه، 

تھم العامة ألھل عصره، وھو خطاب لشيخه المذكور يجيب فيه عمن عابه بقلة ونقل صورة ما أمكنه نقله من صيغ إجازا
الشيوخ وسأله بيان رأيه في اإلجازة العامة والرواية بھا، ويطلب منه إن كان يراھا أن يجيز كذلك عامة ألھل عصره، 

ثره جواب شيخه ندير حسين وطبع بالھند، وطبع بأ 1312أتمه مؤلفه بمكة المكرمة عام . والمكتوب المذكور مفيد جداً 
المذكور المتضمن أنه من القائلين بجوار اإلجازة العامة، وأنه دخل في إجازة الشيوخ األربعة، وأنه أجاز عامة كافة من أدرك 
ً من أھل الھند والحجاز والمشرق واليمن، وذلك  ً ال يميز في أي بلد كان من العرب والعجم، خصوصا حياته ولو كان صبيا

   .1313ھر جمادي الثانية عام بتاريخ ش

نروي ما للشيخ ندير حسين المذكور عن عبد هللا بن إدريس السنوسي وأحمد بن عثمان العطار عنه شفاھاً، لألول بمكة 
، بعد سماعه عليه الشمائل واألوائل السنبلية، وھو من شيوخه الذين لم يترجمھم في معجمه 1302المكرمة وللثاني بالھند سنة 

   .ونروي عنه بحكم ما ذكر. تھاره بالمذھب الوھابيتقية الش

، له شرح كبير على 1273وشمس الحق جامع المكتوب المذكور ھو محدث الھند في زماننا ھذا، ولد في آخر ذي القعدة عام 
في  طبع بعضه كما طبع اختصاره المسمى بعون المعبود وھو" غاية المقصود في حل سنن أبي داوود"سنن أبي داوود سماه 

على سنن الدارقطني، وإعالم أھل العصر بما ورد في ركعتي الفجر، وعقود وللشيخ شمس الحق أيضاً حاشية. أربع مجلدات
الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان، والمطالب الرفيعة في المسائل النفيسة، وغير ذلك من األجوبة والرسائل في الحديث 

ي باستدعاء الشيخ أحمد أبي الخير مني له وروايته ھو عن المذكور وعن مجيزنا كنت أجزت له بمكة عام حج. ومصطلحه
نھاية الرسوخ في "القاضي حسين السبعي األنصاري ونعمان اآللوسي وأحمد الشرَكي النجدي وغيرھم ممن حواه ثبته المسمى 

   ."معجم الشيوخ

الشيرازي من محدثي القرن الثامن، في نحو الثالث من مرويات الشيخ أبي نصر محمد بن محمد بن محمد : المنتقى - 194
   .كراريس، توجد نسخة منه بالمكتبة السلطانية بمصر وعليھا عدة سماعات، نرويه بالسند إلى الحافظ الذھبي عن الشيرازي

   .(1) )انظر أسانيدنا إليه في حرف السين(اسم المعجم الصغير للحافظ السيوطي : المنتقى

م في المعجم - 195 أعيان الشيوخ الذين سمعت منھم ھذا معجم ذكرت فيه : "للحافظ السيوطي، أوله بعد البسملة :(2) المنجَّ
ولم أذكر أحداً : "قال) طس(ولمن دونھا ) طب(وللتي تليھا ) ط(ورمز للعليا منھم " الحديث أو أجازوا لي، وھم ثالث طبقات

توجد نسخة " من الطبقة الرابعة، وھي الصغرى، كأصحاب أبي زرعة ابن العراقي والشمس ابن الجزري والبرھان الحلبي
وذكر محمد بن شرف الدين . وبھا بياض 273ة الخديوية بمصر، ويظھر أنھا مسودة المؤلف، وعدد أوراقھا منه بالمكتب

 الخليلي في ثبته أن

____________________________________________ 
 

 .في ما يلي 575: رقم (1)

ويمثل مسودة 369، 161: رقم(فھرسة الخديوية من كتب السيوطي وفي  284: وھو يقع تحت رقم) 157: التاريخ(ذكره بروكلمان  (2)
ً  196: 2وقد ذكره مرة أخرى في الكلمة ) المؤلف  .ولم يضف شيئا

   
  ).انظر حرف السين(أرويه بأسانيدنا إليه . عدد من عدَّ من مشايخه فيه نحو مائة وخمسين 

" النفس اليماني"ألبي مھدي عيسى الثعالبي، نسبھا له الوجيه األھدل في آخر  :(1) المنح البادية في األسانيد العالية - 196
   .له، نرويھا بأسانيدنا إليه المذكورة في الكنز وعيسى

للعالم الصوفي المسند أبي عبد هللا : والمرويات الزاھية والطرق الھادية الكافية (2) المنح البادية في األسانيد العالية - 197
: في جزء صغير أوله ، وھي1134محمد المعروف بالصغير بن عبد الرحمن ابن عبد القادر الفاسي بلداً ولقباً، المتوفى سنة 

ً الكتب " الحمد  الذي رفع حجاب الغفلة عن قلوب أصفيائه، أما بعد فھذه بعض األسانيد لبعض التآليف العلمية خصوصا
ً األسانيد النازلة، حسبما سئلت عن ذلك ورتبه على ثالثة " الحديثية والطرق الصوفية، مقتصراً على األسانيد العالية، تاركا
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ً بالكتب الحديثية، والقسم الثاني في المسلسالت البھية، والقسم الثالث في الطرق القسم : أقسام األول في التآليف العلمية مبتدئا
والده عبد الرحمن : الصوفية المرضية وإلباس الخرقة العلية، صدرھا بترجمة مشايخه الذين أجازوه عامة، فمن المغاربة

ه محمد بن أحمد بن يوسف قاضي مكناس والقاضي أحمد بن محمد بن عيسى وعمه محمد وجده عبد القادر بن علي وابن عم
آدم الرباطي ومحمد بن محمد بن عبد الجبار العياشي ومحمد بن يوسف العياشي ومحمد بن محمد المرابط بن أبي بكر الدالئي 

الزرقاني والخرشي والكوراني : وأبو سالم العياشي ومحمد بن عبد الكريم الجزائري وابن سليمان الرداني، ومن المشارقة
 والعجيمي، وھو الخامس عشر ممن ترجم، وذكر أنه أجاز له ولولده عبد هللا ولمن يتولد له من األوالد واألحفاد، وروايته

____________________________________________ 
 

 .449: ، ورقم152: وانظر رقم 267: النفس اليماني (1)
 .301: الدليل (2)

   
انه حج فأجازه الخرشي والزرقاني وغيرھما، : عن ھؤالء المشارقة بالمكاتبة ال بالمشافھة خالفاً لقول ابن عجيبة في طبقاته 
فھؤالء الخمسة عشر كلھم أجازوني وتركت غيرھم ممن ھو مساٍو لھم في السند ممن لم تقع لي منه : "قال صاحب المنح .اه

د بن إبراھيم الشتوكي ومحمد الشاذلي الدالئي وأبي العباس ابن عمران وغيرھم، إجازة كأحمد ابن الحاج والقاضي محم
وتركت غيرھم ممن ھو نازل عنھم، وكذلك جماعة من المشارقة كالشبرخيتي والفالني وغيرھما ممن لم نستحضر سنده أو 

   .كان مساوياً للمذكورين

ً له باإلمام العالّمة أبي الوفا الحسن بن مسعود وروى داخل المنح عن جماعة لم يترجمھم أولھا كأبي علي اليو سي، واصفا
اليوسي، وأبي العباس أحمد بن محمد بن ناصر، روى عنھما الطريقة الغازية، وشھدا له بالرؤية، وأبي محمد المعطي بن عبد 

يحيى البادسي  القادر الشرقي البجعدي دفين مراكش، روى عنه الطريقة الخضرية، والمالمتي صاحب األحوال أحمد بن
الفاسي، أخذ عنه الطريقة المالمتية، والطريقة الصديقية عن األستاذ صاحب األحوال أبي عبد هللا محمد بن محمد المدغري 

   .عن روحانية أبي بكر الصديق، وأخذ عن خاتم أولياء زمانه أحمد بن موسى الشاوي المدعو الشعير الطريقة األويسية

ورأيت عيسى عليه السالم : "نه أخذ عن روحانية الحاتمي وأنه لقنه وأجازه ببعض مؤلفاته، قالوذكر صاحب المنح عن نفسه أ
وقد افتخر بأخذه عن عيسى " إالّ أني لم آخذ عنه لكن في جمعة فتح لي في علم األوائل والتعاليم من طب وتوقيت وغيرھما

غيرھما فقال في قصيدة له ذكرھا له تلميذه صاحب بعض اآلخذين عنه، وھو العالّمة االفراني صاحب الصفوة والنزھة و
 :(1) "الدرر المرصعة"

____________________________________________ 
 

 .)46: الدليل (محمد المدعو المكي بن موسى الناصري الدرعي  ألبي عبد هللا" الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة"ھناك كتاب  (1)

 نبيُّ هللا عيسى دون فـرِض  وبعض مشايخي األبرار القى
 بإنصاٍف لتصطحبوا بـروض فقل لشيوخ مراكْش ھلمـوا

     
   .ومراده صاحب المنح فإنه أمن شيوخه عليه بفاس في ھذه الصناعة

  
اشتمل على نيف وثمانين مسلسالً، وقسم الطرق أتى على أغلب الطرق المذكورة في رسالة  وقسم المسلسالت من المنح

ومن الغريب أن . العجيمي، وزاد عليه بعض الطرق المغربية واألندلسية، والكتاب كله في نحو خمس عشرة كراسة متوسطة
لبابالوي المالكي رحمه هللا ونعمه قال في شيخ الجامع األزھر بمصر ونقيب األشراف بھا السيد أبا الحسن علي بن محمد ا

إن المنح كتاب جليل يقرب من حمل بعير كما " :(1) "األنوار السنّية على رسالة األمير الصغير في المسلسل بعاشوراء"
جيب االتفاق أني أدركت زمن دخولي مصر األول حياة الشيخ المذكور فدخلت عليه بمنزله وھو ومن ع. بلفظه. -، ا ه"قيل

مريض مرض الموت بكتاب المنح ھذا فأريته إياه، فاعتذر عنه بعض الحاضرين بأن سبب ذلك تقليد المؤلفين للطرر الغير 
   .الموثوق بھا
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انوت كتبي فأخرج لي قطعة من المنح البادية يعرضھا للبيع جازماً ومن اللطائف أني لما دخلت لمصر المرة الثانية وقفت بح
   .بأنھا جميع المنح، فرددته بأنھا أكثر من ذلك فعاند، فأريته وصف مقدارھا من رسالة السيد البابالوي

 
انه كان ممتع الرواية جداً فأجازه من : "في ترجمة صاحب المنح ھذه (2) "عناية أولي المجد"ومن طغيان القلم قول صاحب 

 منھا، مع أنك علمت مما سبق أنه إنما اه" ال يحصى كثرة حسبما تضمنته فھرسته الجامعة النافعة
____________________________________________ 

 
 .)المؤلف(في عشر صفحات  1305ة طبع ھذا الكتاب بمصر سن (1)

اس سنةھو كتاب عناية أولي المجد بذكر آل الفاسي ابن الجد ألمير المؤمنين السلطان أبي الربيع سليمان بن محمد بن عبد هللا العلوي ، طبع بف (2)
 .113: ؛ انظر الدليل)1928( 1347

   
كان في ذلك العصر أعالم في سائر الجھات أغفل الرواية ترجم فيھا من شيوخه خمسة عشر رجالً بين مشرقي ومغربي، و 

وعلى كل حال فالمنح ھذه منح للمتأخرين ألنھا جمعت جملة أسانيد الفاسيين بل المغاربة وأظھرتھا في ثوب قشيب، . عنھم
   .واعتمدھا المتأخرون وانتشرت وراجت أسانيدھا وفرائدھا

ة كالعالّمة محمد الصغير االفراني المراكشي، وقفت على إجازته العامة له وقد وقفت على ما يفيد إجازة مؤلفھا بھا لجماع
، والمؤرخ اللغوي المسند أبي عبد هللا محمد بن الطيب الشرَكي الفاسي المدني، والفقيه الناسك المعمر أبي 1131بتاريخ 

، والعالم العامل "التحفة القادرية"م في ، ذكرھا ولده عبد السال1198محمد عبد هللا بن الخياط القادري الفاسي المتوفى سنة 
أبي عبد هللا محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن الشريف الجعدي الجزائري، كما وجد بخطه ونقل في ترجمته من 

ً بعام (1) "تعريف الخلف" ، وأبي الوفاء عبد الخالق الندرومي كما وجدت ذلك في تاريخ أبي العباس أحمد 1133 مؤرخا
الغزاوي المكناسي، وأبي حفص عمر لوكس التطواني، ومحمد بن عبد هللا المغربي المدني، ومحمد بن عبد السالم بناني 

  اني المعروف بالمنور وغيرھم،الفاسي، وولده حمدون، وأبي عبد هللا جسوس، ومحمد بن عبد هللا بن أيوب التلمس
أما االفراني فلم نتصل باسانيدھا من طريقه، وال أعلم منه مجازاً إالّ محمد ابن محمد السالك الجرني المراكشي، فقد وقفت 

بالمنح البادية إثر نقله إجازات االفراني من مشايخه كصاحب  1135على إجازة االفراني له بخطه وھي عامة بتاريخ سنة 
نعم عندي جزء من المقطعات الشعرية للمنتوري بخط مؤلفه على أوله بخط . والحريشي وابن مبارك وابن رحال المنح

 االفراني المذكور

____________________________________________ 
 

 .532: والنص المشار أليه ورد على الصفحة 530: 2وردت ترجمة الشريف الجعدي الجزائري في تعريف الخلف  (1)
   

فمن أراد أن يتصل سنده به من طريقنا فقد أذنت له في ذلك إجازة عامة في سائر : "روايته له عن صاحب المنح وقال بعده
وكأنه . من خط االفراني .، اه"وهللا يرحم الجميع بمنه 1143االسنادات المذكورة في ذلك، وكتب محمد المذكور أواخر رجب 

   .راد اإلجازة للمعاصرين أو لآلخذين عنه فقط، أو لھم ولمن يأتي والعبارة واسعة، وهللا أعلمإجازة عامة، ولكن لم يذكر ھل أ

وأما ابن الطيب الشرَكي فأخذه عن صاحب المنح وجدته بخطه، وھو معروف، وكثيراً ما يسند عنه الحافظ الزبيدي عن 
ن محمد بن عربي في إجازته للشيخ سقط المشرفي المترجم، وما وجدت اآلن من صرح بإجازته له العامة غير الشمس محمد ب

   .المعسكري فيعتمد في ذلك

   .وأما القادري والندرومي والجزائري فليس لي بھم اآلن اتصال وال أحفظ لآلخرين ترجمة

   .وأما لوكس ومن ذكر بعده فنتصل بھا من طريقھم بأسانيدنا إلى السقاط عن لوكس وابن عبد السالم بناني كالھما عنه

  ."تاج العروس"وأما المنور فبأسانيدنا إليه عنه، وقد ذكر إجازة صاحب المنح له الحافظ مرتضى في 

وأما بناني فاستفدت إجازة صاحب المنح له من إجازة بناني المذكور للحافظ أبي العالء العراقي، وقفت عليھا بخطھما على 
د السالم لم يذكر شيئاً من ذلك في إجازته وفھارسه التي وقفت أول ورقة من الموطأ وھي عندي بخط المجاز، وإن كان ابن عب

ثم بعد ذلك ظفرت بنص إجازة صاحب المنح البن عبد السالم المذكور وھي عامة مطلقة مؤرخة بسنة عشرين ومائة . عليھا
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ً لولده حمدون، كما وقفت على ذلك في كناشة المسند أبي عبد هللا محمد التھام ي بن رحمون ناقالً وألف وأجاز فيھا أيضا
صورة اإلجازة المذكورة لمنذكر، وإجازة حمدون بناني لمحمد المختار امزيان الدمراوي التازي، وعقب ذلك إجازة الدمراوي 

 ً    .البن رحمون وھي عامة أيضا

   .وأما جسوس فاستفدت إجازة صاحب المنح له من ثبت الفالني الكبير راوياً ذلك عن ابن عبد السالم الناصري

وأما محمد بن عبد هللا المغربي فاستفدت ذلك من ثبت الفالني وغيره، وكان ابن عبد هللا المذكور يجيز في المشرق بالمنح، 
   .وقفت على إجازة بخطه على أول ورقة منھا للشيخ طه الجبريني الحلبي، وعندي نسخته

ابن محمد السوسي عن صاحب المنح وال أدري ھل  ويروي الحافظ الزبيدي كثيراً عن المسّن الصالح البركة أبي الحسن علي
   .يروي عن المذكور عن الفاسي عامة أو لشيء مخصوص، وهللا أعلم

وأعلى ما بيننا وبين صاحب المنح أربعة وخمسة وذلك من طرق، فأخبرنا بھا مسلسلة بالمحمدين محمد الشريف الدمياطي عن 
الشمس محمد بن سالم الحفني عن محمد بن عبد هللا المغربي المدني  محمد الخضري الدمياطي عن محمد األمير الكبير عن

عن صاحب المنح، وأخبرني بھا مساٍو له أيضاً الوجيه عبد هللا ابن محمد صالح البنا االسكندري عن أبيه عن زين جمل الليل 
مير الكبير عن علي السقاط عن المدني عن محمد ابن محمد بن عبد هللا المغربي عن أبيه صاحب المنح، وبأسانيدنا إلى األ

وأعلى من ذلك روايتنا عن السكري والحبال عن الكزبري . عمر لوكس التطواني وابن عبد السالم بناني كالھما عن مؤلفھا
ومن أعلى اتصاالتنا بصاحب المنح في . عن مرتضى عن المنور التلمساني عن صاحب المنح، وھذه سالسل وثيقة معتبرة

المصافحة أني صافحت بمصر الشمس محمد بن سالم بن محمد طموم الشبرباصي المالكي األزھري، كما الحديث المسلسل ب
صافح شيخه الشيخ عبد الغني الملواني المالكي، كما صافح الشيخ محمدنافع، كما صافح العارف أبا الحسن علي البيومي، كما 

وصافح : ح. يده المذكورة في المسلسل بالمصافحةصافح عمر لوكس التطواني المذكور، كما صافح صاحب المنح بأسان
   .البيومي المذكور عيسى الطولوني، كما صافح الشھاب أحمد بن العجل بسنده المعروف له

وما وقع في المسلسل عاشوراء لألمير الصغير من أنه يروي الحديث المذكور عن أبيه عن علي السقاط عن أحمد بن العربي 
الم لوكس كما أخذاه عن صاحب المنح تخليط ألن أحمد بن العربي بن الحاج من أشياخ صاحب بن الحاج وعمر بن عبد الس

ً لم يدرك السقاط اآلخذ عنه ؛ نعم أخذ السقاط عن محمد بن أحمد بن العربي بن الحاج المذكور  المنح ال تلميذه، ومات قديما
وقد وقفت على . لوكس عن صاحب المنح فصحيح وأما روايته لھا عن عمر. فانقلب عليھم االبن باألب وھو وھم واضح

  .إجازة صاحب المنح وھي عامة للوكس المذكور وعلى إجازة لوكس للسقاط وھي عامة أيضاً، والحمد 

وما وقع بخط مجيزنا أبي الحسن ابن ظاھر وفھرسة خالنا أبي محمد جعفر ابن إدريس الكتاني من أن السقاط يروي عن 
ي عھده األول، ولم يذكره غيره، وما في فھرسة الكوھن وغيرھا من الفھارس من سياق عدة أسانيد صاحب المنح منحه فھو ف

من طريق ابن عبد السالم الناصري عن الحافظ أبي العالء العراقي الحسيني عن صاحب المنح في عھدتھم، ألن العراقي 
فتح "نة التي مات فيھا صاحب المنح، ورأيته في ، وھي الس1134المذكور سيأتي في ترجمته أنه ابتدأ في طلب العلم عام 

نعم لو . يعبر عنه بشيخ شيخنا، وفي أول نسخته من الموطأ وھي عندي ساق سنده فيھا عن ابن عبد السالم بناني عنه" البصير
   .وجد التصريح بإجازته له لكان غاية في العلو

نسب " المعيار الجديد"ا عيسى المھدي ابن محمد الوزاني صاحب ومن األغالط المتعلقة بكتاب المنح ھذا أن صديقنا المفتي أب
الفاسي وھو غلط، وإنما ھي لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر، ال إشكال وال شك في  في فھرسته المنح للطيب بن محمد

   .المذكور في حرفه، وهللا أعلم" أسھل المقاصد"ذلك، وإنما ألبي عبد هللا محمد الطيب بن محمد 

لصاحب المنح ھذا من التآليف في الحديث والتاريخ والسير اختصار طبقات السبكي، واختصار اإلصابة إلى حرف العين، و
ً بأيام الناس: "نسبھما له ابن عجيبة في طبقاته، قال ً على التقييد، عارفا وله . -، ا ه"كان ذاكراً للحديث، بصيراً بالفنون، مكبا
   .القلوب، والكوكب الزاھر في سير المسافر، ذكرھما له الحضيكي في طبقاته أيضاً كشف الغيوب من رؤية حبيب

عالي االسناد، ومن عليه في " -وقفت على تحلية صاحب المنح في رسالة الشيخ األمير في الحديث المسلسل بعاشوراء ب
إن المقصود من ھذه : "البابالوي ولكن كتب عليه محشيه السيد". اتصال كّل سند في كل فن أقوى اعتماد، الحجة الثبت السند

ومما يالحظ على السيد المذكور أنه يكتب مثل ھذه التحشية في تراجم . - ، ا ه"العبارة وأمثالھا المبالغة في المدح كما ھو معلوم
   .المغاربة كثيراً، تأمل ما سيأتي عنه في ترجمة السقاط أيضاً، وهللا أعلم
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ثبت ألفته باسم : فيما أسندناه لسعادة موالي عبد الحفيظ ابن السلطان موالي الحسن (1) المنھج المنتخب المستحسن - 198
بع كراريس، ، وھو في نحو أر1321المذكور أيام خالفته عن أخيه السلطان موالي عبد العزيز لما اجتمعت به بمراكش عام 

   .اشتمل على فرائد وأسانيد كثير من الفنون والمسلسالت والفھارس

 لإلمام: في أسانيد العلوم وأصول الطرائق (2) المنھل الروي الرائق - 199

____________________________________________ 
 

 .301: انظر الدليل (1)
 .في ما يلي 589: في ما تقدم ورقم 9: ، ورقم301: انظر الدليل (2)

   
العارف أبي عبد هللا محمد بن علي السنوسي الجغبوبي، في نحو سبع كراريس، وھو فھرس ممتع، ذكر الشيخ في أوله أنه 

الجھابذة بنواحي األعراض وأطراف الجريد وطرابلس الغرب، وآخرون وقع له االجتماع في رحالته بجماعة أخذوا عنه من 
مراسلون من تونس وما حولھا من زوايا برقة ومصر، فحصل بينه وبينھم التعارف فتشوقت أنفسھم لالستجازة فاستخار هللا 

ل ذلك في ثبت وأجاز لھم ما وصله من مشايخه وأحالھم على فھارس مشايخه ومشايخھم وفھارسه التي ألف، فاختصر ك
مختصر ذكر فيه إسناد الكتب العشرة والسنن العشرة والمسانيد العشرة والصحاح العشرة والمعاجم العشرة والجوامع العشرة 
والمختصرات العشرة وكتب األحكام العشرة إلى غير ذلك من كتب التخاريج والسير والشمائل ونحو الستين تفسيراً ثم طرائق 

  .)وھي مذكورة في األوائل وفي حرف السين(أرويه وكل ما لمؤلفه بأسانيدنا إليه . ن رسالة العجيميالقوم مما لخص أكثره م
ببوزيري، ألفه  1921للشيخ أبي العباس أحمد بن يوسف الفاسي المتوفى سنة  :(1) المنح الصفية باألسانيد اليوسفية - 200

في أسانيد والده الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي الطريقية فقط، قال أبو حامد الفاسي في شرحه على نظمه في االصطالح 
كان إمام وقته بعد القّصار في الحديث، الزمه في الحديث وغيره سنين كثيرة، وجدَّ في الطلب مع قوة : "ق أخيه المذكورفي ح

وقال " الحفظ وتوقد الذھن، إلى أن صار نسيج وحده ال يدرك في ذلك شأوه، وكان ال يشّذ عنه شيء من حديث الصحيحين
ً في حقه من المرآة  ً لحديث الصحيحين مستحضراً لما اتفقا عليه منفرداً بعلم الحد"أيضا يث ال يجارى فيه وال يبارى، حافظا

 وما انفرد به أحدھما، ولالختالف في لفظ متن أو سند تصحح نسخ البخاري ومسلم من حفظه، كالم ابن حجر واآلبي نصب
____________________________________________ 

 
 .وھو ينقل عن المرآة 161:1نشر المثاني  ترجمة أحمد بن يوسف الفاسي في (1)

   
ً للصناعة ممارساً   ً بالتعادل والتراجح، محققا ً بجمع الطرق، محصال لفائدة ذلك، عارفا ً بالرجال والعلل، معتنيا عينيه، عارفا

   .، اه"على سنن أھلھا، مستعمالً للسنة محافظاً عليھا مالحظاً لھا في جميع أحواله

ً حف سلطان الحفاظ في اآلثار النبوية، ورئيسھم وأعلمھم بالصناعة الحديثية، ": "ابتھاج القلوب"يد أخيه في وقال عنه أيضا
وكان الشيخ أبو عبد هللا محمد . بلغ حفظه حدَّ االعجاز، تصحح النسخ من حفظه: "ثم قال" وزير أبيه ولسانه، وآيته وترجماته

فظ ضابط ثقة وھو سيدي أحمد بن يوسف، وحافظ ضابط غير ثقة، وعّين حفاظ المغرب ثالثة حا: بن أبي بكر الدالئي يقول
وقد تكلم معه يوماً لما زار سيدي أبا بكر الدالئي ھو ومن حضر في شأن . الثاني، وحافظ غير ضابط وال ثقة، وعين الثالث

   .-اه". غ حفظه تلك المرتبةإنه لو عدم لكان ھنا من يؤلف مثله، يشير إلى نفسه وبلو: البن عبد البر فقال" االستيعاب"

شرح عمدة األحكام لعبد الغني المقدسي، وشرع في حاشية على صحيح مسلم فكتب منھا : وله من التآليف في السنة وعلومھا
   .جزءاً، وتأليف في أسانيد الشيخ سيدي أبي بكر الدالئي

العارف أبي محمد عبد الواحد الدباغ واألستاذ نتصل بوالده بطريق الصحبة واالنتفاع من طرق منھا عن الوالد عن الجد عن 
وعن المعمر الناسك أبي العباس أحمد بن عبد الرحمن : ح. أبي عبد هللا البزراتي كالھما عن الشيخ أبي حامد العربي بن أحمد

مكناس،  الصنھاجي عن العارف أبي عبد هللا محمد بن عبد الحفيظ الدباغ عن العارف أبي محمد عبد القادر العلمي دفين
كالھما عن أبي الحسن علي الجمل عن أبي محمد العربي بن أحمد بن عبد هللا معن األندلسي عن أبيه عن أبي محمد قاسم 

عبد وتلقنت وصحبت أبا فارس. الخصاصي عن أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا عن أبي المحاسن الفاسي بأسانيدنا المذكورة فيه
الدباغ كما صحب الشيخ أبا محمد عبد الواحد الدباغ المذكور وأبا زيان الغريسي، وھما عن العزيز بن أحمد بن عبد الحفيظ 
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 ً وأعلى من ذلك أني صافحت وصحبت العارف أبا عبد هللا محمد بن عبد القادر الشاوي أصالً : ح. الشيخ أبي حامد عاليا
   .الفاسي داراً، وھو صحب أبا حامد العربي ابن أحمد الدرقاوي بسنده

ولم أَر ذلك لغيره، فإن " عمدة اإلثبات"في أسانيد عيسى الثعالبي، ألفه له تلميذه العياشي كما في  (1) مقاليد األسانيد - 201
ناولني : "قال عن شيخه أبي طاھر الكوراني" اإلرشاد"ھلوي في ثم وجدت الشاه ولي هللا الد. صح فنرويھا بأسانيدنا إليھما

أما الشيخ عيسى فناولني مقاليَد : "ثم قال لدى تفضيله أسانيد الشيوخ" كتاب مقاليد األسانيد فطالعته وراجعته فيما أشكل من الفن
للشيخ عيسى " منتخب األسانيد: "لرباطيوفي إجازة القلعي للغربي ا .-، اه"األسانيد تأليَفه شيخنا أبو طاھر عن مشايخه عنه

منھا، وھي عبارة مفيدة  اه" جمع فيه مروياته عن بقية المشايخ االعالم" مقاليد األسانيد"جمع فيه مرويات شيخه البابلي، و
   .قاطعة للنزاع

لعصرينا العالّمة التحرير الشھاب أحمد رافع الطھطاوي المصري من  :(2) المسعى الحميد في بيان تحرير األسانيد - 202
 مكاتبة" السلوة"كبار تالميذ الشمس االنبابي والمجازين منه، واستجاز أخيراً ابن خالنا صاحب 

____________________________________________ 
 

 .)500ص( 152وراجع رقم  449: الثعالبي في ما يلي رقمسترد ترجمة عيسى  (1)

(2) 

فقيه حنفي، عمل في التدريس باألزھر ، وله عدة مؤلفات منھا ، شرح) 1355ـ  1275(ھو أحمد رافع بن محمد بن عبد العزيز الطھطاوي 
:1والزركلي  511: 1وصفوة العصر  140: مينانظر ترجمته في الثغر الباسم من تأليفه ، والكنز الث(الصدر بتفسير سورة القدر وغيره 

:2وبروكلمان، التكملة  196: 1وإيضاح المكنون  1245: ومعجم سركيس 72: 2واألعالم الشرقية  119: 2ومعجم المؤلفين  121
745(. 

   
كنت بمصر من دمشق، ويغلب على ظني أن شيخ الحنابلة بمصر السيد أحمد البسيوني الحنبلي المصري كان ذكره لي لما 

واستجازني له، وسمعت أن ثبته المذكور في مجلد أو أكثر، وأن عنايته فيه بتحرير األسانيد وضبط الرجال  1323عام 
   .والتعريف بھم، وأنه ال رواية لصاحبه عن غير األنبابي وطبقته من المصريين، وهللا أعلم

 
حوص، أرويه بالسند إلى الخطيب ابن مرزوق عن أبي حيان لإلمام ابن أبي األ: المشرع السلسل في الحديث المسلسل - 203

   .عنه
 

لجامع ھذه الشذرة محمد عبد الحي الكتاني الحسني الفاسي، : مجالي االمتنان فيما روي لنا بالتسلسل من سور القرآن - 204
   .ثبت كتبته بمصر

 
للشيخ الجليل الراوية أبي الحجاج يوسف بن موسى بن سليمان : في مورد الرواية والدواوين (1) مورد الراوين - 205

الجذامي المنتاشقري، أرويه بالسند إلى أبي زكرياء السراج عن أبي سعيد محمد بن عبد المھيمن الحضرمي السبتي عن مؤلفه 
أطلقت االذن العالي للفقيه أبي سعيد في تحمل ما لي من رواية على اختالف تحملي لھا : "ازته لهكتابًة من رندة، قال في إج

مالذ "عن أشياخي الجلة العلماء حسبما تضمنه ھذا التأليف، وما يصح لديه مما لي من نظم ونثر وتصنيف، ومن ذلك كتاب 
   ."مشيختي، وغير ذلكوكتاب " المستفيد في خصائص سيد المرسلين في األحاديث األربعين

 
للشمس محمد بن الطيب الشرَكي الفاسي ثم المدني، قال عنه الحافظ : من عيون األسانيد المسلسلة (2) الموارد السلسلة - 206

 جمع: "الشوكاني في ثبته
____________________________________________ 

 

وقد ذكر لسان الدين أنه 138: 6والنفح  19: وذكره أيضاً في التاج المحلّى والكتيبة الكامنة 377: 4ترجمة يوسف المنتاشقري في اإلحاطة  (1)
 .761كان حيا سنة 

 .)100: ص(في ما تقدم  6: انظر رقم (2)
   
  . من االتحاف. -، ا ه"وتكلم بعد كل حديث على إسناده ومن أخرجه من المصنفين فيه أحاديث ال توجد في غيره مسلسلة، 
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وقد وقفت على المسلسالت المذكورة في المدينة، وھي في مجلد، أرويھا بأسانيدنا إلى الحافظ مرتضى عنه، وبأسانيدنا : قلت
  .)المسلسالتوسيأتي ذكرھا أيضاً في (إلى القاضي الشوكاني عن عبد القادر الكوكباني عنه 

الثبت المذكور للعالّمة المحدث  وھو: في مرويات الفقير إلى هللا محمد بن أحمد بن عقيلة (1) المواھب الجزيلة - 207
الصوفي المسند الشمس محمد بن أحمد بن سعيد المشتھر والده بابن عقيلة الحنفي المكي، محدث الحجاز ومسنده في عصره، 

عنوان السعادة فيما خص به نبينا قبل : بالحافظ، وھو صاحب المصنفات العديدة منھا" النفس اليماني"حاله في غير موضع في 
دة، وكتاب لسان الزمان في أخبار سيد العربان وأخبار أمته من األنس والجان، وھو تاريخ مرتب على السنين وصل فيه الوال

للحافظ " اإلتقان"، وعروس األفراح في معنى حديث األرواح، واإلحسان في علوم القرآن، اختصر فيه 1123إلى سنة 
لك عندي خطه كثيراً، وكذا من تآليفه كتاب المواھب ھذا، وھو مجلد السيوطي واستدرك عليه نحواً من ستين نوعاً، وغير ذ

أحببت أن أثبت في ھذا الثبت ما تيسر من األسانيد، وقد ظفرت بروايات عن مشايخ كبار : "وسط جمعه بنفسه، قال في صدره
نيد الكتب الحديثية أخيار، فاخترت أن أصدر ما أورده بتراجم مشايخي باالختصار، ثم آتي على ما أردت من ذكر أسا

صدره  - " وغيرھا، وأعقب ترجمة كل شيخ بما صحَّ لي من الروايات، ليسھل على الناظر معرفة ما وصل إلي من طريقه
 بترجمة شيخه عبد هللا البصري ثم الشھاب النخلي ثم المنال إلياس بن إبراھيم الكوراني نزيل دمشق

____________________________________________ 
 

386: 2وبروكلمان، التاريخ  30: 8وتاج العروس  239: 6والزركلي  84: والرسالة المستطرفة 30: 4ترجمة ابن عقيلة في سلك الدرر  (1)
 .522: 2وتكملته

   
ين الدھان المكي ثم الشيخ حسن العجيمي المكي، ثم ثم أبي المواھب الحنبلي والشھاب أحمد بن محمد البنا الدمياطي ثم تاج الد

أطال بذكر أسانيده إلى المصنفات ورتبھا على الفنون، ثم ختم بذكر مشايخ لم يترجم لھم بالخصوص، ثم ختم بذكر أسانيد 
بعض الفھارس فذكر منھا نحو الخمسة عشر، وبذلك تم الثبت، وھو أجمع وأوعب من ثبتي شيخه البصري والنخلي 

   .ثالھماوأم
  

وأعلى من ذلك عن أبي النصر الخطيب عن . نرويه وكل ما لمؤلفه عن الحبال والسكري عن الكزبري عن أبيه عن جده عنه
، حين ورد ابن عقيلة بغداد، وسّن السويدي إذ ذاك نحو 1145عمر الغزي الدمشقي عن محمد سعيد السويدي البغدادي عنه 

نيا ومساٍو له عن المعمر أبي البركات صافي الجفري المدني بمكة عن أبي عبد هللا خمس سنوات، وھو أعلى ما يوجد في الد
وكانت وفاة ابن عقيلة . محمد بن عبد الرحمن بن سليمان األھدل الزبيدي عن أمر هللا بن عبد الخالق المزجاجي عن ابن عقيلة

   .1150ھذا سنة 
 

للحافظ أبي عبد هللا ابن األبار القضاعي األندلسي شھيد تونس، قال : في حديث الرحمة المسلسل (1) المورد السلسل - 208
كلفني من أُوجُب حقه وأُوثر وفقه تخريج أسانيد حديث الرحمة : "لدى ترجمة عياض (2)"معجم أصحاب الصدفي"عنه في 

، ا "وھنالك من الكالم عليه ما انتھت معرفتي إليه" المورد السلسل"-وجمع طرقه المتصلة، فاجتمع لي من ذلك جزء وسمته ب
أرويه بالسند إلى أبي زيد الثعالبي عن الحافظ محمد بن مرزوق الحفيد عن جده الخطيب عن أبي عبد هللا ابن . وناھيك بھذا. -ه

   .جابر الوادياشي عن أبي عبد هللا محمد بن حياتي األوسي األندلسي نزيل تونس عن مؤلفه ابن األبار
 

 .(3) )انظر ابن ياسين: (المواھب السنية
____________________________________________ 

 
 .)142: ص( 30: مرت ترجمة ابن األبار رقم (1)
 .298: معجم أصحاب الصدفي (2)
 .في ما يلي 658: الترجمة رقم (3)

   
ھو الشيخ جار هللا ابن محمد بن عبد العزيز بن فھد الھاشمي المكي، : في مسلسالت إمام الحنفية (1) المواھب السنية - 209

ي عن وجيه الدين عبد أرويه بأسانيدنا إلى النخلي عن محمد بن عالن الصديقي المكي عن نور الدين علي بن أحمد الحمير
   .الرحمن ابن فھد عنه
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ق الشرقي التادلي البجعدي للعالم الصالح أبي عبد هللا محمد المعطي بن عبد الخال :(2) الموائد السنية واألسانيد السنية - 210
أذكر فيه ما تحملته من األحاديث الشريفة، وأسّمي من رويت ذلك عنه، : "، قال في أوله1092دفين مراكش المتوفى بھا سنة 

ً في سلك سلسلتھم المنيفة، ھذا وإن لم أكن منھم، فھم القدوة ال يشقى جليسھم وأذكر مع شيوخ االسناد من : "قال" منتظما
المباركين، وإذا ذكرت من أخذت عنه من الشيوخ وما استفدت منه أعقبته بالتعريف بنسبه وبلده وفضله، ومن وقع صحبته من 

ً في مزيته أخذُت بالذّب عنه بوجه واضح ً أو ارتيابا ترجم فيھا لعمدته ابن سعيد . الخ… " له مع أھل زمانه ما يوھم غضا
   .يدهالمرغتي عالم مراكش فأطال وأطاب ورفع بعض أسان

 
نتصل بالشيخ المذكور من طريق المنور التلمساني وھو عن أبي عبد هللا محمد الصالح بن المعطي الشرقاوي عن والده الشيخ 

   .وبأسانيدنا إلى صاحب المنح عن صاحب الموائد: ح. سيدي المعطي دفين باب الدباغ بمراكش رحمھم هللا
 

فيه الشيخ شيوخه مرتبين على حروف المعجم، ويذكر ما رواه عن كل واحد المعجم عبارة عن الكتاب الذي يترجم : المعاجم
 وتوسع المتأخرون فسموا المعجم الكتاب الذي يخصه الشيخ بشيوخه وأقرانه. في ترجمته من حرفه

____________________________________________ 
 

 .)296:ص( 115: مرت ترجمة جار هللا ابن فھد في ما تقدم رقم (1)
 .302: قارن بالدليل (2)

   
أو من أخذ عنه، أو يفرده أحد المحدثين بشيوخ حافظ أو تالميذه، كمعجم شيوخ الصدفي لعياض، ومعجم تالميذه البن األبار،  

   .سمي بذلك لذكرھم الرواة فيه على ترتيب حروف المعجم تسھيالً للمطالع والمستفيد

المعاجم الكتب المصنفة على حروف : "ية ومن نسخة كتبت في حياته نقلتوقال الحافظ السخاوي في شرحه على الجزر
المعجم في شيوخ المصنف كالمعجم الصغير واألوسط للطبراني، أو في أسماء الصحابة كالمعجم الكبير له أيضاً، وھو 

   .-ا ه" أعظمھا وأوسعھا، والكبير صفة للمعجم ال للمؤلف

كر فيه األحاديث على ترتيب الشيوخ سواء بعد تقدم وفاة الشيخ أو توافق حروف المعجم في االصطالح ما يذ"وفي الحطة 
التھجي أو الفضيلة أو التقدم في العلم والتقوى، ولكن الغالب ھو الترتيب على حروف الھجاء، ومن ھذا القسم المعاجم الثالثة 

خ فيھا على حروف المعجم بأسمائھم بخالف والمشيخات في معنى المعاجم إالّ أن المعاجم يرتب المشاي: للطبراني، قلت
   .من الحطة .، اه"المشيخات، قاله الحافظ ابن حجر، كذا في ثبت شيخ شيوخنا محمد عابد السندي

   :وھذا القسم ھو الذي نذكر ھنا فنقول

ھو اإلمام الحافظ أبو ذر عبد بن أحمد الھروي األنصاري إمام الرواة وحجة المسندين في  :(1) معجم أبي ذر الھروي - 211
 بلد هللا ومن عليه في الدنيا

____________________________________________ 
 

(1) 
وتذكرة 141:11تاريخ بغداد : مصادر ويضاف إلى ما ذكر ھناك من ) 157: ص(  47: مرت ترجمة أبي ذر الھروي في ما تقدم رقم

وطبقات 70:2ونفح الطيب  36:5والنجوم الزاھرة  180:3والعبر  366:وطبقات الداودي  254:3وشذرات الذھب  1103: الحفاظ 
 .41:4والزركلي  23: والرسالة المستطرفة  425:الحفاظ

   
الحمد  أحمده : "، له معجم في مجلد قال في أوله435 وتوفي بمكة سنة 355المدار في رواية صحيح البخاري، ولد سنة  

وأستغيثه، وأومن به وأتوكل عليه، وأعوذ با من شر نفسي وسيئات عملي، من يھده هللا فال مضل له ومن يضلل فال ھادي 
تيسر على حروف وبعد فإني أذكر في ھذا عن شيوخي الذين كتبت عنھم في سائر البلدان عن كل واحد ما : "إلى أن قال" له

وألبي ذر جزء آخر فيه أسماء شيوخ كثيرة رآھم ولم يكتب عنھم، وعدة من في " من أسمه أحمد: المعجم، باب األلف منھم
معجمه ھذا المذكور ثالثمائة رجل وثالثون رجالً إالّ رجلين، وله عن امرأة واحدة، وعدة ما فيه من األحاديث ستمائة 

 ً    .ق عياض عن أبي علي الغساني عن ابن عبد البر عنهأرويه من طري. وعشرون حديثا
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حدث أبو ذر الھروي ھذا بكتاب الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة عن أبي علي الصواف : عجيبة
اد عن أحمد بن محمد بن مھراز عن محمد بن الحسن عن مالك، فلنا أن نرويھا من طريق ابن عبد البر عنه به، مع أن إسن

   .رواية محمد بن الحسن نادر في فھارس المتأخرين فكيف بالمتقدمين

وھو الحسن بن أحمد الحافظ، نرويه بأسانيدنا إلى أبي الحجاج ابن خليل عن مسعود بن : معجم مشايخ أبي علي الحداد - 212
   .أبي منصور الخياط عنه

 ألبي سعد عبد الكريم ابن السمعاني الحافظ، :(1) المعجم المحبر - 213

____________________________________________ 
 

(1) 

178:4وعبر الذھبي  1316:كرة الحفاظ وتذ 259:4وطبقات السبكي  209:3ترجمة السمعاني صاحب األنساب وغيره في ابن خلكان 
وأنظر مقدمة األنساب تحقيق الشيخ عبد الرحمن اليماني ومقدمة التحبير تحقيق منيره ناجي سالم 563:5والنجوم الزاھرة  205:4والشذرات 

ما يسميه المؤلف ھنامزيد من مصادر ترجمته؛ ولعل التحبير في المعجم الكبير ھو ) 19: ص(، وفي المقدمة وخاصة )1975: بغداد(
 ."المعجم المحبر"

   
نرويه بأسانيدنا إلى الحافظ ابن حجر عن أبي الحسن علي بن أبي المجد عن أبي الفضل محمد بن طاھر المقدسي عن عيسى 

   .بن عبد العزيز اللخمي عن مؤلفه إجازة، وھو آخر من حدث عنه
 

ھو أبو سعيد أحمد بن محمد ابن األعرابي، أرويه بأسانيدنا إلى ابن حجر عن أبي ھريرة بن  :(1) معجم ابن األعرابي - 214
غدير السعدي، أنا أبو الحسن  الذھبي، أنا يحيى بن محمد بن سعد عن الحسن بن يحيى بن الصباح، أنا عبد هللا بن رفاعة بن

   .علي بن الحسن الخلعي، أنا عبد الرحمن بن عمر النحاس، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد ابن األعرابي
 

ً عن أبي الفرج عبد الرحمن بن الغزي عن قطب الدين عبد : معجم ابن المقري - 215 أرويه بأسانيدنا إلى ابن حجر أيضا
امية، أنا المؤيد ابن عبد الرحيم، أنا سعيد بن أبي الرجاء أنا منصور بن الحسين وأبو طاھر أحمد بن الكريم الحلبي، أنا ش

   .محمود الثقفي، أنا ابن المقري
 

وأكثره من غرائب أحاديثھم، نرويه بأسانيدنا إلى أبي الحجاج ابن  فيه أسماء شيوخه :(2) معجم الطبراني األوسط - 216
 .خليل عن سعيد بن أبي الرجا الزازاني عن أبي علي الحداد عن أبي نعيم األصبھاني عنه

____________________________________________ 
 

وطبقات 45: 3والنجوم الزاھرة  371:6والمنتظم  226: 11ھايةوالبداية والن 375: 1في حلية األولياء : ترجمة ابن األعرابي الصوفي (1)
 ).341وكانت وفاته سنة ( 427: السلمي

(2) 
جزءاً بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي 11معاجم ثالثة كبير وأوسط وصغير، وقد طبع من المعجم الكبير ) 360المتوفى سنة (للطبراني 

:2وعبر الذھبي  912: وتذكرة الحفاظ 240: 6وتھذيب ابن عساكر  407: 2ي ابن خلكان ، وترجمة الطبراني ف)1980ـ  1978: بغداد(
 .59: 4والنجوم الزاھرة  315

   
مي عن أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراھيم أرويه بالسند إلى ابن حجر عن النور الھيث :(1) معجم ابن جميع - 217

ابن الخباز، أنا المسلم بن محمد بن عالن، أنبأنا عبد الصمد بن محمد الحرستاني، أنبأنا أبو الحسن علي بن المسلم السلمي، أنا 
  .أبو نصر الحسين بن أحمد بن طالب، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن جميع الغساني

 
أرويه بالسند إلى ابن حجر عن أبي إسحاق التنوخي عن أبي الحسن علي بن  :(2) سفر للحافظ أبي طاھرمعجم ال - 218

  .ييحيى الشاطبي، أنا عثمان بن علي بن عبد الرجمن المعروف بابن خطيب القرافة، أنا السلف
 

ي الفتح محمد بن أبي بكر العثماني للزكي المنذري، أرويه بالسند إلى القاضي زكرياء عن أب :(3) المعجم المترجم - 219
 عن أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك الغزي عن أبي المحاسن يوسف بن عمر بن حسين الخشني عن

____________________________________________ 
والعشرين من سير أعالم النبالء ؛ وانظرمحدث صيداوي، وقد ترجم له الذھبي في الطبقة الثانية ) 402ـ  305(أبو الحسين ابن جميع  (1)
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 .48:1) دھمان(وأنباء الغمر  306 - 305:4، وفي الحديث عن معجمه انظر العبر 205:6الزركلي 

(2) 

وطبقات 283ـ  167:3وأزھار الرياض  1298: وله ترجمة في تذكرة الحفاظ) 111: ص (  15: ھو أبو طاھر السلفي، انظر ما تقدم رقم 
وكتاب أخبار وتراجم أندلسية مستل من معجم السفر في تراجم األندلسيين خاصة،) السلفي(واألنساب  361:1ومرآة الزمان  43:4الشافعية 

وقدمت له بمقدمة تفصيلية نسبياً عن المؤلف، واعتمدت في) 1978:بغداد (وقد نشرت الدكتورة بھيجة الحسيني الجزء األول من معجم السفر 
كتبة عارف حكمت ونسخة تشستربيتي، ولكن المدقق في ھذا الجزء يجد أن الكتاب غير قابل للنشر في حالته الراھنة لماالتحقيق على نسخة م

 .فيه من أضطراب وبتر وضياع أوراق
 .ـ دراسة وضعھا الدكتور بشار عواد معروف" المنذري وكتاب التكملة"يراجع كتاب  (3)

   
   .لبرھان التنوخي عن إسحاق بن الوزير الزاھد عنهوبأسانيدنا إلى ا: ح. الزكي المنذري

 
وھو أحمد بن إبراھيم، جمعه لنفسه، نرويه به إلى السلفي عن أبي المعالي ثابت  :(1) معجم شيوخ أبي بكر الجرجاني - 220

   .ي بكر أحمد بن محمد البرقاني عنهبن بندار عن أب
 

أرويه بالسند إلى ابن حجر عن محمد بن أحمد بن عثمان الفارقي عن  :(2) معجم يوسف بن خليل الحافظ الدمشقي - 221
   .الحافظ زينب بنت الكمال عن يوسف ابن خليل

 
وھو الحافظ أبو بكر محمد بن يوسف بن موسى الغرناطي المعروف بابن مسدي المتوفى سنة  :(3) معجم ابن مسدي - 222

ولما لم يذكر المنذري ولم يوفه . ر أحداً من األعيان إالّ ثالثة، في ثالث مجلدات، وھو كثير الفوائد إالّ أنه ال يكاد يذك660
وقد سبق (أرويه بالسند إليه ]. بالء[حقه رماه جمع من أصحاب المنذري كّل منھم بنبله، ووضع من قدره ونبله، والدنيا دار 

   .)في ابن مسدي
 

 .ھو الحافظ المتقن أبو موسى عيسى بن سليمان الرندي المالقي، أرويه بالسند إلى ابن األبار عنه :(4) معجم الرعيني - 223
____________________________________________ 

 
 .83: 1والزركلي  75: 3والشذرات  358: 2ي وعبر الذھب 108: 7له ترجمة في المنتظم ): 371 - 297(أحمد بن إبراھيم الجرجاني  (1)

:5والشذرات  244: 2وذيل ابن رجب  201: 5وعبر الذھبي  1410: ترجمة في تذكرة الحفاظ) 648 - 555(للحافظ يوسف بن خليل  (2)
 .99: والرسالة المستطرفة 22: 7والنجوم الزاھرة  495: وطبقات الحفاظ 243

 .336: انظر ما تقدم رقم (3)
 .1929: وتكملة ابن األبار رقم 506: وطبقات الحفاظ 1457: ترجمة في تذكرة الحفاظ) 632- (للرعيني الحافظ  (4)

   
اشتمل على نحو ألفي  738ھو الحافظ علم الدين أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي المتوفى سنة : معجم البرزالي - 224

   .)حرف الباء أرويه بما سبق في" (كشف الظنون"شيخ كما في 
  

   .ألبي محمد ابن سفيان: معجم الشيوخ - 225
 

للرشيد أبي الخير الحسين بن يحيى بن علي العطار، بالسند إلى ابن حجر عن أبي الفرج بن أحمد : المعجم المحكم - 226
   .الغزي عن أبي الحسن علي بن إسماعيل بن قريش عن مؤلفه

 
تخريج أبي العباس أحمد بن محمد الظاھري الحنفي به  :(1) لمنعم الحنفي الحرانيمعجم النجيب عبد اللطيف بن عبد ا - 227

   .منعمإلى ابن حجر عن أبي المعالي األزھري عن عائشة بنت علي بن عمر الصنھاجية عن النجيب عبد اللطيف بن عبد ال
 

بأسانيدنا إلى ابن حجر عن أبي المعالي عبد هللا ابن محمد األزھري عن البدر محمد بن أحمد بن  :(2) معجم المقدسي - 228
   .المقدسي خالد الفارقي عن أبي بكر محمد بن إبراھيم بن عبد الواحد

 
  أرويه بأسانيدنا إلى ابن حجر عن: المعجم العلي للحافظ الحنبلي - 229
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____________________________________________  
 

والرسالة 336: 5وشذرات الذھب  244: 7والنجوم الزاھرة  117: في السالمي) 672المتوفى سنة (ترجمة عبد اللطيف الجراني  (1)
 .183: 4والزركلي  100: المستطرفة

)676سنة (وھاجر إلى مصر وسكنھا إلى أن مات  603؛ ولد بدمشق سنة 294: 2للمقدسي محمد بن إبراھيم ھذا ترجمة في ذيل ابن رجب  (2)
 .وقد ترجم له البرزالي والذھبي والقطب اليونيني

   
   .محمد بن أحمد الذھبيفاطمة بنت محمد بن أحمد بن المنجا عن سليمان بن حمزة عن أبي عبد هللا 

 
وھو أبو النون يونس بن إبراھيم الدبوسي تخريج أبي الحسين أحمد بن أيبك الحسامي، وھو في  :(1) المعجم للدبوسي - 230

   .أم عيسى مريم بنت أحمد األدرعي بسماعھا من مؤلفهستة أجزاء، أرويه بالسند إلى ابن حجر عن 
 

أنا : تخريجه لنفسه به إلى ابن حجر عن أبي إسحاق التنوخي وأبي ھريرة بن الذھبي قاال: المعجم الكبير للذھبي - 231
   .الذھبي

 
ً لنفسه، وقفت على نسخة مسموعة منه تداولتھا أيدي ج: المعجم اللطيف للذھبي - 232 ماعة من الحفاظ، وھو تخريجه أيضا

ً عقبه بحكمه ورتبته694في نحو كراسين، افتتحه بالرواية عن ابن النعمة المقدسي بسماعه عليه سنة  . ، وكلما أورد حديثا
  .نرويه بأسانيدنا إلى ابن حجر عن العماد أبي بكر ابن إبراھيم بن العز المقدسي بسماعه له على الذھبي

 
وھو اإلمام تقي الدين أبو الحسن علي بن عبدالكافي، تخريج أبي الحسين ابن المستكن، فبه إلى  :(2) معجم السبكي – 233

 .السند إلى الذھبي عنهابن حجر عن سارة بنت الشيخ تقي الدين أبي الحسن علي بن عبدالكافي السبكي بسماعھا من والدھا وب
____________________________________________ 

 
ً صبوراً على السماع مع أميته؛ ومعجمه الذي خرجه له ابن أيبك أفرد): 729 - 630(يونس بن إبراھيم بن عبد القوي الدبابيسي  (1) كان دينا

 .299: وانظر ما يلي رقم) 295: 5نة الدرر الكام(منھم أصحاب السلفي في جزء ثم ذيل على المعجم بذيل 

:1وغاية النھاية  321: 1وحسن المحاضرة  134: 3والدرر الكامنة  146: 6ترجمة في طبقات الشافعية ) 756- 683(لتقي الدين السبكي  (2)
 .في ما يلي 585: ورقم 102: 2وتكملته  86: 2وبروكلمان ، التاريخ  116: 5والزركلي  7: 12وخطط مبارك  551

   
ً  –ب  233 تخريج أبي الحسين بن أيبك، به إلى الحافظ ابن حجر عن سارة بنت المخرج له : معجم السبكي المذكور أيضا
  .)وانظر السبكي في حرف السين. (عنه
 

تخريج أبي عبدهللا الذھبي به إلى الحافظ عن فاطمة بنت المنجا عن  :(1) معجم التقي سليمان بن حمزة ابن أبي عمر - 234
  .المخرج له

 
عن شيوخه المجيزين له والمسمعين، تخريج أبي العباس أحمد بن محمد  :(2) معجم الفخر علي بن أحمد بن البخاري - 235

  .الظاھري الحنفي بأسانيدنا إلى الفخر
 

الفتح "تخريج النجم محمد المدعو عمر بن فھد المسمى بـ  :(3) معجم أبي الفتح محمد بن الزين أبي بكر المراغي – 236
  .بأسانيدنا إلى أبي فھد المذكور عنه" الرباني بمعجم شيوخ أبي الفتح العثماني

 
وھو الشيخ أبو عبدهللا محمد بن عبدالرحمن ابن محمد بن عثمان السالمي الطرابلسي من طرابلس : معجم السالمي - 237

 غرب، خرجه له الحافظال
____________________________________________ 

 

(1) 
شارك في العربية والفرائض والحساب وكان مشھوراً بالعدل بارعاً في الفقه جيد التدريس) 715ـ ( سليمان بن حمزة من بني قدامة المقدسيين 

52: 1والدارس  364: 2وذيل ابن رجب  171: 2ودول اإلسالم  75: 14والبداية والنھاية  241: 2انظر ترجمته في الدرر الكامنة (
 . )158: 3والزركلي 
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 289: ، وسيذكره في المشيخات برقم 142:والرسالة المستطرفة  325: 2؛ انظر ترجمته في ذيل ابن رجب  690مقدسي حنبلي توفي سنة  (2)

(3) 
"المشرع الروي"فقيه عارف بالحديث ولد بالمدينة وتوفي بمكة وله ) 859 - 775( محمد بن أبي بكر المراغي أبو الفتح شرف الدين القرشي

:2: والبدر الطالع 162: 7الضوء الالمع : في ما تقدم دون تخريج ، ومصادر ترجمته 312: وغيره من المؤلفات ، وقد مرت ترجمته رقم
 . 283: 6والزركلي  146

   
  .د عن علي بن سالمة عنهابن رافع، نرويه من طريق التقي ابن فھ

  
  .)انظر حاطب في حرف الحاء، والمنتقى في حرف الميم، والمنجم في المعجم(تقدمت : معاجم السيوطي

 
وراق، وعدَّ له نحو المائة وستين شيخاً أرويه بالسند للقاضي عياض، ترجمه في أوله في أ :(1) معجم شيوخ الصدفي –238

  .)وقد سبق(إليھما 
 

للحافظ ابن األبار، وھو مطبوع في مجلد ضخم، مما يدل على سعة حفظ ابن األبار  :(2) معجم أصحاب الصدفي – 239
وقوة عارضته، أرويه بأسانيدنا إلى السراج عن أبي عبدهللا محمد بن أحمد المكناسي عن ابن رشيد الفھري عن أبي الحسن 

وأرويه أيضاً وكل ما له من طريق المقري . عن مؤلفه 685علي بن محمد بن أبي القاسم التجيبي التونسي سماعاً عليه سنة 
سي عن أبيه عن الحفيد ابن مرزوق عن محمد ابن جابر الوادياشي عن المحدث عن عمه سعيد عن محمد بن عبدالجليل التن

  .أبي عبدهللا محمد بن حيان األوسي نزيل تونس عنه
 

 .اشتمل على أسمائھم وإجازاتھم له، من جمعه، أرويه بھذه األسانيد إليه: معجم شيوخ ابن األبار – 240
____________________________________________ 

 

(1) 

:الغنية(؛ قال القاضي عياض 514الحافظ الصدفي ھو أبو علي الحسين بن محمد بن فيره ويعرف بابن سكرة استشھد في موقعة قتندة سنة 
:انظر ترجمته في الغنية(وقد جمعت شيوخه في كتاب المعجم الذي ضمنته ذكره وأخباره وشيوخه وأخبارھم وھم نحو مائتي شيخ ) 194
:2والنفح  151: 3وازھار الرياض  1253: وتذكرة الحفاظ 655: وبغية الملتمس رقم 143: 1والصلة  359: 4عساكر  وتھذيب ابن 193
 .141: ، وانظر الرسالة المستطرفة) 128: وشجرة النور 43:  4والشذرات  74: وفھرس ابن عطية 90

 .1885طبع ھذا المعجم في مجريط سنة  (2)
   

  .(1) )ي حرف الخاءسبق ف: (معجم ابن الخشاب
 

  )وقد سبق(تخريج الحافظ ابن حجر، أرويه بالسند إليه : المعجم الكبير للحافظ الشامي – 241
 

  .(2) )انظر ابن حجر في حرف الحاء: (معجم الحافظ ابن حجر العسقالني
 

  .(3) )انظر حرف النون( 643الحافظ المتوفى سنة : معجم ابن النجار
 

  .له نفسه في مجلد ضخم، نرويه بأسانيدنا إليه: معجم من أخذ عن السخاوي – 242
 

اشتمل  921ھو الحافظ عز الدين عبدالعزيز بن نجم الدين بن فھد المكي المتوفى سنة  :(4) معجم شيوخ ابن فھد – 243
  .معجمه على نحو ألف شيخ، أرويه من طريق ابن طولون الشامي عنه إجازة مراراً 

 
ھو أبو الحسن برھان الدين إبراھيم بن عمر ابن حسن البقاعي المصري الشافعي المتوفى سنة  :(5) معجم البقاعي – 244

  المطبوع، واسم المعجم" كشف الظنون"على ما في  870
 

انة تحت عدد وھو موجود بكتبخانة المرحوم محمد باشا الكوبريلي باآلست" عنوان الزمان في تراجم الشيوخ واألقران"المذكور 
1119.  
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____________________________________________ 
 

 .) 384: ص( 186: انظر ما تقدم رقم (1)
 .)321: ص ( 136: انظر ما تقدم رقم  (2)
 .في ما يلي 357: انظر رقم  (3)
 .في ما تقدم) 296: ص( 115: انظر رقم (4)

(5) 
طبع" نظم الدرر في تناسب اآليات والسور"إلى بيت المقدس والقاھرة وله عدة مؤلفات ، وكتابه  سكن دمشق ورحل: إبراھيم بن عمر البقاعي 

339: 7والشذرات  101: 1والضوء الالمع  19: 1انظر البدر الطالع . ال كما ذكر في كشف الظنون  885بحيدر آباد ، وكانت وفاته سنة 
 .50: 1والزركلي  24: ونظم العقيان 

   
كمناسبات السور واآلي، وشرحه : نرويه وكل ما له من المؤلفات. اعي المذكور من أكابر أصحاب الحافظ ابن حجروكان البق

على ألفية الحافظ العراقي، وشرحه على الھداية للحافظ ابن الجزري، وإظھار العصر ألسرار أھل العصر ذّيل به إنباء الغمر 
  .س الدلجي عن البقاعيلشيخه ابن حجر، بأسانيدنا إلى الغيطي عن الشم

 
  .(1) )ھو الحافظ نجم الدين انظره في حرفه: (معجم شيوخ ابن فھد

 
  .(2) )انظر نوافح النفح المسكي: (معجم شيوخ ابن فھد

 
  .)انظر حرف الجيم(ند إليه الذين سمع منھم الحافظ جار هللا ابن فھد، فأرويه بالس :(3) معجم الشعراء – 245

 
  .)انظر ابن حجر: (معجم ابن حجر الھيثمي

 
له " المشرع الروي في مناقب آل باعلوي"وھو صاحب  :(4) معجم السيد محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي المكي – 246

نرويه ". المشرع الروي"م صغير ضمنه أسانيده من طريق البابلي والثعالبي والقشاشي والزمزمي، وقد ترجم لنفسه في معج
  .بالسند إلى الوجيه األھدل عن أبيه عن أحمد بن محمد مقبول األھدل عن إدريس بن أحمد المكي عنه

 
 .(5) )ف العينانظر حر(ھو األستاذ المقري عبدالرحمن األجھوري : معجم األجھوري

____________________________________________ 
 

 .في ما يلي 525: انظر الترجمة رقم  (1)
 .في ما يلي 439: انظر رقم  (2)
 .243: انظر ما تقدم رقم (3)
 .167: م رقمانظر ما تقد (4)
 .في ما يلي 396: انظر رقم  (5)

   
  .(1) )انظر من اسمه عبدالقادر: (معجم عبدالقادر بن خليل كدك زاده

 
الزبيدي الحسيني المصري، عندي منه المجلد األول وھو  لخاتمة الحفاظ أبي الفيض مرتضى: المعجم المختص – 247

ضخم، انتسخته من النسخة التي بخط مؤلفه الموجودة بمكتبة شيخ اإلسالم عارف بالمدينة، انتھاؤه إلى حرف الميم، قال في 
طلبة الحديث  ھذا معجم مختص بذكر من أخذت عنه العلوم والمعارف من شيوخي وآبائي، ومن جالسته أو جالسني من: "أوله

من رفيق وصاحب وصالح، أو تبركت به من أرباب الكشف واألحوال الصادقة، أو من المشاھير، وقد أذكر فيه من أحبني في 
هللا ورسوله وأحببته، أو أنشدني شيئاً أو أنشدته، أو أستفدت منه شيئاً أو سمعت بأخباره فكاتبته أو كاتبني، وبعضھم أميز في 

وبعضھم مزجى البضاعة، كما أنبه عليھم بنعومتھم، وبعضھم ليس له عناية بھذا الشأن، ولكني أذكره  ھذا الشأن من غيره،
ً الترتيب في اسم أبيه ومن لم أجد اسم أبيه ذكرته في آخر  ً ذلك على حروف التھجي، مراعيا ألني بلوت منه معروفاً، مرتبا

  .، اھـ"الحرف
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نحو ستمائة ترجمة، وفيه من تراجم المالكية والمغاربة نحو المائة والخمسين  وقد اشتمل المجلد األول الذي عندي منه على
وقد كان الحافظ مرتضى يشتغل به في آخر عمره ومع ذلك أھمل في أكثر الحروف كثيراً من كبار مشايخه، كصالح . ترجمة

خالد العنابي من معجمه وفي  بن الحسين الكواشي لم يترجمه في حرفه، وھو من مشايخه كما صرح به في ترجمة محمد بن
غيره من إجازاته، وكحسن الجبرتي المصري ذكره بشيخنا في ترجمة عبدالباري ابن نصر الرفاعي ولم يترجمه في حرفه، 
وكالسيد شيخ باعبود ذكره في ترجمة الشيخ بدرخوج وكعلي بن العربي السقاط حاله بشيخنا في غير ما اجازة له، وكعبدي 

 رح الفصوص ذكره في ترجمة عبدهللا بن محمودأفندي الخلوتي شا
____________________________________________ 

 
 .في ما يلي 420: الترجمة رقم (1)

   
االنطاكي، وكمحمد كشك المصري ذكره في ترجمة علي بن محمد الحبال، ومحمود الكردي ذكره في ترجمة ابن بدير وأبي 

له وغيرھا، وكأحمد بن سابق " ألفية السند"الصغير، ومحمد بن علي الغرياني ذكره في حفص عمر الفاسي ذكره في معجمه 
  .بن رمضان الذي ھو أعلى شيوخه إسناداً لم يترجم له أصالً ال في المعجم وال في ألفية السند

ابن الحاج، وأحمد  كما أھمل من كبار اآلخذين عنه جماعة لم يترجم لھم؛ كصالح الفالني، والشھاب أحمد العطار، وحمدون
الطبولي الطرابلسي، وعمر بن عبدالرسول العطار، والعربي بن المعطي الشرقاوي، وإبراھيم بن خليل العباسي االسكندري، 
وأحمد البربير البيروتي، وعبداللطيف بن حمزة، وعمر اآلمدي، والتھامي بن عبدهللا العلوي السجلماسي، وحمودة المقاييسي، 

محدث، وعلي بن حرازم برادة الفاسي الجامع لجواھر المعاني، وصالح بن محمد بن يس الحبشي الزجاجي، وداوود القلعي ال
وأحمد بن رمضان الطرابلسي، ومحمد بن حفيد القادري الفاسي، وعبدالقادر بن شقرون الفاسي، وابن عبدالسالم الناصري، 

ن محمد بن أحمد البھي المرشدي الطندتائي، ومحمد بن الحاج وأحمد بن علي الدمھوجي، ومحمد بن علي الشنواني، وبھاء الدي
بن سعد التلمساني، ومحمد بن قدور الزرھوني، وعلي السويدي البغدادي، وحمزة بن النقيب الدمشقي، وعثمان بن محمود 

بن الحاج بوطاھر القادري البغدادي، ومحمد بن خليل بن محمد بن غلبون األندلسي األصل الطرابلسي الدار، ومحمد البخاري 
الفاللي التزاوي السجلماسي، وأحمد بن عبدالكريم الزرھوني ثم المكناسي المعروف بمھيرز، ومحمد بن محمد بن عبدالرحمن 
بصري المكناسي صاحب االتحاف، وجل ھؤالء عندي إجازته لھم إما بخطه أو منقول عن خطه، ومع ذلك لم يترجمھم في 

فقد صار محط األنظار، ومقصد الحجاج " تكاثرت الظباء على خراش"ن كأني بالسيد حروفھم من معجمه المذكور، ولك
والزوار، وجل من ال يسھوومن أغرب ما يذكر ھنا أن ھذا المعجم ھو من أكبر مواد الجبرتي في تاريخه، فلو شئت أن تقول 

: ا المعجم لم يبعد حتى إنه ينقل قول السيدإن جميع تراجم العلماء من أھل القرن الثاني عشر التي فيه مأخوذة باللفظ من ھذ
حدثني فالن بلفظه وال يتنبه، ويسوق الترجمة بنصھا، ويكون السيد لم يذكر وفاته لكونه عاش بعده، فإذا جاء للوفاة غلط فيھا 

يني يكتب من إن الع": "إنباء الغمر"وأخطأ، وھذا نظير ما وقع للعيني مع ابن دقماق في تاريخه، قال الحافظ ابن حجر في 
تاريخ ابن دقماق الورقة بعينھا متوالية ويقلده فيما َيِھُم فيه حتى في اللحن الظاھر مثل أخلَع على فالن، وأعجُب منه أن ابن 
دقماق يذكر في بعض الحوادث ما يدّل على أنه شاھدھا فيكتب البدر كالمه بعينه، وتكون تلك الحادثة وقعت بمصر وھو بعد 

وإنما زاد الجبرتي بتراجم بعض األمراء والقواد ورؤساء األجناد وبعض اليھود، وبالجملة فنفسه في تراجم . ـ، ا ھ"في عينتاب
المشاھير ممن ترجم لھم الحافظ الزبيدي نفس المحدثين والمؤرخين، ولما انقطع ما كتبه السيد صار يكتب على غير تلك 

" ان المعجم المذكور في نحو العشر كراريس": "عجائب اآلثار"يخه الطريقة، ومع ذلك قال في ترجمة خليل المرادي من تار
ً بخط السيد مرتضى في مجلدة كبيرة، قال ثم كانت األوراق : "وھذا عجيب فإنه عندي في نحو الثالثين كراسة، وھو أيضا

ليس لھم شھرة وأھمل من  المذكورة غالب ما فيھا من اآلفاقيين من أھل المغرب والروم والشام والحجاز بل والسودان والذين
كوالده الشيخ حسن فإن السيد لم يترجمه رغماً عن كونه من مشايخه ولعل ھذا اإلھمال من السيد ألبيه : قلت" يستحق أن يترجم

ھو الذي جرَّ عليه ذلك السيل الھادر من تعصب الجبرتي، وما عابه به من اعتنائه بتراجم الغرباء عجيب، وھل التاريخ 
ال ال، بل حيث ألفه فيمن لقيه أو كاتبه فعليه أن يذكر اآلفاقي كما يذكر البلدي، واستفادتنا  ؟لى أھل بلد المؤلف يقتصر فيه ع

نحن بذكر اآلفاقيين أعم وأفيد، و عاقبة األمور، ومع أْكِل الجبرتي لمعجم السيد ھذا أكالً لّما، لم يكن يبقي وال يذر قدحاً فيه 
ً  .ند هللا تجتمع الخصومولمزاً، والحسد قتال، وع ھو الذي سقته لك بنصه قبل في : المعجم الصغير للحافظ مرتضى أيضا

 ً   .ترجمته، أرويه بأسانيدنا إليه أيضا

  .(1) )انظر حرف النون: (معجم الشيخ أحمد أبي الخير المكي

يخرج في عدة مجلدات، صورة إجازات المشايخ في مجلدة كبرى، وبقية : معجم كاتبه محمد عبد الحي الكتاني – 248
م لھم وأسانيدھم وفرائد المسموعات لھم، وما المجلدات في تراجم المشايخ الذين لقيت أو كاتبت، ونصوص إجازات مشايخھ
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 .يتعلق بأحوال الكل من أنساب ووفيات ومصنفات، لكنه لم يخرج من مسودته وال رتب إلى اآلن، يسر هللا الصعب آمين
  .واعلم أن المعاجم أكثر من ھذا بكثير ال يحصى عددھا، وإنما اقتصرت ھنا على بيان ما ال بد منه منھا

شيخات من معنى المعاجم، إال أن المعاجم يرتب المشايخ فيھا على حروف المعجم بعينھا في أسمائھم بخالف والم: المشيخات
 –المشيخة ": األمم"وقال صديقنا الشيخ أحمد أبو الخير المكي في تعليقه على . المشيخات، قاله الحافظ ابن حجر، وقد سبق

جمع شيخ بالفتح، وھو  –الميم وكسر الشين المعجمة أي وإسكان إلياء  بفتح الميم وكسرھا وفتح التحتية وضمھا وأيضاً وفتح
ثم استعملت المشيخة . ويطلق الشيخ مجازاً على المعلم واألستاذ لكبره وعظمه، وجمعه شيوخ: قلت. لغًة من استبان فيه السن

  .من خطه. اھـ" علماً على الكراريس التي يجمع اإلنسان فيھا شيوخه وھو اصطالح قديم

 قاضي المارستان، :(2) مشيخة أبي بكر محمد بن عبدالباقي األنصاري – 249

____________________________________________ 
 

 .447: انظر النفح المسكي رقم (1)
 .)97 – 96: 4عبر الذھبي (وله ثالث وتسعون سنة  535ي، توفي سنة ھو البزاز، حنبلي بغداد (2)

   
جِة له    .الصغرى تخريج أبي سعد ابن السمعاني به إلى الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن المخرَّ

قاسم بن به إلى أبي الحجاج المزي عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن الضياء بن أبي ال: مشيخته الكبرى – 250
  .الخريف عنه

تخريج والده له، : مشيخة أبي المحاسن فضل هللا بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلي – 251
جِة له   .أرويھا بالسند إلى زينب بنت الكمال عن المخرَّ

وھو اإلمام أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن إبراھيم الرازي الشافعي، تخريج الحافظ السلفي،  :(1) مشيخة ابن الحطاب – 252
  .(2) )وقد سبق(أرويھا بالسند إليه 

زءاً، والصغرى وھي تخريج أحمد بن محمد ابن الظاھري في أربعة عشر ج :(3) مشيخة النجيب الحراني الكبرى – 253
تخريج أبي القاسم أحمد بن محمد الحسيني، أرويھما بالسند إلى السيوطي عن الجالل القمصي عن أبي الفرج عبد الرحمن بن 

  .أحمد بن المبارك الغزي عن عمر بن عبد الرحيم بن أبي القاسم الجزري عن النجيب

 وھو في ستة أجزاء على :(4) مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي – 254

____________________________________________ 
 

 .276: فأنظرھا رقم " مشيخة الرازي"سيكرر المؤلف ذكرھا باسم  (1)
 .منتبهابن الخطاب، وھو خطأ وتصويبه من تبصير ال: في المطبوعة  (2)
 .227: انظر ما تقدم رقم (3)

(4) 

واللباب 59: 11والبداية والنھاية  385: 11وتھذيب التھذيب  583: ؛ له ترجمة في تذكرة الحفاظ) 227 - ( يعقوب بن سفيان الفسوي 
قد نشر في ثالثة مجلدات بتحقيقومقدمة المعرفة والتاريخ ؛ وكتابه المعرفة والتاريخ  171: 2والشذرات  77: 3والنجوم الزاھرة ) الفسوي(

ومشيخته وصلنا منھا الجزء الثاني والثالث وھما بالمكتبة الظاھرية بدمشق، وأنظر الرسالة) 1974: بغداد(الدكتور أكرم ضياء العمري 
 .140: المستطرفة

   
أحمد بن إبراھيم بن عبد الواحد  البالد، تخريجه لنفسه، بالسند إلى ابن حجر عن أبي ھريرة بن الذھبي عن أبيه، أنا العماد

المقدسي، أنا إبراھيم بن عثمان الكاشغري، أنا أبو المظفر أحمد بن صالح، أنبأنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون، أنا 
  .أبو علي ابن شاذان، أنا ابن درستويه، أنا يعقوب ابن سفيان

 
وھو الحافظ أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراھيم ابن شاذان البزاز، وھي كبرى وصغرى،  :(1) مشيخة ابن شاذان - 255

مسموعة تداولتھا والصغرى عندي في نحو كراستين، فيھا لطائف ونوادر استنسختھا من مكتبة الوفائيين بمصر من نسخة 
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أرويھا بالسند إلى السيوطي عن عالء الدين صالح بن عمر البلقيني عن عمر بن محمد بن أحمد بن . أيدي جماعة من الحفاظ
سليمان البالسي عن زينب بنت الكمال عن أبي القاسم يحيى بن أبي السعود عن شھدة الكاتبة، أنا أبو غالب محمد بن الحسن 

  .لي الحسن بن أحمد ابن إبراھيم بن شاذانالباقالني، أنا أبو ع
 

بالسند إلى ابن حجر عن محمد بن منيع الوراق الشبلي عن أبي الحجاج المزي، أنا محمد بن : مشيخته الصغرى – 256
عبدهللا بن الزبير الخابوري عن يحيى بن جعفر الدامغاني عن أبيه عن أبي مسلم عبد الرحمن بن عمر الفانيذي عن ابن 

  .شاذان
 

 وھو أبو محمد الحسن بن علي الجوھري، :(2) مشيختا الجوھري – 257
____________________________________________ 

 
وانظر" مسند العراق"وحاله بـ  1075: ھبي في تذكرة الحفاظ وذكره الذ 279: 7ترجمة في تاريخ بغداد ) 425 -  339(البن شاذان  (1)

 .53: 1) دھمان(وفي الحديث عن مشيخته انظر أنباء الغمر  38: وما يلي رقم) 426: وفيات( 86: 8المنتظم 

وغير 292: 3لشذرات وا 88: 12والبداية والنھاية  227: 8والمنتظم  393: 7، انظر ترجمته في تاريخ بغداد 454توفي الجوھري سنة  (2)
 .231: 3الذھبي 

   
الكبرى والصغرى أرويھما، بالسند إلى السيوطي عن ابن مقبل عن الصالح ابن أبي عمر، أنبأنا الفخر بن البخاري، أنا عمر  

  .، أنا الجوھري(1) بن محمد بن طبرزد، أنا أبو غالب أحمد بن الحسن بن البناء

وھو أبو طالب محمد بن علي العشاري، به إلى ابن حجر عن أبي العباس أحمد بن الحسن بن : مشيخة العشاري – 258
مية بنت الحافظ أبي علي الحسن بن محمد البكري، أنا عمر بن محمد الزينبي، أنا أحمد ابن الحسن بن علي الصيرفي عن سا

وبالسند إلى ابن البخاري عن : ح. طبرزد، أنا محمد بن عبد الباقي األنصاري، أنا أبو طالب محمد بن علي بن الفتح العشاري
  .ابن طبرزد به

مداني المعدل أرويھا بالسند إلى التجيبي ھو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن ذكوان الھ: مشيخة أبي بكر ابن ذكوان – 259
  .وھي مفيدة: عن الحافظ السلفي عن أبي صادق محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الفقيه، قال التجيبي في مشيخته

ھو الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد الدائم المقدسي الحنبلي به إلى محمد بن أبي بكر بن و :(2) مشيخة ابن عبد الدائم – 260
  .أبي عمر عن خديجة بنت علي بن أبي عمر عن محمد بن إسماعيل بن الخباز عنه

 (3) مشيخته تخريج أبي الفداء إسماعيل بن إبراھيم بن الخباز – 261

____________________________________________ 
 

 .)71: 4راجع عبر الذھبي ( 527كانت وفاة ابن البناء سنة  (1)

(2) 
:تخب السالميومن 278: 2وذيل ابن رجب  81: 1والفوات  34: 7والوافي  99: له ترجمة في نكت الھميان) 668(ھو ابن نعمة المقدسي 

وقد خرجھا له أبو العباس 322: وفي مشيخته انظر معجم الوادياشي 141: 1والزركلي  228: 5وعبر الذھبي  523: 5والشذرات  29
 .(262: رقم(احمد بن محمد بن عبد هللا الظاھري 

وقال 24: وذيل العبر 239: 4مرآة الجنــان و 386: 1والدرر الكامنة  350: 2؛ انظر ترجمته في ذيل ابن رجب 703توفي إسماعيل سنة  (3)
 ."…وخرج المعجم… خرج البن عبد الدايم: "ابن حجر

   
جة له   .به إلى ابن الجزري عن محمد بن إسماعيل بن الخباز عن المخرَّ

 
عن  مشيخته تخريج أبي العباس أحمد بن الظاھري الحنفي، في خمسة أجزاء به إلى الحافظ عن أبي الفرج الغزي – 262

جة له   .علي ابن رزق هللا النابلسي عن المخرَّ
 

تخريج أبي محمد القاسم بن محمد البرزالي به إلى التنوخي عن المخرجة  :(1) مشيخة أبي بكر أحمد بن عبد الدائم – 263
  .له
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  :سندوكذا بھذا ال
  

  .مشيخة أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر بن النحاس – 264
 

  .ومشيخة أبي الفداء إسماعيل بن يوسف القيسي – 265
 

عن أبي النعيم رضوان المستملي عن الكمال ابن أرويھا بالسند إلى القاضي زكرياء األنصاري  :(2) مشيخة الخفاف – 266
أخبرنا بھا يوسف الخفاف وھي تخريج الحافظ المحب ابن : ظھيرة عن أبي العباس أحمد بن محمد بن الحسن الجزائري قال

  .هوأرويھا بأسانيدنا إلى ابن حجر الحافظ عن عبد هللا ابن عمر األزھري عن التقي محمد بن محمد الطلحي عن: ح. النجار
 

تخريج جمال الدين يوسف بن محمد بن مسعود : مشيخة محيي الدين أبي نصر محمد بن شرف الدين أحمد العباسي – 267
 السرمري الحنبلي، وھي في

____________________________________________ 
 

 .316: 1) دھمان(ذكر ھذه المشيخة ابن حجر في أنباء الغمر  (1)
 .6: 5والشذرات  3: 5، انظر عبر الذھبي 601رك بن كامل الخفاف أبو الفتوح، توفي سنة ھو يوسف بن المبا (2)

   
كراسة، أرويھا بالسند إلى القبابي عن يوسف السرمري الحافظ بقراءته على المخرجة له، وھي عندي في كراسة عليھا  

  .سماعات وإجازات

وھو المسند بھاء الدين أبو محمد القاسم ابن مظفر بن عساكر الدمشقي الشافعي تخريج  :(1) مشيخة ابن عساكر – 268
الحافظ علم الدين القاسم ابن أبي الفضل محمد بن يوسف البرزالي اإلشبيلي الشافعي، وھي في نحو كراستين، أرويھا من 

ً عليه بدمشق سنة طريق ابن مر ، وعندي أصل سماع 622زوق الجد عن ابن جابر الوادياشي عن المخرجة له سماعا
  .الوادياشي المذكور وعليه خط ابن مرزوق الجد

من أھل شاطبة، أرويھا من طريق ابن األبار عن أبي  :(2) مشيخة أبي محمد عبد هللا بن محمد بن عبد هللا التجيبي – 269
  .الربيع بن سالم الكالعي عنه

  .تخريج الحافظ ابن حجر، أرويھا بالسند إليه: مشيخة ابن أبي المجد الذين تفرد بھم – 270

 أرويھا بالسند إلى السيوطي :(3) يخة أبي الحسين ابن حسنونمش – 271

____________________________________________ 
 

(1) 
والشذرات 130: وذيل العبر 108: 14والبداية والنھاية  323: 3 ؛ له ترجمة في الدرر الكامنة)723 - 629(القاسم بن مظفر بن عساكر 

صغرى: وخرجت له مشيختان: "ويقول الوادياشي 322، 81وفي مشيخته انظر برنامج الوادياشي  1327: ودرة الحجال رقم 61: 6
 ."نحو ستمائة شيخ وشيخة خرجھا له علم الدين البرزالي وكبرى خرجھا له أبو عبد هللا محمد بن طغريل الصيرفي تحتوي على

 .899: ؛ انظر التكملة)635 -  574(عبد هللا بن محمد التجيبي  (2)

؛ انظر456وكانت وفاته سنة ) ابو الخير ومرة ابو الحسن: وأخطأ المؤلف فكتبھا مرة(يعرف بابن النرسي وكنيته في المصادر ابو الحسين  (3)
 ."روى في مشيخته عن محمد بن اسماعيل الوراق وطبقته"قال الذھبي  301: 3 والشذرات 240: 3والعبر  356: 1تاريخ بغداد 

   
عن صالح البلقيني عن عمر بن محمد البالسي عن أبي الحجاج المزي، أنا عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني، أنا أبو علي 

  .ن محمد بن أحمد بن حسنونضياء بن القاسم بن الخريف، أنا محمد بن عبد الباقي األنصاري، أنا أبو الحسي
 

به إلى الحافظ عن أحمد بن الحسن الزينبي عن : ، الكبرى(1) مشيخة أبي الحسين محمد بن علي بن المھتدي با - 272
إبراھيم المقدسي عن داوود بن أحمد بن مالعب عن محمد ابن عمر األرموي  محمد بن أحمد الفارقي عن أبي بكر محمد بن

  .عنه
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  .به إلى الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عن يحيى بن علي الطراح عنه: مشيخته الصغرى – 273

 
  .وھو أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز به إلى الفخر ابن البخاري عن ابن طبرزد عنه :(2) مشيخة القزاز – 274

 
وھو أبو بكر عبد هللا بن محمد بن النقور، أرويھا بالسند إلى البرھان التوخي عن أبي بكر بن  :(3) مشيخة ابن النقور – 275

 .عبد الدائم عن محمد بن إبراھيم االربلي عنه
____________________________________________ 

 

(1) 
وفي اصل(وقد نيف على التسعين وكنيته في المصادر أبو الحسين  465توفي سنة  يرجع في نسبه إلى الخليفة المھتدي با العباسي،

، وفي مشيخته انظر324: 3والشذرات  93: 3ومرآة الجنان  260: 3وعبر الذھبي  283: 3؛ انظر المنتظم )المطبوعة أبو الحسن فصوبته
 .)ابن المھدي: وكتب خطأ فيھا( 141: الرسالة المستطرفة

:4وعبر الذھبي  90: 10والمنتظم  116: ؛ انظر مشيخة ابن الجوزي)535توفي سنة (الخامس والثالثون من شيوخ ابن الجوزي  ھو الشيخ (2)
 .106: 4والشذرات  95

 .215: 4والشذرات  190: 4، انظر ترجمته في العبر 565توفي أبو بكر ابن النقور سنة  (3)
   

تخريج أبي طاھر السلفي، أرويھا بالسند إلى ابن حجر عن أحمد بن الحسن بن محمد  :(1) مشيخة الرازي – 276
ن صالح بن برياسان، السويداوي عن عائشة بنت علي بن عمر الصنھاجي، أنا عبد هللا بن عبد الواحد بن عالن، أنا إسماعيل ب

  .أنا أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن إبراھيم بن الحطاب الرازي
 

جي عن زينب بنت بالسند إلى ابن حجر عن أبي العباس أحمد بن بلغا والكن :(2) مشيخة وجيه بن طاھر الشحامي – 277
  .الكمال عن عبد الخالق ابن أنجب بن المعمر المارديني، أنا أبو بكر وجيه بن طاھر الشحامي النيسابوري

 
  .به إلى زينب بنت الكمال عن عجيبة عن أبي الخير :(3) مشيخة أبي الخير محمد بن أحمد ابن الباغبان – 278

 
أرويھا إلى السيوطي عن البلقيني عن عمر بن : مشيخة مسعود بن الحسن بن القاسم بن الفضل الثقفي األصبھاني – 279

البالسي عن أبي الحجاج المزي، أنا عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عن عبد القادر بن عبد هللا الرھاوي أحمد بن سليمان 
  .الحافظ بسماعه عن أبي محمد مسعود بن الحسن

 
 وھو أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوھاب: مشيخة ابن كليب – 280

____________________________________________ 
 

99: وانظر الرسالة المستطرفة) 252: وقد تقدم ذكر مشيخته بتخريج السلفي رقم(رازي ھذا ھو محمد بن أحمد بن إبراھيم ابن الحطاب ال (1)
 .75: 4والشذرات  65: 4وعبر الذھبي  525حيث ذكر انه توفي سنة 

 .)541: وفيات( 130: 4والشذرات  113: 4ترجمة وجيه بن طاھر الشحامي في العبر  (2)
 .)559: وفيات( 187: 4والشذرات  168: 4الباغبان يعني حافظ الباغ وھو البستان؛ انظر العبر  (3)

   
  .ابن كليب، به إلى الحافظ عن أبي العباس بن الحسن السويداوي عن أحمد بن علي المتولي عن النجيب الحراني عنه

 
  .وھو أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي، به إلى الفخر ابن البخاري عنه :(1) مشيخة الكندي – 281

 
ً به : مشيخة السلمي – 282 إلى وھو القاضي أبو المعالي محمد بن إبراھيم تخريج الشھاب ابن حجي عن سبعة عشر شيخا

  .أبي الفتح المزي عن الشھاب أحمد بن الفخر عثمان المصري عن المخرجة له
 

العز ھو أبو نصر محمد بن ھبة هللا بن الشيرازي تخريج النجيب نصر هللا بن أبي  :(2) مشيخة ابن الشيرازي – 283
الصفار به إلى المزي عن الشھاب المصري عن أبي العباس السويداوي عن البدر محمد بن أحمد الظاھري عن والده عن 

  .المخرجة له
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ي بالسند إلى السيوطي عن ابن حجر عن الحافظ العراقي عن تخريج محمد بن يحيى الواسط :(3) مشيخة ابن طبرزد – 284
 .محمد بن الخباز عن أبي القاسم علي بن القاسم بن أبي القاسم ابن عساكر، أنا عمر بن طبرزد

____________________________________________ 
 

(1) 
297: 1وغاية النھاية  95: وذيل الروضتين 10: 2ه الرواة ؛ انظر ترجمته في أنبا)613 - 520(ھو تاج الدين الكندي النحوي المشھور 

وبغية 216: 6والنجوم الزاھرة  246: 1والجواھر المضية  100: 1) قسم الشام(والخريدة  2: 339وابن خلكان  171: 11ومعجم األدباء 
 .570: 1الوعاة 

وأنھا في جزء؛ وانظر الشذرات 145:5مشيخته في العبر  ؛ ذكر الذھبي)635 - 549(أبو نصر ابن الشيرازي الدمشقي شمس الدين  (2)
174:5. 

والشذرات 24:5؛ انظر العبر )607 - - 516(أبو حفص موفق الدين عمر بن محمد بن معمر الدارقزي المؤدب المعروف بابن طبرزد  (3)
26:5. 

   
به إلى السيوطي عن عائشة بنت جار هللا بن صالح الطبرية عن إبراھيم بن صديق : ابن اللتي (1) مشيخة أبي المنجا – 285

  .عن الحجار عن أبي المنج عبد هللا بن عمر بن علي بن زيد البغدادي
 

تخريج الحافظ أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن التجيبي التلمساني أرويھا من طريق ابن األبار  :(2) مشيخة السلفي – 286
  .القضاعي عنه

 
وھو الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البغدادي، تخريجه لنفسه، نرويھا بالسند إلى  :(3) مشيخة ابن الجوزي – 287

  .الذي بعده ابن البخاري عنه
 

ھو الوجيه محمد بن عبد الرحمن األزدي عرف بابن البرھان تخريج المنصور بن سليم : مشيخة ابن البرھان – 288
  .االسكندري به إلى أبي حيان عنه

 
ھو اإلمام الحافظ شيخ اإلسالم أبو الحسن علي بن اإلمام أحمد بن عبد الواحد  :(4) مشيخة الفخر ابن البخاري – 289

، ومشيخته ھذه في مجلد ضخم، 690وتوفي سنة  596بخاري الفقيه الحنيلي، ولد سنة المقدسي المعروف ھو ووالده بابن ال
رأيتھا بالمشرق، وھي وحدھا تدل على حفظه وواسع روايته، وله مشيخات ذكر له صاحب الصلة منھا المشيخة التي خرج له 

  أبو
____________________________________________ 

  
 .171:5والشذرات  143:5؛ وانظر العبر )635 - 545(بن عمر بن علي الحريمي القزاز المشھور بابن اللتي  ھو مسند وقته عبد هللا (1)
 .)591 – 588: التكملة (وذكرھا ابن األبار في ترجمة محمد بن عبد الرحمن التجيبي  141: انظر الرسالة المستطرفة  (2)
 .بين شيخ وشيخة 89وتحتوي ) الطبعة الثانية 1980بيروت (نشرت ھذه المشيخة بتحقيق األستاذ محمد محفوظ  (3)

:والرسالة المستطرفة  414:5والشذرات  368:5؛ وانظر في ترجمته عبر الذھبي 235: قد مر ذكر الفخر ابن البخاري في المعاجم رقم  (4)
142. 

   
  .ان المقدسيالعباس أحمد ابن محمد الظاھري، والمشيخة التي خرج له أبو الحسن علي بن بلب

 
: ح. أرويھا بالسند إلى القاضي زكرياء عن العز بن الفرات عن أبي حفص عمر ابن أميلة المراغي عن الفخر ابن البخاري

  .وبأسانيدنا إلى السيوطي وزكرياء عن ابن مقبل عن الصالح بن أبي عمر عنه
 

 656ح ابن أبي عمر ومات المنذري سنة ومن اللطائف أن الفخر ابن البخاري ھذا سمع منه الحافظ المنذري والصال
والصالح سنة ثمانين وسبعمائة، وھذا ھو السابق والالحق عند المحدثين، وھو من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعد ما بين 

شيء ومن فوائده حالوة علو االسناد في القلوب وأن ال يظن سقوط " السابق والالحق"وفاتھما، وللخطيب فيه كتاب حسن سماه 
  .من االسناد

 
ذكره الحافظ ابن رجب . وعرف والد المترجم بالبخاري لكونه أقام ببخارى مدة يقرأ على الرضي النيسابوري: قلت
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" حصر الشارد"الطيب الشرَكي في ثبته والشيخ عابد السندي في  وابن) األمم"ونقله عنه البرھان الكوراني في  (1) الحنبلي
ومما يتضاحك منه ما وقع في فھرسة الصباغ وتلميذه ابن الحسن بناني وتبعه تلميذه أبو الربيع . وأقّروه، وھو المعروف

ط فادح، فتحققه وال تكن وھو غل –النجاري  –وتلميذه الكوھن في فھرسته من أنه بالنون والجيم " السر الظاھر"الحلوات في 
ذكر ذلك في ترجمة والده من  –نقل عن ابن البخاري نفسه ما ذكر عن ابن رجب " التحفة القادرية"ثم وجدت صاحب . إمَّعة

  .مشيخته فقف عليھا
 

 .(2) )انظر تحفة الراغب: (مشيخة ابن السقطي
____________________________________________ 

 
 .)623وكانت وفاته سنة ( 168:2ذيل ابن رجب  (1)
 .)284: ص ( 88: رقم  (2)

   
ھو اإلمام الحافظ مفيد العراق محب الدين أبو عبد هللا محمد بن محمود بن النجار البغدادي  :(1) مشيخة ابن النجار – 290 

بالسند إلى أحمد بن أبي طالب صاحب تاريخ مدينة السالم في ثالثمائة جزء، اشتملت مشيخته على ثالثة آالف شيخ، أرويھا 
  .الحجار وغيره عنه

ھو الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر ابن علي بن عمر بن علي القزويني الشافعي الشافعي  :(2) مشيخة القزويني – 291
  .734سعود بن المظفر البزيزي الشافعي سنة رواھا عنه مرة ثانية م

  .(3) )انظر حرف الفاء: (مشيخة الفيروزبادي

لشيخ اإلسالم الحافظ ابن حجر، عندي نحو النصف منھا من نسخة مصححة  :(4) المشيخة الباسمة للقبابي وفاطمة – 292
صري بخط الحافظ السخاوي وكانت على ملكه، ومراده بالقبابي المسند زين الدين أبو زيد عبد الرحمن بن عمر اللخمي الم

القبابي المقدسي، ومراده بفاطمة المسندة المعمرة األصيلة فاطمة بنت الشيخ صالح الدين بن أبي الفتح المقدسي، وجمعھما 
األنس الجليل في "، ترجم للشيخ والشيخة صاحب 754الشتراكھما في المشايخ الذين أجازوا لھما في استدعاء مؤرخ سنة 

 كما ترجم (5) "تاريخ القدس والخليل

____________________________________________ 
 

 .357: ستأتي ترجمته برقم  (1)
 .)256:3الكامنة  الدرر(عمل الفھرست، أجاد فيه ) 750 - 683(عمر بن علي بن عمر القزويني الحافظ الكبير محدث العراق  (2)
 .في ما يلي 522: رقم  (3)

، وھي غير محققة فال يمكن الركون اليھا، خصوصاً بعد أن ضبط"القبابي"بدل " القياتي"وفي ھذه الطبعة ) 1973.ط( 260:2األنس الجليل  (4)
.قباب الكبرى من قرى اشموم الرمان بالصعيدلفظ القبابي بكسر القاف وموحدتين نسبة لقباب حماة ال لل) 113:4(السخاوي في الضوء الالمع 

 .)المؤلف( 596: انظر األنس الجليل  (5)
   

وجملة . وھي أيضاً عندي" بيان الصناعة بعشرة من أصحاب ابن جماعة"لھما أيضاً يوسف سبط الحافظ ابن حجر في كتابه 
نفساً، وعدة ما  84، وعدة ما أنفرد به القبابي 52 ما في المشيخة الباسمة ھذه مائة وستة وستون شيخاً، وعدة ما اتفقا فيه

ً  82نفساً، وجميع شيوخ فاطمة  136نفساً، فجميع شيوخ القبابي  30انفردت به فاطمة  نروي المشيخة المذكورة . نفسا
  .بأسانيدنا إلى الحافظ ابن حجر عنھما

 
ھو اإلمام الحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي  :(1) مشيخة الحافظ ابن رجب – 293
وشرح حديث لبيك اللھم لبيك، وشرح حديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وشرح حديث عمار بن " طبقات الحنابلة"صاحب 

يث إن أغبط أوليائي عندي، وغاية النفع بتمثيل المؤمن بالخامة من الزرع، وشرح حديث ياسر اللھم بعلمك الغيب، وشرح حد
يتبع المؤمن ثالث، وشرح حديث مثل اإلسالم، وشرح حديث اختصاص المأل األعلى، وشرح حديث بدأ اإلسالم غريباً، 

  .وشرح األحاديث الخمسين التي عليھا مدار اإلسالم وغير ذلك
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وسمع بمصر من الميدومي وبدمشق من ابن الخباز،  736ولد في بغداد سنة : "فقال" إنباء الغمر"ي وقد ترجمه الحافظ ف

ً على معانيه،  ً واطالعا ووافق شيخنا الحافظ العراقي في السماع كثيراً، ومھر في فنون الحديث أسماء ورجاالً وعلالً وطرقا
عبادة، ونقم عليه إفتاؤه بمقاالت ابنن تيمية، ثم أظھر صنف شرح الترمذي فأجاد فيه نحو عشرين مجلداً، وكان صاحب 
 الرجوع عن ذلك فنافره التيميون، فلم يكن مع ھؤالء وال مع ھؤالء،

____________________________________________ 
 

وذيل 76:2والدارس  339:6ات والشذر 460:1وأنباء الغمر ) 706وفيه انه ولد سنة ( 428:2ترجمة الحافظ ابن رجب في الدرر الكامنة  (1)
 .67:4والزركلي  536: وطبقات الحفاظ 367: تذكرة الحفاظ 

   
  .باختصار. ، اھـ"795وكان قد ترك االفتاء بأخرة، وتخرج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق، مات سنة  

ن الدين ابن رجب الدمشقي في التوجه إلى حكى الشيخ ولي الدين العراقي أن والده كان معادالً الشيخ زي: وفي المواھب اللدنية
نويت الصالة في مسجد الخليل، ليحترز عن شد الرحال لزيارته على طريق ابن تيمية، قال : بلد الخليل، فلما دنا من البلد قال

دُّ الرحال إالّ إلى ال تُششَ : أما أنت فقد خالفت النبي صلى هللا عليه وسلم ألنه قال: نويت زيارة قبل الخليل، ثم قلت له: فقلت له
اال قبور : زوروا القبور، فقال: ثالثة مساجد، وقد شددت الرحل إلى مسجد رابع، وأما أنا فأتبعت النبي عليه السالم ألنه قال

  .منھا. األنبياء، فبھت، ا ھـ

لدين سليمان بن داوود أرويھا وكل ما له بالسند إلى القاضي زكرياء األنصاري عن النجم عمر بن فھد المكي عن الشيخ زيد ا
  .بن عبد هللا الموصلي ثم الدمشقي عنه، وھو يروي عن ابن القيم عن ابن تيمية ما لھم

بالسند إلى السيوطي عن نشوانة بنت عيسى بن السلطان صالح الدين بن أيوب، أرويھا  :(1) مشيخة الملك المعظم – 294
  .عبد هللا عن إبراھيم بن أبي بكر ابن السالر عن الشرف عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عنه

 فيھا الجمللحافظ أبي طاھر السلفي جمع  :(2) المشيخة البغدادية – 295

____________________________________________ 
 

كما يقول المؤلف ھنا،) مشيخة(وانتقى له عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ) 648توفي سنة " (تورانشاه"الملك المعظم ابن صالح الدين اسمه  (1)
ً ) 688: انظر شفاء القلوب (أما المعظم عيسى فھو ابن الملك العادل   .(276: شفاء القلوب (ذا عناية بالغة بالعلم والعلماء  وكان أيضا

 .137: وانظر الرسالة المستطرفة " وعمل معجماً لشيوخ بغداد"حيث يقول  228:4انظر العبر  (2)
  

إليه الغفير مع الفوائد التي ال تحصى وجملتھا تزيد على مائة جزء وھي موجودة بمكتبة االسكولایر باصبانيا، أرويھـا بالسند 
  .(1) )انظر حرف السين(

  .(2) )انظر من أسمه أحمد: (مشيخة ابن العجمي

  .(3))انظر إرشاد المھتدي: (مشيخة المرشدي

وھو علم الدين أبو الحسن محمد بن الحسين ابن رشيق، تخريج أبي محمد عبد الغفار بن  :(4) مشيخة ابن رشيق – 296
الفتح المزي عن الشھاب أحمد بن الفخر عثمان المصري عن أبي المعالي  محمد السعدي بأسانيدنا إلى ابن طولون عن أبي

  .عبد هللا بن عمر الحالوي عن أحمد بن أبي بكر الزبيدي عن المخرجة له

وھو القاضي أبو الربيع سليمان بن عمر األذرعي، تخريج قاسم بن محمد البرزالي بھذا إلى  :(5) مشيخة األذرعي – 297
  .وھما عن أبي الفرج الغزي عن المخرجة له المصري وإلى الحافظ

تخريج الشھاب أحمد بن أيبك إليھما عن محمد بن أحمد : وھو النور علي بن عمر الواني :(6) مشيخة الواني – 298
 .المھدوي عن المخرجة له
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____________________________________________ 
 ."السفر معجم"عن  218: وراجع رقم  565: الترجمة رقم  (1)

 .)115: ص ( 6: الترجمة رقم  (2)

 .)178ص ( 35: رقم  (3)

 .142: انظر الرسالة المستطرفة ) 680 - (محمد بن الحسين بن عتيق بن رشيق الربعي المصري علم الدين  (4)

(5) 
ضاء مصر ثم قضاء دمشق وتوفيالمشھور بالزرعي الشافعي، ولي ق) ولد بأذرعات(قاضي القضاة جمال الدين سليمان بن عمر االذرعي 

:وذيل عبر الذھبي  304:9والنجوم الزاھرة  167:14والبداية والنھاية  250:2ورفع االصر  255:2؛ انظر الدرر الكامنة 734سنة 
181. 

 .163:3والدرر الكامنة  152: انظر ذيل عبر الذھبي . عن اثنتين وتسعين سنة 727صوفي توفي سنة  (6)

 .وھو فتح الدين أبو النون يونس بن إبراھيم الدبوسي، تخريج أبي العباس أحمد بن أيبك به إليه :(1) مشيخة الدبوسي – 299
وھو أبو العباس أحمد بن علي الجزري تخريج العز أبي القاسم أحمد بن محمد الحسيني به  :(2) مشيخة الجزري –ب 299

  .إلى البرھان التنوخي عنه
  

مشيخته التي خرج لنفسه، ومشيخته التي : وھو اإلمام البدر محمد بن إبراھيم بن جماعة :(3) مشيخة ابن جماعة – 300
ث بريرة، والتنقيح من خرج له المعشراني، ومشيخته التي خرج البرزالي وغير ذلك من مصنفاته كالفوائد الغزيرة في أحادي

أحكام الجامع الصحيح، واإلطاعة في فضل الجماعة، والتنبيه والتنزيه في دفع حجج التشبيه، ومسند االجناد في آالت الجھاد، 
  .وأدب العالم والمتعلم، بأسانيدنا إلى ولده العز عنه

 
إلى الضياء المقدسي عن ھبة هللا بن الحسن  وھو أبو الحسن بن المظفر بن الحسن ابن السبط، به: مشيخة ابن السبط – 301

 .بن المظفر عن أبيه عن أبيه صاحبھا
____________________________________________ 

 

(1) 
ويعرف( 180:2ودول اإلسالم  161: ، انظر ذيل العبر )في ما تقدم 230رقم (مسند مصر المعمر فتح الدين يونس بن إبراھيم الدبابيسي 

:قال  749وتوفي في الطاعون سنة  116:1فله ترجمة في الدرر ) أبو العباس أو أبو الحسين كما تقدم(أما احمد بن أيبك ). بوسيايضاً بالد
 .وخرج للدبوسي معجماً ولغيره من الشيوخ

 .206:14والبداية والنھاية  220:1والدرر الكامنة  232: انظر ذيل العبر ). 743توفي سنة (ھو مسند الشام  (2)

(3) 
وطبقات 107: وذيول تذكرة الحفاظ  183:2ودول اإلسالم  367:3؛ انظر ترجمته في الدرر الكامنة 733توفي البدر ابن جماعة سنة 

178: وذيل العبر  82وقضاة دمشق  163:14والبداية والنھاية  297:3والفوات  235: ونكت الھميان  18:2والوافي  230:5السبكي 
 .188:6والزركلي  80:2وبروكلمان، التكملة  298:9والنجوم الزاھرة  105/6والشذرات  287:4ومرآة الجنان 

   
  .وھو أبو الغنائم محمد بن علي النرسي، به إلى أبي طاھر السلفي عنه: مشيخة النرسي – 302

 
قير عن أبي بكر ابن وھو أبو طاھر محمد بن أحمد بن أبي الصقر، به إلى أبي الحسن بن الم: مشيخة ابن أبي الصقر – 303

  .الزعفراني عنه
 

وھو أبو محمد سعيد بن أبي رجاء الزازاني، به الى الزين العراقي عن محمد بن أبي الفتح : مشيخة الزازاني – 304
  .القالنسي عن المؤنسة بنت الملك العادل عن المؤيد بن عبد الرحيم الزاھد عنه

 
وھو أبو الحسن بن محمد بن الخل، به إلى الشھاب الحجار عن أبي بكر محمد بن أحمد  :(1) مشيخة ابن الخل – 305

  .القطيعي عنه
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وھو أبو الفتح محمد بن أحمد بن المندائي، له إلى الحافظ عن عبد هللا بن عمر عن محمد  :(2) مشيخة ابن المندائي – 306

  .بن أحمد الفاروقي األزھري عن عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني عنه
 

 وھو الضياء أبو أحمد عبد الوھاب بن علي :(3) ةمشيخة ابن سكين – 307
____________________________________________ 

 
وطبقات السبكي 381:4والوافي  227:4خلكان  وابن 179:10انظر المنتظم  552توفي سنة (أبو الحسن ابن المبارك فقيه شافعي بغدادي  (1)

 .239:7والزركلي  164:4والشذرات  150:4وعبر الذھبي  96:4

وفيه( 17:5والشذرات  14:5؛ انظر عبر الذھبي )605 -  517(أبو الفتح المندائي محمد بن احمد بن بختيار الواسطي المعدل مسند العراق  (2)
 .)الميداني

وعبر الذھبي 480:1وغاية النھاية  70: له ترجمة في ذيل الروضتين) 607 -  519(ه ضياء الدين ابو احمد ابن سكينة مسند العراق ومحدث (3)
 .201:6والنجوم الزاھرة  25:5والشذرات  61:13والبداية والنھاية ) تحقيق الحلو والطناحي( 324:8وطبقات السبكي  23:5

   
أجزاء، به إلى الحافظ عن أحمد بن الحسن المقدسي عن محمد بن أحمد الفاروقي عن ابن سكينة، تخريج إبي النجاد في ثمانية 

  .محمد بن عبد المنعم ابن الخيمي عنه
 

وھو أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني، به إلى الحافظ عن عبد هللا بن عمر  :(1) مشيخة الحرستاني – 308
  .األزھري عن محمد بن أحمد الفاروقي عن محمد بن أحمد بن إبراھيم المقدسي عنه

 
  .به إلى عائشة المقدسية عن أبي نصر محمد بن محمد بن الشيرازي عنه :(2) ء ابن شداد القاضيمشيخة البھا – 309

 
  .(3) مشيخة عمر بن محمد السھروردي –وكذا  – 310

 
 وھو صائن الدين أبو الحسن محمد بن األنجب :(4) مشيخة ابن األنجب – 311

____________________________________________ 
 

والبداية 50:5وعبر الذھبي  106: انظر ترجمته في ذيل الروضتين ). 614 - 520(أبو القاسم ابن الحرستاني الشافعي قاضي القضاة  (1)
 .220:6والنجوم الزاھرة  60:5والشذرات ) تحقيق الحلو والطناحي( 196:8وطبقات السبكي  77:13والنھاية 

(2) 
84:7له ترجمة مطولة عند تلميذه ابن خلكان ) 632 - 539(ھاء الدين ابن شداد أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم المعروف بالقاضي ب

وطبقات السبكي 115:2وطبقات االسنوري  158:5والشذرات  132:5وعبر الذھبي  163: وذيل الروضتين  395:2وانظر غاية النھاية 
 .(ومصادر أخرى ذكرت في حاشية وفيات األعيان( 151:5

(3) 
446:3وابن خلكان  163: وانظر ذيل الروضتين ) 632وكانت وفاة السھروردي ببغداد سنة ( 141: لرسالة المستطرفةذكرت مشيخته في ا
والشذرات 143:5وطبقات الشافعية  138:13والبداية والنھاية  129:5وعبر الذھبي  679: ومرآة الزمان 74: والحوادث الجامعة

153:5. 
 .299:5والشذرات  255:5انظر عبر الذھبي ). 659 -  575(نجب بن أبي عبد هللا البغدادي الصوفي ھو محمد بن األ: الصائن النعال  (4)

   
النعال، تخريج الرشيد أبي بكر ابن الزكي المنذري، به إلى البرھان التنوخي عن أحمد بن أبي بكر األرموي القرافي عن 

  .المخرجة له

ي بن أبي الفخار البغدادي به إلى الحافظ عن أبي ھريرة بن محمد الذھبي وھو أبو تمتم عل: مشيخة ابن أبي الفخار – 312
  .عن عبد الرحمن بن محمد البجدي عنه

وھو البھاء أبو الحسن علي بن ھبة هللا ابن بنت الجميزي، تخريج الرشيد يحيى بن عبد هللا : مشيخة ابن بنت الجميزي – 313
  .بن خليفة المنجي عن محمد بن أبي بكر بن طارق عنه العطار، به إلى األستاذ ابن الجزري عن محمود

ھو مسلمة األموي، به إلى الحافظ عن أبي الحسن ابن أبي المجد عن عبد الرحيم بن يحيى بن : مشيخة الرشيدي – 314
  .الفرج عن عمه أحمد بن الفرج الزاھد عنه
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ن الدولة، به إلى الحافظ عن أحمد ابن أبي بكر بن ھو أبو الحسن علي بن أبي طاھر بن أمي: مشيخة ابن أمين الدولة – 315
  .العز عن عبد القادر بن محمد الصعبي عنه

ھو النجيب أبو الدر لؤلؤ بن عبد هللا الضرير، به إلى الحافظ عن عبد هللا بن عمر األزھري عن : مشيخة أبي الدر – 316
  .محمد بن غالي الدمياطي عنه

بد هللا محمد بن محمد بن رمضان الوزان، تخريج الكمال محمد بن علي الصابوني، به وھو أبو ع: مشيخة ابن الوزان – 317
إلى ابن طولون عن أبي البقاء محمد بن العماد عن عبد الرحمن بن يوسف الطحال عن محمد بن عبد هللا الصامت عن أحمد 

يم البياني، تخريج الزين العراقي، به إلى وھو أبو عبد هللا محمد بن إبراھ: مشيخة البياني – 318 .بن الزكي الموصلي عنه
الشمس ابن طولون عن يوسف بن حسن بن عبد الھادي عن محمد بن محمد الخيضري عن أبي ذر عبد الرحمن بن محمد 

  .الزركشي عن المخرجة له

خيه، به إلى ھو تقي الدين أبو بكر بن محمد القرقشندي، تخريج الزين عبد الكريم ابن أ: مشيخة ابن القرقشندي – 319
  .الشمس ابن طولون عن الكمال محمد بن العز الدمشقي عنه

ھو أبو محمد عيسى بن عبد الرحمن بن المطعم الدالل، تخريج الحافظ الذھبي، به إلى البرھان : مشيخة ابن المطعم – 320
  .التنوخي عنه

ھو عماد الدين محمد بن إسماعيل بن أبي الفتح خطيب مردا الحنبلي، تخريج الضياء  :(1) مشيخة خطيب مردا – 321
  .المقدسي، به إلى زينب الكمالية عن المخرجة له

ألسعردي، به إلى ھو أبو محمد عبد الھادي بن عبد الكريم القيسي، تخريج أبي القاسم عبيد بن محمد ا: مشيخة القيسي – 322
  .التنوخي عن أبي نعيم أحمد بن عبيد األسعردي عن المخرجة له

ھو عبد العزيز بن عبد المنعم الحراني، تخريج أبي العباس الظاھري في ثالث مجلدات، : مشيخة أبي العز الحراني – 323
  .ة لهبه إلى الحافظ عن إسماعيل بن إبراھيم الحنفي عن محمد بن أحمد بن صبح عن المخرج

 ھو أبو إبراھيم إسحاق بن محمود: مشيخة البروجردي – 324

____________________________________________ 
 

 .283:5والشذرات  235:5له ترجمة في عبر الذھبي ) ومردا قرية من قرى نابلس بفلسطين) (656 - 566(خطيب مردا  (1)
   

المنذري، به إلى الحافظ عن أبي العباس السويداوي عن محمد بن غالي البروجردي، تخريج الرشيد أبي بكر ابن الزكي 
  .الدمياطي عن المخرجة له

 
الحارثي، به إلى ھو الصفي خليل المراغي الزاھد، تخريج أبي محمد مسعود بن الحسن  :(1) مشيخة المراغي – 325

  .الحافظ عن السويداوي عن محمد ابن أحمد الفارقي عن المخرجة له
 

  .لطان عنهوھو العفيف إسحاق بن يحيى اآلمدي، به إلى الحافظ عن خديجة بنت إبراھيم بن س :(2) مشيخة اآلمدي – 326
 

بي، به إلى الحافظ عن أبي ھريرة ھو أبو زكرياء يحيى بن محمد بن سعد، تخريج الحافظ الذھ :(3) مشيخة ابن سعد – 327
  .ابن الذھبي عن المخرجة له

 
وھو أبو بكر محمد بن عنبر الزاھد، وأبو بكر محمد بن الرضي، وأم محمد زينب بنت : مشيخة المشايخ – 328

به إلى الحافظ الذين اشتركوا في الرواية عنھم، وعدتھم اثنان وعشرون شيخاً، (5) المقدسي، وحبيبة بنت الزين (4) الكمال
  .عن أم محمد آس بنت أحمد بن حسان عنھم
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____________________________________________ 
 

انظر عبر الذھبي. وقد قارب التسعين 685ھو الصفي خليل بن أبي بكر بن محمد بن صديق المراغي الفقيه الحنبلي المقريء توفي سنة  (1)
 .390:5والشذرات  325:5

والدرر 141: انظر ذيل عبر الذھبي. عن ثالث وثمانين سنة 725دين اسحاق بن يحيى االمدي الحنفي شيخ الظاھرية، توفي سنة عفيف ال (2)
ً  357:1والدارس  120:14والبداية والنھاية  381:1الكامنة   .وخرج له ابن المھندس معجما

201:5والدرر الكامنة  121: عة اشھر، انظر ذيل عبر الذھبي عن تسعين سنة وتس 721يحيى بن محمد بن سعد المقدسي، توفي سنة  (3)
 .56:6والشذرات 

 .310: سيأتي ذكرھا في مشيخة مستقلة رقم  (4)

وحضرت على خطيب مردا وأسمعت من أحمد 645ھي حبيبة بنت الزين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد المقدسي أم عبد الرحمن ولدت سنة  (5)
 .)85:2الدرر الكامنة (ولم تتزوج  733بالكثير وماتت سنة بن عبد الدائم وحدثت 

   
  .(2) بن محمد بن الشيخة عنه ھو أبو المحاسن يوسف بن عمر، به إلى الحافظ بن إبراھيم :(1) مشيخة الختني – 329

 
  .ابن أبي التائب، به إلى عائشة المسندة عنه (4) ھو أبو محمد عبد هللا بن الحسين :(3) مشيخة ابن أبي التائب – 330

 
ھو الشرف عبد هللا بن عبد الغني المقدسي، تخريج أبي الحسن علي بن عمر  :(5) مشيخة ابن عبد الغني المقدسي – 331

  .الواني، به إلى التنوخي عن المخرجة له
  

 .ھو القاضي أبو المعالي يحيى بن فضل هللا الصالحي، تخريج ابن أيبك بالسند السابق إليه :(6) مشيخة ابن فضل هللا – 332
____________________________________________ 

 

242:5والدرر الكامنة  167: ؛ انظر ذيل عبر الذھبي730 توفي سنة) بضم المعجمة وفتح المثناة الخفيفة بعدھا نون(يوسف بن عمر الختني  (1)
 .287:9والنجوم الزاھرة  181:2ودول اإلسالم  97:6والشذرات 

 .الخشني، وصوبناه اعتماداً على ضبط ابن حجر في الدرر: في المطبوعة  (2)

:انظر ذيل عبر الذھبي . عن قريب من تسعين 735وفي سنة بدر الدين عبد هللا بن الحسين بن أبي التائب الدمشقي األنصاري مسند الوقت، ت (3)
 .110:6والشذرات  184:2ودول اإلسالم  15: وذيل تذكرة الحفاظ  362:2والدرر الكامنة  185

 .الحسن: في المطبوعة  (4)

:وذيل ابن رجب  1408: حفاظوله ترجمة في تذكرة ال) ال شرف الدين(وذكر أن لقبه جمال الدين  495: ترجم له في طبقات الحفاظ  (5)
 .629وكانت وفاته سنة  131:5والشذرات  114:5وعبر الذھبي  185:2

(6) 
:تقلب في وظائف الدولة في الشام ومصر؛ انظر الدرر الكامنة ) 738 - 645(القاضي يحيى بن فضل هللا بن مجلي بن دعجان أبو المعالي 

ودول اإلسالم 183:14والبداية والنھاية  201: أبن أيبك معجماً؛ وذيل عبر الذھبي خرج له أبو الحسين : ونقل عن الذھبي قوله 199
 .316:9والنجوم الزاھرة  185:2

   
  .ھو المحب إبراھيم بن علي بن الخيمي، به إلى الحافظ عن عبد هللا بن أحمد الحالوي عنه :(1) مشيخة ابن الخيمي - 333

 
  .أبي بكر بن إبراھيم عنهھو أبو عبد هللا محمد بن يوسف الحوراني، به إلى الحافظ عن العماد : مشيخة الحوراني – 334

 
ھو أبو بكر محمد بن أبي بكر بن طرخان، تخريج أبي زكرياء يحيى بن محمد بن : مشيخة ابن طرخان – 335

  .بھذا السند إلى إبراھيم عنه (2) سعد
  

ھو أبو المحاسن يوسف بن يحيى بن نجم ابن الحنبلي، به إلى الحافظ عن الزين عبد  :(3) حنبليمشيخة ابن ال – 336
  .الصاحبة عنه] ّقيم[الرحمن بن أحمد ابن ناصر 

 
وھو عبد القادر ابن القرشية، بالسند إلى الحافظ عن أبي اليسر أحمد بن عبد هللا بن الصائغ  :(4) مشيخة ابن القرشية – 337

  .عنه
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____________________________________________ 
 

.وكالھما لقبه مجد الدين، واألول منھما ترجمته مضطربة سقطت منھا سنة الميالد والوفاة الثنين بھذا االسم،) 49:1الدرر (ترجم ابن حجر  (1)
 .وخرج له التقي عبيد مشيخة: قال ابن حجر  738والثاني توفي سنة 

 .227: انظر ما تقدم رقم  (2)

(3) 
وقد درَّس ھذا في" أبا المظفر"ولكنه كناه  751 ليوسف بن يحيى بن عبد الرحمن بن نجم الحنبلي المتوفى سنة 283: ترجم في ذيل العبر 

والدارس) حيث سماه أبن قيم الصاحبة 264: انظر الذيل(مدرسة الصاحبة بالجبل من دمشق وكذلك الزين عبد الرحمن بن أحمد بن ناصر 
84:2. 

انظر) 749 - 652(البعلي ) القريشة: الدرر(شية ھو عبد القادر بن أبي البركات بن أبي الفضل بن أبي علي الدمشقي محيي الدين ابن القر (4)
 .3: 3الدرر الكامنة 

   
  .ن أحمد بن داوود العطار عنهوھو محمد بن العز إبراھيم بن أبي عمر، به إلى الحافظ ع :(1) مشيخة ابن أبي عمر – 338

 
وھو البھاء عبد الرحمن بن أبي العز عمر المقدسي، به إلى الحافظ عن أبي بكر بن عبد هللا بن : مشيخة ابن أبي العز – 339

  .عبد الھادي عنه
 

وھو الحافظ أبو محمد القاسم بن محمد البرزالي في الذين حدثوه عن ابن طبرزد والكندي  :(2) مشيخة البرزالي - 340
  .وحنبل، به إلى الحافظ عن عائشة عنه

 
وھو الصدر محمد بن محمد الميدومي، تخريج أبي القاسم أحمد بن محمد الحسني، به إلى  :(3) مشيخة الميدومي – 341

  .الحافظ عن الزين العراقي عنه
 

وھو أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل ابن الخباز، به إلى الحافظ عن محمد بن أبي بكر بن  :(4) مشيخة ابن الخباز – 342
  .السراج عنه

 
  .وھو أبو عبد هللا القاري، تخريج الزين العراقي، به إلى الحافظ عن المخرجة له: مشيخة القاري – 343

 
 .وھو أبو الحسن علي بن محمد بن أبي المجد، تخريج الحافظ بنفسه، بأسانيدنا إليه عنه: أبي المجد ومشيخة ابن – 344

____________________________________________ 
 

ذيل عبر(نة عن خمس وثمانين س 748عز الدين أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم بن عبد هللا بن أبي عمر المقدسي الصالحي الحنبلي توفي سنة  (1)
ج له ابن المحب مشيخة: قال ابن حجر  97:2والدارس  374:3والدرر الكامنة  266: الذھبي  .خرَّ

 .في ما تقدم) 219: ص( 72: انظر الترجمة رقم (2)

:ل عبر الذھبي وذي 274:4انظر الدرر الكامنة ) 754 - 664(صدر الدين أبو الفتح محمد بن إبراھيم الميدومي المصري المسند المعمر  (3)
 .181:6والشذرات  307

307: وذيل عبر الذھبي  4:4، انظر الدرر الكامنة )756 -  667(ھو مسند الشام أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراھيم الخباز  (4)
 .181:6والشذرات 

   
  .ه إليهوھو العز عبد العزيز بن محمد الطيبي، تخريج الحافظ أيضاً ب: ومشيخة الطيبي – 345

 
وھو الصدر محمد بن إبراھيم المناوي، تخريج أبي زرعة أحمد بن العراقي بالسند إلى الحافظ ابن : مشيخة المناوي – 346

  .حجر عن المخرجة له
 

  .تخريج أبي زرعة به إليه عن المخرجة له: مشيخة العماد ابن الكركي – 347
 

م الحنفي، تخريج الغرس خليل بن أحمد األقفھسي، به إلى الحافظ عن وھو إسماعيل ابن إبراھي: مشيخة المجد الحنفي – 348
  .المخرجة له
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فظ عن المخرجة ھو القاسم بن علي البياني ثم الفاسي المالكي، تخريج الغرس أيضاً به إلى الحا :(1) مشيخة الفاسي – 349

  .له
 

ھو مسند حلب عالء الدين أبو سعيد سنقر بن عبد هللا األشدي عتيق القاضي عبد هللا بن  :(2) مشيخة المولى سنقر – 350
، به إلى أبي الوفاء البرھان إبراھيم بن محمد الحلبي عن أبي (3) لمقاتليعبد الرحمن بن علوان، تخريج عثمان بن بلبان ا
 .الفضل محمد بن عبد هللا الصوفي عن المخرجة له

____________________________________________ 
 

 .190:6والزركلي  187: والرسالة المستطرفة  249:6، انظر ترجمته في الضوء الالمع 803ناوي سنة توفي الم (1)

وخرجت له مشيخة: قال الذھبي  540:4وأعالم النبالء  271:2والدرر الكامنة  36: ؛ انظر ذيل عبر الذھبي706توفي سنقر في سنة  (2)
 .) 80:1) بدران(انظر الرقم التالي وأنباء الغمر (

ج لبعضھم وتوفي في شوال سنة  675ولد عثمان المقاتلي سنة  (3) :وذيل عبر الذھبي 52:3الدرر الكامنة ( 717وسمع من علماء عصره، وخرَّ
95(. 

   
  .تخريج الحافظ الذھبي، به إلى ابن طولون عن محمد بن أبي الصدق عن أبي الوفاء المذكور: مشيخته الصغرى – 351

 
ھو أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم االربلي، تخريج ولي الدين محمد بن يوسف البرزالي إلى ابن  :(1) بليمشيخة االر – 352

  .المخرجة لهطولون عن أبي الوفاء عن عبد هللا بن علي بن خطاب عن العرموس بن علي الحسيني عن 
 

وھو الشرف أبو بكر محمد بن الحسن السفاقسي المعروف بابن المقدسية، تخريج أبي  :(2) مشيخة ابن المقدسية – 353
  .مد بن يحيى السفاقسي عن ابن عم أبيه المخرجة لهالمظفر منصور بن سليم الھمداني، بھذا إلى ابن طولون عن مح

 
ھو أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي، تخريج أحمد بن مسعود  :(3) مشيخة ابن أبي عمر المقدسي – 354

  .التنوخي عن أحمد بن السيف بن أبي عمر عن المخرجة لهالحارثي به إلى البرھان 
 

ھو أبو بكر عبد هللا بن الحسن بن محاسن ابن النحاس، به إلى ابن طولون عن أبي البقاء محمد : مشيخة ابن النحاس – 355
ل محمد بن نصر هللا بن العماد عن أبي الوفاء إبراھيم بن محمد الحلبي عن جمال الدين إبراھيم بن محمد بن جرادة عن الكما

 .بن النحاس عن المخرجة له
____________________________________________ 

 
 .)161:5والشذرات  135:5عبر الذھبي ( 633لقبه فخر الدين، وفي باربل سنة  (1)

وله مشيخة خرجھا: قال  266:5 والشذرات 219:5انظر عبر الذھبي ) : 654 -  573(ابن المقدسية االسكندرانية السفاقسي األصل  (2)
 .منصور بن سليم الحافظ

؛304:2انظر ذيل ابن رجب ) 682 -  597(ھو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد وأبو الفرج ابن الشيخ أبي عمر  (3)
ج له أبو الحسن ابن اللبان مشيخة في أحد عشر جزءاً، وأخرج له الحافظ الح: قال  .ارثي أخرىوخرَّ

   
ھو الشمس محمد بن حامد المقدسي، تخريج المحدث محمد بن محمد القدومي، به إلى ابن طولون : مشيخة ابن حامد – 356

  .عن إبي الوفاء عن المخرجة له
 

ھو أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن البطي تخريج أبي عبد هللا ابن الشعار، بھذا إلى ابن  :(1) مشيخة ابن البطي – 357
سي عن أحمد بن الفرج األموي طولون عن أبي الوفاء عن محمد ابن محمد الحراني عن البھاء إبراھيم بن عبد الرحمن المقد

  .عن المخرجة له
 

ھو أبو محمد يحيى بن علي بن الطراح به إلى ابن طولون عن محمد بن أبي الصدق عن  :(2) مشيخة ابن الطراح – 358
  .بن أحمد الصالحي عن عمر بن محمد الدارقزي عنه أبي الوفاء المذكور عن محمد
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 مشيخات النسوان

 
  ھي أم عبد هللا أسماء بنت المھراني :(1) مشيخة بنت المھراني – 368

____________________________________________ 
 

خرج لھا الشھاب ابن: أم الحسن ال أم عبد هللا؛ قال السخاوي ) 6:12المع الضوء ال(أسماء ابنة الجمال المھمراني، كنيتھا عند السخاوي  (1)
 .867اللبودي مشيخة ماتت قبل اكمالھا، والخيضري عن ثمانية عشر من شيوخھا ثالثين حديثاً، توفيت في صفر سنة 

   
ن بن عبد الھادي عن الدمشقية، تخريج القطب محمد بن محمد الخيضري، به إلى الشمس ابن طولون عن يوسف بن حس 

  .المخرجة له

  .)انظر حرف العين(ھي أم محمد عايشة بنت محمد بن عبد الھادي به إليھا  :(1) مشيخة عايشة المقدسية – 369

  .به إليھا :(2) مشيخة أم عبد هللا زينب بنت الكمال – 370

أسعد اليافعي الصوفي الشھير المسماة بـ ھي أم المساكين زينب بنت العفيف عبد هللا بن  :(3) مشيخة بنت اليافعي – 371
  .تخريج النجم محمد المدعو عمر بن فھد، به إلى طولون عن محمد بن أبي الصدق العدوي عنھا" الفوائد الھاشمية"

به إلى الحافظ عن عبد هللا بن عمر الحالوي عن محمد بن غالي : مشيخة أم محمد أمة هللا بنت عبد الرحمن القرشي – 372
  .ي عنھاالدمياط

 .به إلى الزين العراقي عن محمد بن أبي الفتح القالنسي عنھا: مشيخة أم محمد سيدة بنت موسى المارانية – 373

____________________________________________ 
 

 .6:4والزركلي  81:12؛ لھا ترجمة في الضوء الالمع 816توفيت سنة  (1)

213: عن أربع وتسعين سنة، انظر ذيل عبر الذھبي  740احمد بن عبد الرحيم المقدسية، توفيت سنة  ھي مسندة الشام زينب بنت الكمال (2)
 .)460: ص ( 242: وانظر ما تقدم رقم  209:2والدرر الكامنة 

فھد مشيخةوخرج لھا النجم ابن : قال السخاوي 107:3والزركلي  43:12والضوء الالمع  51: ؛ انظر التبر المسبوك861توفيت سنة  (3)
 .)التساعيات( 102: حدثت بھا وبغيرھا؛ وانظر ما تقدم رقم 

   
  .ز عنھابه إلى الحافظ عن العماد أبي بكر بن إبراھيم بن الع :(1) مشيخة أم محمد زينب بنت يحيى بن عبد السالم – 374

 
  .به إلى الحافظ عن التاج عبد الوھاب بن محمد عنھا :(2) مشيخة أم محمد وجيھة بنت علي االسكندرانية – 375

 
  .به إلى الحافظ عن عمر بن محمد البالسي عنھا :(3) مشيخة أم محمد عايشة بنت محمد بن المسلم الحرانية – 376

 
  .به إلى الحافظ عن الفخر عثمان بن محمد الكركي عنھا :(4) مشيخة أم محمد زينب بنت إسماعيل بن الخباز – 377

 
 .به إلى الحافظ عن محمد بن إبراھيم األرموي عنھا :(5) مشيخة أم الحسن فاطمة بنت العز إبراھيم بن أبي عمر – 378

____________________________________________ 
 

:وذيل عبر الذھبي  110:6انظر الشذرات . وثمانين سنةعن سبع  735زينب بنت يحيى بن عز الدين بن عبد السالم السلمية، توفيت سنة  (1)
 .215:2والدرر الكامنة  187

انظر. خرج لھا كل من ابن رافع وتقي الدين ابن عرام مشيخة) 732 - 639(زين الدار وجيھة بنت علي بن يحيى بن سلطان األنصارية  (2)
 .125:9والزركلي  180:5والدرر الكامنة  325:2البدر الطالع 

192: وذيل عبر الذھبي  113:6انظر الشذرات . عن تسعين سنة 736عائشة بنت محمد المسلم الحرانية أخت محاسن المحدث، توفيت سنة  (3)



50 
 

 .342:2والدرر الكامنة  292:4ومرآة الجنان 

والدرر الكامنة 281: ل عبر الذھبي انظر ذي. 750زينب بنت إسماعيل بن إبراھيم بن الخباز ويقال لھا أمة العزيز أيضاً، توفيت سنة  (4)
211:2. 

أنھا أم إبراھيم وأنھا) 300:3الدرر الكامنة (فاطمة بنت العز إبراھيم بن الخطيب شرف الدين عبد هللا بن أبي عمر المقدسية، ذكر ابن حجر  (5)
 .259: وانظر أيضاً ذيل عبر الذھبي 747توفيت سنة 

   
  .تخريج الغرس خليل بن أحمد االقفھسي، به إلى الحافظ عنھا :(1) يمشيخة ست األھل بنت الطبر – 379

 
ھي ست الكتبة بنت أحمد، تخريج أبي محمد بن األخضر، به إلى السيوطي عن البلقيني  :(2) مشيخة شھدة الكاتبة – 380

ي عن شھدة بنت أحمد عن أبي إسحاق التنوخي عن المزي عن ست األھل بنت علوان البھاء عبد الرحمن بن إبراھيم المقدس
  .وبأسانيدنا إلى الحجار عن أبي الفضل عبد العزيز بن داود الزاھد عنھا: ح. بن عمر

 
 .واعلم أن المشيخات كثير عددھا ال يحصى عدھا، وإنما اقتصرت على ھذا المقدار لالختصار

 المسلسالت

ن إبراھيم بن الحسين بن شاذان البغدادي البزار وھو محدث بغداد أبو بكر أحمد ب :(3) مسلسالت أبي بكر ابن شاذان – 381
، أرويھا بالسند إلى ابن حجر عن عبد هللا بن محمد بن محمد بن سليمان المكي عن إبراھيم بن محمد بن 455المتوفى سنة 

أنا عبد الكريم أبي بكر الطبري، أنا علي بن ھبة هللا بن سالمة الحميري، أنا أبو طاھر السلفي، أنا أبو الحسن ابن الطيوري، 
  .ابن أحمد المحاملي، أنا أبو بكر أحمد بن إبراھيم بن شاذان

____________________________________________ 
 

ً في حبيبة(ذكر السخاوي ست األھل بنت الرضى محمد بن المحب محمد الطبري وان اسمھا حسنة  (1) انظر الضوء الالمع) (وترجم لھا أيضا
19:12 ،53:20(. 

وعبر الذھبي 353:8ومرآة الزمان  477:2انظر ترجمتھا في ابن خلكان ). 574 - 482(شھدة بنت احمد بن الفرج بن عمر االبري  (2)
 .61: ونزھة الجلساء  248:4والشذرات  220:4

 .82: قارن بالرسالة المستطرفة  (3)
   

بالسند إلى ابن حجر عن أحمد بن أبي بكر المقدسي عن محمد بن علي بن ساعد  :(1) مسلسالت أبي نعيم األصبھاني – 382
  .عن يوسف بن خليل الحافظ، أنا أبو سعيد خليل بن بدر، أنا أبو علي الحداد، أنا أبو نعيم

 
به إلى ابن حجر عن أحمد بن أبي بكر بن العز أحمد بن عبد الحميد عن سليمان بن  :(2) مسلسالت أبي سعد السمان – 383

و سعد إسماعيل بن علي بن حمزة، أنا جعفر بن علي الھمداني، أنا أبو طاھر السلفي، أنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد، أنا أب
  .الحسين بن السمان

 
به إلى ابن حجر عن أبي محمد بن محمد ابن مفلح الحنبلي عن عبد هللا بن محمد بن  :(3) مسلسالت اإلبراھيمي – 384

اري، أنا أبو اليمن الكندي، أنا الحسين بن علي الخياط المقري، أنا الشيخ أبو محمد عبد هللا بن عطاء القيم، أنا الفخر بن البخ
  .هللا اإلبراھيمي به

 
ه إلى ابن حجر عن أحمد بن أبي بكر عن الفخر عثمان بن ب :(4) مسلسالت القاضي أبي بكر ابن العربي المعافري – 385

محمد التوزري، أنا محمد ابن يوسف بن مسدي، أنا محمد بن الحسن بن إبراھيم بن بردة األنصاري الغرناطي عن ابن 
  .العربي

 
  .)وقد سبق في حرف الباء(أرويھا بالسند إليه  :(5) مسلسالت ابن بشكوال – 386
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____________________________________________ 
 

 .83: قارن بالرسالة المستطرفة  (1)
 .142: فة؛ وانظر الرسالة المستطر445ھو إسماعيل بن علي بن الحسين بن زنجويه الرازي البصري المعروف بالسمان، توفي سنة  (2)
 .284:3انظر عبر الذھبي . 476توفي سنة . ھو عبد هللا بن عطاء هللا الھروي الحافظ اإلبراھيمي (3)
 .488: ستأتي ترجمته، رقم  (4)
 )244: ص ( 95: راجع ما تقدم رقم  (5)

   
  .)وقد سبق في حرف الدال(ھو اإلمام حافظ الدنيا عبد المؤمن بن خلف، أرويھا بالسند إليه  :(1) مسلسالت الدمياطي – 387

 
وھو الحافظ جمال الدين محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف األزدي المھلبي األندلسي  :(2) مسلسالت ابن مسدي – 388

براھيم بن عبد ، به إلى ابن حجر عن أحمد بن محمد بن عثمان الغزي الخليلي عن إ663القرطبي نزيل مكة المتوفى بھا سنة 
  .الرحمن بن سعد هللا ابن جماعة، أنا محمد بن أبي بكر بن خليل المكي عن أبي بكر ابن مسدي

 
بن الذھبي عن أحمد بن عبد الرحمن بن  وھي ثمانية أجزاء، به إلى ابن حجر عن أبي ھريرة :(3) مسلسالت التيمي – 389

يوسف البعلي، أنا محمد ابن إسماعيل المرداوي الخطيب عن يحيى بن محمود الثقفي، أنا جدي ألمي الحافظ أبو القاسم 
  .إسماعيل بن محمد التيمي صاحبھا وأولھا المسلسل بقص األظافر يوم الخميس

 
طي عن الجالل البلقيني عن أبي الفرج عبد الرحمن بن مكي، أنا السلفي، به إلى السيو: مسلسالت أبي الحسن اللبان – 390

 .أنا أبو الفتح برديا بن مسعود الغزنوي، أنا أبو الحسن علي بن محمد بن نصر الدينوري اللبان
____________________________________________ 

 
 .)406: ص ( 202: راجع الترجمة رقم  (1)
 .336: برقم تقدمت ترجمته  (2)

(3) 
والبداية والنھاية 90:10والمنتظم  94:4وعبر الذھبي  1277: انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ . 535توفي أبو القاسم التيمي الحافظ سنة 

والرسالة 267:5والنجوم الزاھرة  263:3ومرآة الجنان  105:4والشذرات  463: وطبقات الحفاظ 112:1وطبقات الداودي  217:12
 .57: ستطرفة الم

   
وھو أبو الحسن علي بن أحمد، نرويھا بأسانيدنا إلى الحافظ عن المجد : -بالغين ال بالقاف  – (1) مسلسالت الغرافي - 391

  .عنهالفيروزبادي عن محمد بن أبي القاسم الفارقي 
 

لسلفي يرميه بالكذب، فكان ھو وھو أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن الديباجي، كان ا :(2) مسلسالت الديباجي – 392
نرويھا بأسانيدنا إلى الحجار عن جعفر . كل من بيني وبينه شيء فھو في حل إالّ السلفي فبيني وبينه وقفة بين يدي هللا: يقول

  .بن علي بن ھبة هللا عنه
 

وھو أبو بكر أحمد بن علي، بأسانيدنا إلى العز بن جماعة عن الشرف الدمياطي عن البھاء  :(3) مسلسالت الطريثيثي – 393
  .علي بن ھبة هللا ابن بنت الجميزي عن عبد هللا بن محمد بن أبي عصرون عن الحسين بن نصر بن حسين عنه

 
  .)وقد سبق(وھي في مجلد، أرويھا بالسند إليه  :(4) مسلسالت الحافظ ابن الجوزي – 394

 
وھو الحافظ الراوية أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن التجيبي التلمساني، أرويھا بأسانيدنا  :(5) مسلسالت التجيبي – 395

  .)انظر حرف التاء(إليه 
____________________________________________ 

 

وذيل تذكرة 85:3عن ست وسبعين سنة، انظر الدرر الكامنة  704توفي سنة : ين علي بن احمد بن عبد المحسن الحسيني الغرافي تاج الد (1)
 .والراء في الغرافي مشددة 214:8والنجوم الزاھرة  29: وذيل عبر الذھبي 90: الحفاظ
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 .83: والرسالة المستطرفة 241:4ذرات والش 214:4انظر عبر الذھبي . 572ھو محدث اإلسكندرية، توفي سنة  (2)

ً وثمانين سنة وتوفي سنة (3) نسبة إلى طريثيث من نواحي نيسابور، ويعرف أبو بكر الطريثيثي بابن زھيرا وكان من أعيان الصوفية، عاش ستا
 .3: والشذرات  346:3انظر عبر الذھبي . 497

 .)308: ص( 132: انظر الترجمة رقم  (4)
 .)264: ص( 102: جمة رقم انظر التر (5)

   
  .)السابقة في حرف الجيم والطاء(نرويھا بأسانيدنا إليه  :(1) مسلسالت ابن الطيلسان – 396

 
  .)تقدم اسنادھا في حرف الجيم وغيره) :(2) مسلسالت ابن الجزري – 397

 
للحافظ أبي الحسن ابن المفضل وھي أربعون حديثاً بشروطھا أرويھا بالسند إلى أبي زيد  :(3) المسلسالت األربعينية – 398

الثعالبي عن أبي محمد الغرياني التونسي عن أبيه عن الحافظ ابن جابر الوادياشي عن أبي حيان والذھبي كالھما عن عبد 
أبي الحسن علي بن المفضل المقدسي، وھو كما ترى مسلسل المؤمن الدمياطي عن الحافظ زكي الدين المنذري عن الحافظ 

  .بالحفاظ
 

  .به إليه :(4) مسلسالت الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي – 399
 

د فارس، العالّمة سعيد بن محمد بن مسعود الكازروني المتوفي سنة وھو شيخ المحدثين في بال: مسلسالت الكازروني – 400
، منھا نسخة بالمكتبة السلطانية بمصر بخط نسيم بن محمد بن سعيد بن 742، في نحو كراريس سبعة، أتمھا سنة 758

لمسلسالت ، وھذه المسلسالت ھي التي يريدھا الحافظ ابن الجزري حيث يقول ا772مسعود الكازروني فرغ منھا سنة 
  .السعيدية

 
 نرويھا :(5) مسلسالت الحافظ محمد بن ناصر الدين الدمشقي – 401

____________________________________________ 
 

 .)476: ص( 267: ورقم ) 315: ص( 113: رقم  (1)
 .(304:ص( 125: رقم  (2)
 .47:5والشذرات  38:5انظر عبر الذھبي ) 611 - 544(شرف الدين أبو الحسن اللخمي المقدسي ثم االسكندراني الفقيه المالكي  (3)
 .377: سترد ترجمته رقم  (4)
 .في ما يلي 354: ترجمته رقم  (5)

   
قال الحافظ السخاوي في ) وانظر النفحات(الخطيب وغيره عنه  بأسانيدنا إلى الشمس ابن طولون عن السراج عمر بن علي

  .ا ھـ" اعتنى حافظ دمشق الشمس ابن ناصر الدين بإفراد ما وقع له من المسلسالت في تخريج: "الفتح
 

نرويھا بأسانيدنا إلى الشمس ابن طولون عن أبي الفضل محمد بن أحمد بن أيوب  :(1) مسلسالت النجم عمر بن فھد – 402
  .ا ھـ" وكذا حافظ مكة من أصحابنا: "عنه، والنجم المذكور ھو المراد بقول السخاوي في مبحث المسلسل له وعده من أفرادھا

 
" فتح المغيث"وھي مائة مسلسل أفردھا مبيناً شأنھا كما في ) انظر الجواھر المكللة) :(2) مسلسالت الحافظ السخاوي – 403

انظر " (مسلسالت الوتريةالتحفة المدنية في ال"له وذكر فيھا أن الذين صنفوا في المسلسالت نحو الخمسين وعدھم، قاله في 
  )السخاوي في حرف السين

 
ً جياد المسلسالت، أرويھا بأسانيدنا  :(3) المسلسالت الكبرى - 404 للحافظ السيوطي وھي خمسة وثمانون حديثاً، وله أيضا

  .)السين انظر حرف(إليه 
 

  .للحافظ محمد بن طولون الدمشقي :(4) المسلسالت الكبرى – 405
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 .له أيضاً، تحتوي على مائة وتسعة وأربعين مسلسالً : المسلسالت الوسطى – 406
____________________________________________ 

 
 .في ما يلي 347: وانظر رقم  84: قارن بالرسالة المستطرفة  (1)
 .562: والترجمة اآلتية رقم ) 315: ص( 112: ورقم  84: قارن بالرسالة المستطرفة  (2)
 .575: وترجمة السيوطي رقم  84: انظر الرسالة المستطرفة  (3)
 .)472: ص ( 266:  مرت ترجمة ابن طولون، رقم (4)

   
  .)وقد سبق في حرف الطاء، انظر ابن طولون(له أيضاً، أرويھا بالسند إليه : المسلسالت الصغرى – 407

 
وھو محمد بن محمد الدمشقي، نرويھا بأسانيدنا إلى ابن طولون عنه وغالب طرقھا  :(1) مسلسالت ابي الفتح المزي – 408

  .عجيبة التسلسل
 

  .به إلى الشمس ابن طولون عنه، إالّ أن غالبھا منقطع التسلسل :(2) مسلسالت الجمال يوسف بن حسن المبرد – 409
 

  .)انظر حرف الغين(أرويھا بأسانيدنا إليه  :(3) مسلسالت النجم الغيطي – 410
 

  .)انظر حرف العين(ا إليه أرويھا بأسانيدن :(4) مسلسالت العجيمي – 411
 

  .(5) )انظر الفوائد الجليلة في حرف الفاء: (مسلسالت ابن عقيلة
 

تنوف على ثالثمائة حديث مسلسلة، أرويھا بأسانيدنا " سلك الدرر"وھي كما في  :(6) مسلسالت ابن الطيب الشرقي – 412
 .)انظر الموارد السلسلة وحرف الشين(إليه 

____________________________________________ 
 

(1) 
والمزي ھذا ھو محمد بن محمد ابن علي العوفي اإلسكندري فقيه شافعي متصوف، رحل في طلب العلم) 160: ص( 57: ا تقدم انظر م

122: وبروكلمان، التاريخ  30:8والشذرات  14:1انظر الكواكب السائرة . 906واستقر بالمزة في ضواحي دمشق، وكانت وفاته سنة 
 .282:7والزركلي  58:2وتكملته 

 .647ترجمته في ما يلي رقم  (2)
 .505: الترجمة رقم  (3)
 .132، 68وراجع رقم  453: الترجمة رقم  (4)
 .171: في ما يلي ورقم  489: رقم (5)
 .598: والترجمة رقم 206: وانظر رقم 85: قارن بالرسالة المستطرفة رقم (6)

   
انظر الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي (وھي مطبوعة بالھند تقدمت  :(1) مسلسالت ولي هللا الدھلوي – 413

  .)األمين في حرف الفاء، وانظر ولي هللا الدھلوي في حرف الواو، واإلرشاد في حرف األلف
 

  .(2) )انظر حظيرة اإليناس: (مسلسالت االكراشي
 

وھي كثيرة أفرادھا برسائل وتعليقة كالمستخرج على مسلسالت ابن عقيلة، : مسلسالت الحافظ مرتضى الزبيدي – 414
وأجزته بالمسلسالت التي بلغت إلى ثالثمائة مسلسل : "لشام العطار الدمشقيوقرأت بخط الحافظ مرتضى في إجازته لمحدث ا

المرقاة "وله اإلسعاف بالحديث المسلسل باإلشراف يعني حديث ال إله إالّ هللا حصني، وله أيضاً . ، ا ھـ)قال منھا ما سمعه مني
  .)أسانيدنا إليه في األلفية وفي اسمه انظر(، أرويھا وكل ما له من طرق "العلية في شرح الحديث المسلسل باألولية

 
ھو المسند المعتني أبو الطوع سالمة بن محمد االشبولي الحنفي المصري، في جزء صغير جل : مسلسالت األشبولي – 415
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 نروي ما فيھا من طريق السيد. روايته فيھا عن الحافظ الزبيدي المذكور قبله، اشتريتھا بمصر ثم أدخلت لخزانة المخزن بفاس
  .مرتضى بأسانيدنا إليه وقد سبقت، لخص جلھا من مسلسالت ابن عقيلة، ومستخرجھا

 
 أرويھا عن الشيخ الوالد :(3) مسلسالت محمد صالح الرضوي – 416

____________________________________________ 
 

 .632: والترجمة رقم 495و ) 178: ص ( 36: رقم (1)
 ."االستئناس"وقد وردت ھنالك باسم حظيرة اإليناس ثم كتبت في ھذا الموضع ) 371: ص ( 125: رقم (2)
 .دون إثبات ترجمة له) 431: ص ( 218: قد تقدم ذكر الرضوي رقم  (3)

   
ي الحبشي االسكندري عن محمد بن إبراھيم السلوي عن الشيخ محمد صالح بأعمالھا، وھو عن أبي عبد هللا محمد بن عل

ً عن الحبشي المذكور باالسكندرية لما وردت عليھا بھا سنة : ح. الرضوي البخاري صاحبھا بسنده  1323وأرويھا عاليا
م العيد وبالمصافحة المذكور، وھي في نحو كراسة، ذكر فيھا المسلسل باألولية والمسلسل بسورة الصف وبالفقھاء وبيو

  .والمشابكة بتعدد طرقھا، وھي أول مسلسالت عرفت ورويت

أرويھا بأعمالھا عن الشھاب أحمد الرفاعي الفيومي المصري بمصر : مسلسالت األمير الكبير التي ختم بھا فھرسه – 417
ت منھا بأعمالھا عن الوجيه عبد عن أبي إسحاق الباجوري عن األمير الصغير عن أبيه مسلسلة بأعمالھا، وأروي غير الموق

  .الرحمن الشربيني عن الباجوري به

للعالّمة الشمس محمد بن محمد األمير الصغير المالكي األزھري المصري، في ورقات، ذكر فيھا : مسلسل عاشوراء – 418
ي ابن الحاج وعمر إسناده في الحديث المسلسل بيوم عاشوراء عن والده عن أبي الحسن علي السقاط عن أحمد ابن العرب

  .عن عبد السالم اللقاني عن أبيه بسنده" المنح البادية"لوكس، كالھما عن صاحب 

ال من تالميذه، وصاحب المنح لم يأخذ " المنح البادية"وفي ھذا السياق نظر فإن أحمد بن العربي ابن الحاج من أشياخ صاحب 
  .منحه من مشايخه، نعم ذكره من أشياخ عمه وأبيه عن اللقاني المذكور ال مشافھة وال مكاتبة ولم يذكره في

ورسالة عاشوراء ھذه مستعملة بمصر، كتب عليھا جماعة من علماء األزھر كالشيخ حسن العدوي وتلميذه النور علي 
ً على أغالطھا االسنادية التي ذكرنا يخين وأروي الرسالة المذكورة عن الشيخ الوالدوغيره عن الش. البابالوي ولم ينبھا معا

وأروي الحديث المذكور عالياً عن الشمس محمد أمين : ح. البرھان السقا والشمس عليش، كالھما عن األمير الصغير مؤلفھا
عن النور أبي علي الحسن العدوي الحمزاوي  1324رضوان بالمدينة المنورة سماعاً عليه بالمسجد النبوي يوم عاشوراء عام 

ً عليه كذلك عن الشمس محمد األمير الكبير بسندهكذلك عن الشيخ مصطفى البوالقي الم وأخبرنا به يوم : ح. صري سماعا
عاشوراء أديب الحجاز الشيخ المعمر عبد الجليل برادة المدني إجازة لي منه بمكة يوم عاشوراء عن الشھاب أحمد منة هللا 

  .نا في الحديث رسالةالمالكي األزھري بالمدينة يوم عاشوراء عن األمير الكبير المذكور بسنده، ول

ة، أرويھا عن الشھاب أحمد وھي المسلسالت المذكورة في فھرس األمير، جردھا على حد (1) :مسلسالت الباجوري 419– 
  .الرفاعي المصري بمصر بأعمالھا عن البرھان الباجوري، رحمه هللا

من فھرس إبي سالم العياشي، انتخاب الحافظ محمد بن علي السنوسي المكي، أرويھا : المسلسالت العشرة المنتخبة – 420
لشھاب العطار عن شرف الدين ابن محمد غزن وأرويھا نازالً عن ا: ح. بأعمالھا عن الشيخ فالح عن الشيخ السنوسي

عن السيد عبد المتعال ابن الشيخ سيدي أحمد بن إدريس، لقيه بأرض الريف من مصر،  1305الفيشاوري الھندي بمكة عام 
  .بروايته لھا عن جامعھا الحافظ السنوسي

للشيخ عابد السندي، قد جردت على حدة، أرويھا بأعمالھـا عن الخطيب أبي جيدة بن  (2) :مسلسالت حصر الشارد 421– 
 ً   .وھو عن الشيخ عبد الغني الدھلوي عن الشيخ عابد 1319و  1318عليه بفاس بين سنة عبد الكبير الفاسي سماعا

  .)في حرف الباء(باسودان اليمني، نرويھا بالسند السابق إليه  (1) مسلسالت البدر عبد هللا بن علي – 422
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ذكرھا له شيخنا القاضي حسين السبعي : مسلسالت الشمس محمد بن ناصر الحازمي اليمني األثري المشھور – 423
إجازته لألمير صديق حسن خان الھندي، أرويھا عن القاضي حسين السبعي والشمس محمد بن سالم مكاتبة، األنصاري في 

 ً   .وھما عنه وعن شيخنا السيد حسين الحبشي شفاھاً عنه أيضا

إن أجمع المسلسالت وأكملھا مسلسالت حصر "تقدمت، وقد قال عنھا بعض المتأخرين : مسلسالت أبي المحاسن القاوقجي
  .ا ھـ (2) "ومسلسالت القاوقجي ھذه، فلو أخذھما رجل عن مشايخه الستغنى عن غيرھما الشارد

ھو مسند المدينة المنورة أبو الحسن علي ابن ظاھر المدني، له المسلسالت الخمسون،  :(3) مسلسالت ابن ظاھر – 424
في " (التحفة المدنية في المسلسالت الوترية"وھي مطبوعة ببالد قازان، سماھا " حصر الشارد"جردھا وانتخبھا من مسلسالت 

ولم يتوسع مع أن في إمكانه في مثل " حصر الشارد"ا على سياق ومما يالحظ عليه رحمه هللا أنه اقتصر فيھ) صحيفة 99
 المسلسل بالمالكية والشافعية والمسلسل بالدمشقيين والمصريين والمغاربة أن يسوقه عن

____________________________________________ 
 

 .)230: ص ( 81: رقم  (1)
 .خرى متعددةوأرقاماً أ) 254: ص( 80) 104:ص( 10: انظر رقم  (2)
 .)106:ص( 11رقم  (3)

   
أرويھا بأعمالھا عن ابن خالنا صاحب السلوة . مشايخه منھم ليتم التسلسل، ولعله جمعھا عن استعجال رحمه هللا رحمة واسعة

  .)وانظر األوائل من حرف األلف(بفاس، وأرويھا باإلجازة عن ابن ظاھر مكاتبة  1297، عنه عام 1319عام 

وھو  1317وھي من جمعي في نحو كراسين، أرويھا عنه بأعمالھا سماعاً عليه عام : -رحمه هللا  –ت الوالد مسلسال - 425
عن الشيخ عبد الغني الدھلوي ومحمد بن علي الحبشي وغيرھم بأسانيدھم المذكورة فيھا، تضمنت الحديث المسلسل باألولية 

والمسلسل بالفقھاء ورواية الصحيح من طريق أصحاب المذاھب  وبالعيد وبالمصافحة وبالمشابكة وبسورة الصف وبالفاتحة
  .األربعة وغيرھم

وھي من جمع الفقير، جمعت فيھا ما حصل لي بالسماع المتصل عن أعيان من لقيته بالمشرق : المسلسالت الكتانية – 426
  .والمغرب، تخرج في مجلد وسط، ذكرت فيھا جميع مسلسالت ابن عقيلة وحصر الشارد وغيرھما

 .واعلم أن ما ذكرته من المسلسالت ليس ھو غاية ما وجد، وإنما اقتصرت على ما قل مما كثر لالختصار

 حرف النون

 
  ."التكملة"له برنامج ينقل عنه ابن األبار في : النابتي – 344

  اإلمام أحمد بن المستضيء با العباسي :(1) الناصر لدين هللا – 345

____________________________________________  
 

ً في األحاديث النبوية سماه : قال ( 242: انظر ترجمة الناصر في ابن الكازروني (1) 63: ونكت الھميان) روح العرافين: ثم انه جمع كتابا
.261:6والنجوم الزاھرة  264:1صافي والمنھل ال 66:1والفوات  480: وتاريخ الخلفاء 280: وخالصة الذھب المسبوك 310:6والوافي 

وفي سنة . عن تسع وستين سنة 622، ومات ببغداد سنة 575، وبويع بالخالفة في ذي القعدة سنة 553البغدادي، ولد سنة  
الذي شرحه الحافظ يوسف سبط ابن " روح العارفين"ظھرت اإلجازات التي أخذت له من الشيوخ، وذكرھم في كتاب  607

وكان وقفاً بدار الحديث األشرفية بدمشق، ودفع الخليفة إلى أھل كل مذھب إجازة عليھا مكتب " مرآة الزمان" الجوزي صاحب
وسلمت " أجزنا لھم ما طلبوا على شرط اإلجازة الصحيحة، وكتب العبد الفقير إلى هللا أبو العباس أحمد أمير المؤمنين: "بخطه

وھاب بن علي الصوفي، وإجازة أصحاب أبي حنيفة إلى الضياء أحمد بن إجازة أصحاب الشافعي إلى ضياء الدين عبد ال
مسعود التركستاني، وإجازة أصحاب أحمد إلى أبي صالح نصر بن عبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر، وإجازة أصحاب مالك 
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ھد موسى بن جعفر بحضرة أمر الخليفة المذكور أن يقرأ مسند أحمد بمش 608وفي سنة . إلى التقي ابن جابر الزاھد المغربي
صفي الدين محمد بن سعد الموسوي بإجازته من الخليفة نروي ما للخليفة المذكور من طريق يوسف سبط ابن الجوزي 

  .المذكور عنه

لعل ھذا المظھر من خلفاء بني العباس في باب التحديث والرواية ھو الذي أراد السلطان سليمان العثماني أعظم ملوك : قلت
أنه وقف في المكتبة السليمانية  (1) لمھم أن ينسج عليه، فقد ذكر الرحالة أبو القاسم الزياني في رحلته الكبرىالترك وأع

شكل أوراق القصدير كتابتھا بالتركي،  بأصطنبول على فھرسة السلطان سليمان المذكور مكتوبة في أوراق من فضة على
ذكر له القيم على ھذه المكتبة أن فيھا نسبه إلى جده سليمان شاه وعمود نسبه : "بحروف، قال (2) منحوتة في الفضة مطعومة

 صارت ھذه الفھرسة عندھم أصالً معتبراً لكل من ملك منھم، يأتون بھا محمولةو: إلى يافث بن نوح، قال

____________________________________________ 
 

 .103: الترجمانة الكبرى  (1)
 .مطعمة: الترجمانة (2)

   
إلى دار السلطان ويحملونھا على رؤوسھم وھم يذكرون هللا عالنية، وتوضع بين يدي السلطان وشيخ اإلسالم  (1) في كدش 

يرفع نسبه إلى سليمـان، وفيھا ذكر أشياخه الذين والقضاة والعلماء والوزراء فيتبركون بھا، ويكتب شيخ اإلسالم البيعة فيھا، و
  .ا ھـ" أخذ عنھم، ويضعون خواتمھم فيھا ويردونھا إلى محلھا

دين إبراھيم بن محمد بن محمود المحدث ھو الحافظ محدث الديار الدمشقية شيخ اإلسالم برھان ال :(2) الناجي – 346
الشافعي المشھور بالناجي الدمشقي، من الحفاظ المعاصرين للسخاوي والسيوطي وتلك الطبقة، إالّ أن الحافظ السيوطي قال 

ومن مؤلفاته تعليق على الترغيب . ولعله من باب ما يجري بين المتعاصرين عادة". لم يكن في حفظ الحديث نصيب: "عنه
  .ذريللمن

ومن طريق العيثاوي عن أبي بكر بن محمد بن : ح. نتصل به من طريق النجم الغيطي عن الشمس الدلجي شارح الشفا عنه
  .900وكانت وفاة الناجي سنة . عمر البالطنسي عن الحافظ الناجي

يخ اإلسالم بدمشق أول اجتماعي بالشيخ كمال الدين بن حمزة ش: "للعمادي عن يونس العيثاوي قال" شذرات الذھب"وفي 
ھذه المحلة خّصھا هللا بثالثة أيمة كل منھم انفرد بعلم ال يشاركه فيه : سألني عن محل إقامتي فقلت بميدان الحصا، فقال لي
 .)انظر ترجمة كمال الدين ابن حمزة المذكور" (غيره، فذكر منھم الشيخ إبراھيم الناجي بعلم الحديث

____________________________________________ 
 

 .كوش: في األصل المطبوع (1)
 .365:7وشذرات الذھب  166:1ترجمة برھان الدين الناجي في الضوء الالمع  (2)

  

ھو اإلمام الحافظ المؤرخ الرحال نجم الدين أبو القاسم وأبو حفص محمد المدعو عمر بن  :(1) نجم الدين بن فھد – 347
سنة كما في أول  73 عن 885الحافظ تقي الدين أبي الفضل محمد بن فھد الھاشمي العلوي المكي المتوفى في رمضان سنة 

له عدة فھارس ومشيخات لنفسه ولغيره والمسلسالت وإتحاف الورى بأخبار أم القرى، والدر الكمين بذيل " إرشاد الساري"
  .العقد الثمين، والتيسير بتراجم الطبريين، ونور العيون بما تفرق من الفنون

  
وبالسند إلى ابن القاضي عن الشيخ عبد الرحمن بن عبد : ح. نروي كل ما له من طريق السيوطي والسنباطي وغيرھما عنه

  .القادر بن فھد عن عمه الرحلة محمد جار هللا بن فھد عن أبيه الحافظ عبد العزيز بن فھد عن أبيه الحافظ نجم الدين
 

العامري الدمشقي الشافعي  ھو نجم الدين محمد بن بدر الدين محمد بن رضي الدين الغزي :(2) نجم الدين الغزي – 348
مسند الدنيا في عصره ومصره، اإلمام المعمر الرحلة شيخ اإلسالم ملحق األحفاد باألجداد المنفرد بعلو االسناد، قال عنه 

الجتھاد، رافع رواية االسناد، شيخ أئمة الحديث، في قديمه والحديث، ناشر راية ا": "تراجم أعيان دمشق"الشيخ ابن شاشو في 
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انفرد بعلو االسناد بآبائه وأجداده، وعمَّ سائر العباد فيُض مدده وأمداده، إذا أخذ البخاري وشرع يمليه، قلت ذلك فضل الباري 
 الكبير غير صدره، ومامن شاء يؤتيه، أو غيره من األسانيد، لم تَر ثم غير سامع مستفيد، فما الجامع 

____________________________________________ 
 

 .225:2وتكملته  175:2وبركلمان، التاريخ  225:5والزركلي  512:1والبدر الطالع  126:6ترجمة النجم ابن فھد في الضوء الالمع  (1)

وتكملته 291:2وبروكلمان، التاريخ  292:7لسائرة والزركلي ومقدمة الكواكب ا 189:4له ترجمة في خالصة األثر : نجم الدين الغزي  (2)
 .152 - 11: وقد ترجم نفسه في كتاب بلغة الواحد، وانظر مقدمة لطف السمر  101: وتراجم أعيان دمشق البن شاشو  402:2

   
 977ولد بدمشق سنة  (1) "الكوكب المنير غير فكره، وما مشكاة األنوار غير آرائه، فلو صاحب الفتح رآه، ودَّ أْن حاكاه 

  .1061وتوفي سنة 

يروي عامة عن والده الشيخ بدر الدين إجازة خاصة، وفي حزبه الذي ألف لمفتي مكة قطب الدين النھروالي، وعن شيخ 
لدين القاضي الحنفي وعن قاضي القضاة بحلب محمد بن محمد بن حسن المسعودي لما ورد اإلسالم أبي الفضل محمد محب ا

، وبخصوص تفسير المولى أبي السعود العمادي، وعن الشمس الرملي المصري، وعن األستاذ زين العابدين 899لدمشق سنة 
ديث األولية، وعن محدث مكة البكري المصري، وعن محدث حلب شيخ اإلسالم محمود بن محمد البيلوني، وسمع منه ح

  .وغيرھم 1007الشمس محمد بن عبد العزيز الزمزمي الشافعي سنة 

بلغة الواجد في ترجمة شيخ اإلسالم الوالد وفي ضمنه أربعون حديثاً من مسموعاته، وكتاب التنبه في التشبه في : ومن مؤلفاته
. ل األنبياء والمالئكة والحيوان، وھو موجود بخطه في دمشقمجلدات سبعة، ذكر فيه ما ينبغي لإلنسان أن يتشبه به من أفعا

، وذيله لطف (3) وله أيضاً الكواكب السائرة في أھل المائة العاشرة (2) وله إتقان ما يحسن في األحاديث الواردة على األلسن
الشيخ عبد الباقي  ، وله ثبت لطيف لخصه(4) السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة األولى من القرن الحادي عشر

  .الحنبلي في فھرسته

 حكى الشيخ العالم التقي الشيخ حمزة بن يوسف (5) "خالصة األثر"وفي 

____________________________________________ 
 

 .اإليجازينقل المؤلف بشيء من  (1)
 .منه نسخة بمكتبة البلدية باإلسكندرية (2)
 .1958 - 1945قام بتحقيقه الدكتور جبرائيل جبور في ثالثة أجزاء ونشره سنة  (3)
 .تحقيق محمود الشيخ) 1981(تاريخ، وقد نشر في جزئين بدمشق  549: منه نسخة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم  (4)
 .199:4ثر خالصة األ (5)

   
فخرجت : بينما نحن بالحرم إذا بضجة عظيمة، قال: "قال 1059الدوماني الحنبلي أنه حج في آخر حجة حجھا المترجم عام 

فإذا بالمترجم بين الناس وھم يقولون أجزنا، ومنھم من يقول ھذا حافظ العصر، ومنھم من يقول ھذا حافظ الدنيا، فوقف عند 
فما وصل المطاف إالّ وخلفه أناس أكثر من األول، : جزتكم بشرط أن ال يلحقنا أحد حتى نطوف، قالأ: باب الزيارة وقال لھم
فوقف أناس، وطاف الشيخ ولم يكون معه إالّ أناس قالئل : بشرط أن ال يشغلنا أحد عن الطواف، قال: فوقف وأجازھم وقال
  .، ا ھـ"حفاظ الشام (2) وبالجملة فھو آخر: "قال المحبي (1) "كأنما أُْخلَي له المطاف

ھب والعارف النابلسي والبرھان الكوراني والعجيمي نروي ما له بأسانيدنا إلى الشيخ عبد الباقي الحنبلي وولده أبي الموا
وأخبرنا الشيخ نصر هللا بن عبد القادر الخطيب عن عمر الغزي الدمشقي عن عبد القادر بن . والعالء الحصفكي وغيرھم عنه

ب عن عبد هللا ويروي الخطي: ح. إبراھيم النابلسي وعمر التغلبي الشيباني كالھما عن عبد الغني ابن إسماعيل النابلسي عنه
التلي المعمر عن النابلسي عنه وھو عن أبيه عن زكرياء والسيوطي والقسطالني، فبيننا وبين زكرياء والسيوطي من طريقة 

من أن الشھاب العطار يروي عن المترجم فيه نظر ألن بين وفاة " عمدة األثبات"خمسة، وھذا أعلى ما يكون، وما في 
  .رنالمترجم ووالدة العطار نحو الق

  .(3) )انظر ھادي المريد: (النبھاني
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 .(4) )انظر بغية الطالبين له: (النخلي

____________________________________________ 
 

 .ينقل المؤلف ھنا بإيجاز شديد (1)
 .خاتمة: الخالصة  (2)
 .في ما يلي 554: رقم  (3)
 .في ما تقدم) 251: ص ( 77: رقم  (4)

   
ھو العالّمة أبو الوفاء عبد الخالق الندرومي، له فھرسة أثبت فيھا كثيراً من كالم شيخه أبي عبد هللا محمد : الندرومي – 349

الفاسي المعروف بالصغير في فنون العلم، وكان الندرومي من أنظار ابن يعقوب الواللي ومعاصريه من أھل الطبقة الثانية من 
ً زائداً على ما ذكر علماء الدولة اإلسماعيلية ھ كذا قال عنه أبو القاسم الغزاوي المكناسي في تاريخه، وال أعلم من حاله شيئا

  .(1) )واتصالي بشيخه صاحب المنح قد ذكر في حرف الميم(
 

  .(2) )العينانظر عبد في حرف : (النمرسي
 

، يروي عامة عن أبيه محمود 1252 ولد سنة: البغدادي الحنفي العالّمة الجليل (3) نعمان بن محمود اآللوسي – 350
السبعي األنصاري وحسين الكردي وعيسى صفاء الدين  المفسر وصديق حسن القنوجي الھندي وشيخه مجيزنا القاضي حسين

البندنيجي البغدادي وعبد الغني الميداني الدمشقي والمعمر كاكه أحمد البرزنجي ومحمود الحمزاوي الدمشقي المفسر وغيرھم 
حمد بن إبراھيم السديري النجدي، وأخذ الطريقة النقشبندية عن أبي بكر ابن محمد الھاشمي الكردي عن عثمان وتدبج مع أ

الطويلي عن موالنا خالد الكردي، وأجازه عيسى البندنيجي السابق عن موالنا خالد المذكور وداوود باسا والي بغداد وشيخ 
له ثبت صغير، نروي ما له عن الشيخ أحمد أبي الخير . 1317بغداد سنة مات نعمان المذكور ب. الحرم النبوي عامة ما لھما

 .العطار وجمال الدين الحالّق، كالھما عنه
____________________________________________ 

 
 .في ما تقدم 197: رقم  (1)
 .في ما يلي 447: رقم  (2)

والزركلي 789:2وبروكلمان، التكملة  7: ومعجم سركيس  51: والمسك االذفر  34:  والدر المنتثر 57: ترجمة اآللوسي في أعالم العراق  (3)
 .)1317وجعل وفاته سنة ( 9:9

   
ان بن أحمد النفزي، أروي فھرسته من طريق ابن خير ھو الشيخ األديب أبو عبد هللا محمد بن سليم :(1) النفزي – 351

  .عنه
 

بالقطر التونسي، أبو الحسن علي  ھو العالّمة الواسع العارضة محيي السنن وعلم القراءات :(2) النوري الصفاقسي – 352
ونشأ بھا، ورحل إلى  1053ولد بصفاقس سنة " غيث النفع في القراءات السبع"بن محمد النوري الصفاقسي صاحب كتاب 

تونس فأخذ عن أھلھا، ثم رحل إلى مصر فكمل بھا علومه، ثم عاد إلى مسقط رأسه وانقطع لبّث العلم واإلرشاد وإحياء السّنة، 
  .1118فريد العصر ورحلة الدھر، وانتفع به أمم من المقيمين والواردين إلى أن مات بھا سنة حتى صار 

 
من عباد هللا الصالحين أھل العلم والعمل أحيا هللا : "قائالً فيه (3) وذكره الشيخ أبو العباس أحمد بن ناصر في رحلته الكبرى

العالّمة شيخ مشايخ العصر "بـ  (4) "ذيل بشائر اإليمان"ووقعت تحلية المترجم في . الخ… " به العلم والسّنة في ھذا القطر
واستجاز له الشمس محمد بن أحمد . الخ… " والزمان، وفريد الدھر واألوان، السالك طريق السلف الصالح المدرس المربي

فأجازھم نظماً في بيت منھا يخص المترجم  1101لحج عام المكني الطرابلسي من أبي علي اليوسي لما مر بطرابلس يريد ا
  :قوله

 
 أبو الحسن النورّي ذو المجِد والفخِر كذا الماجُد النحريُر عيُن صفاقـس
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______________________________________ 
 

ا لقي روى عن خاله غانم بن وليد والعذري؛ وھو م180، 116: وبغية الوعاة  127: والغنية  549: والصلة  427: انظر فھرسة ابن خير  (1)
 .473وغيرھما، وتوفي سنة 

 .162: وذيل بشائر اإليمان  164:2ترجمته في رحلة ابن ناصر  (2)
 .)المؤلف( 164:2انظر الرحلة  (3)
 .)المؤلف(من الكتاب المذكور  162: انظر ص  (4)

   
خ حمودة بن محمد إدريس الشريف في إجازة له، وذكر أن المترجم وللمترجم له ثبت أحال عليه شيخ القراءات يتونس الشي

أخذ القراءات عن الشيخ علي الخياط المغربي الرشيدي فيما كاتبه به، عن الشيخ اليمني، عن الشھاب أحمد بن عبد الحق 
ً عن ويروي ال. السنباطي، عن يوسف بن القاضي زكرياء عن أبيه عن علي النويري عن ابن الجزري بأسانيده مترجم أيضا

علي الخياط الرشيدي المذكور قبل عن الشيخ علي الھروي عن الشيخ عمر الشواف عن ميمون العفريت الجني عن النبي 
  .صلى هللا عليه وسلم

 
ثم ظفرت بالثبت المذكور ونسخته، وھو في كراريس، بناه على إجازته للشھاب أحمد المكني، ذكر فيه روايته عامة عن 

موني وأبي عبد هللا ابن ناصر وشرف الدين بن زين العابدين والشيخ يحيى الشاوي المغربي وعلي الشبراملسي البرھان المي
والشھاب أحمد العجمي والشمس محمد بن محمد االفراني المغربي السوسي وعلي الخياط المغربي الرشيدي والخرشي وعبد 

ل الدين الصديقي والشھاب أحمد البشبيشي والبرھان الشبرخيتي السالم اللقاني وأحمد ابن عبد الرحمن المغربي والشيخ جال
  .والشھاب أحمد العناني الكناني وغيرھم

 
نتصل بالمذكور في القراءات عن شيخ القراء بتونس البرھان إبراھيم بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي صاحب المؤلفات 

الشمس محمد بن علي يالوشه وشيخه األستاذ الكبير الشيخ محمد البشير العدة في القراءات، وقد تدبجت معه بھا، عن الشيخين 
البصير  (1) التواتي عن الشيخ محمد بن الرائس التونسي عن الشيخ محمد المشاط التونسي عن الشيخ محمد الحركافي

وأجاز لي حديث المصافحة مراسلة من سلمان بلدة قرب تونس قاضيھا العالم . قسي عن أبي الحسن النوري بسندهالصفا
 المعمر الشھاب أحمد ابن قاضيھا الشيخ محمد بن

______________________________________ 
 

 .)المؤلف(السبع والعشر وذكر أن الشيخ النوري أجازه بالقراءات  162مترجم في ذيل بشائر اإليمان ص  (1)
   

محمد ماضور األندلسي أصالً السلماني بلداً الشاذلي طريقة، كما صافح والده الشيخ محمد ماضور، كما صافح جده الشيخ 
: صافحني النور علي النوري الصفاقسي، قال: صافحني شيخنا الشيخ علي بن خليفة المساكني، قال: محمد ماضور، قال

وذكر المترجم في فھرسته انه صافح الشيخ شرف الدين األنصاري كما صافح والده وجده . ي بسندهصافحني شمھروش الجن
  .بسنده إلى جدھم األكبر القاضي زكرياء األنصاري

  
وللمترجم عقب طيب لقينا منھم العالم الخير الشيخ محمود النوري الصفاقسي التونسي المصري، ورد علينا لفاس، واستجاز 

  .، رحمه هللا1322د رحمھم هللا، وأصيب بالطاعون فدفن بصحن الزاوية الناصرية من فاس عام من الشيخ الوال
 

أبو الحسين أحمد المارھروي الھندي، له ثبت مطبوع بالھند، مات في وسط العقد الثالث من ھذا القرن وال : النوري – 353
شاه آل الرسول األحمدي الھندي وخليفته، يـروي عن الشيخ أعلم من حاله غير ما ذكرت، ثم تبين لي أنه حفيد المعمر الشيخ ال

  .المرادابادي الھندي، أجاز لنا عنه الشيخ أحمد رضا علي خان البريلوي الھندي بمكة علـي حسيـن
 

و الحافظ محدث البالد الشامية شمس الدين محمد بن أبي بكر عبد هللا بن محمد القيسي ھ :(1) ابن ناصر الدمشقي – 354
بدمشق، فطلب الحديث بنفسه، وتخرج بابن الشرايحي والزمه مدة،  777الدمشقي الشافعي الشھير بابن ناصر الدين، ولد سنة 
  وسمع على غير واحد ببلده والواردين عليھا، منھم
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______________________________________ 
 

(1) 
وھو فيھما محمد( 41:1والدارس  545: وطبقات الحفاظ 198:2والبدر الطالع  103:8انظر ترجمته في مقدمة الرد الوافر والضوء الالمع 

والزركلي 83:2وتكملته  76:2وبروكلمان، التاريخ  378: وذيل تذكرة الحفاظ) بن أبي بكر بن عبد هللا كما أورده المؤلف في األصل
115:7. 

   
أبو ھريرة بن الذھبي، ورافق الحافظ صالح الدين االقفھسي، وكتب الطباق، وشارك في العلوم، وصنف تصانيف حسنة،  

منھا شرحه الكبير على منظومة له في االصطالح عندي عليه خطه في مجلد، وله عليھا شرح صغير أيضاً، وله مورد 
المختار في مولد المختار في ثالث مجلدات، وبديعة البيان عن موت األعيان، وشرحھا  الصادي بمولد الھادي، وله الجامع

للذھبي من األوھام في ثالثة أسفار، وريع الفرع في شرح " مشتبه النسبة"التبيان وھو عندي في مجلد، واالعالم بما وقع في 
في ميزان يوم القيامة، والرد الوافر على من زعم  حديث أم زرع، وبرد األكباد عن فقد األوالد وھو عندي، ومنھاج السالمة

ً كتاب (1) أن من سمى ابن تيمية شيخ اإلسالم كافر وھو مطبوع ، وخرج األربعين المتباينات المتون واالسانيد، وله أيضا
، وله أيضاً كشف القناع عن 805فيھم من الرواة وذكر طبقاتھم وتراجمھم وھو عندي بخطه، فرغ منه سنة  السراق والمتكلم

حال من ادعى الصحبة أو له اتباع، وھو أيضاً عندي بخطه، وله افتتاح القاري لصحيح البخاري وإتحاف السالك برواة الموطأ 
نه، وقفت على نسخة منه بخط محمد بن عبد هللا الخيضري راويه راوياً ع 83عن مالك في مقدار عشر كراريس أوصلھم إلى 

ً عقود الدرر في علوم األثر، وله في المعراج، والوفاة النبوية،  عن مؤلفه في مكتبة زاوية الشيخ الدردير بمصر، وله أيضا
د الخط على طريقة الذھبي بحيث صار يحاكي خطه غالباً،. وشيوخه كثيرون. ونفحات األخيار   .وكتب به الكثير وجوَّ

تاريخ "ترجمه الحافظ ابن حجر في القسم األخير من معجمه، والحافظ السخاوي، والحافظ ابن فھد، وابن خطيب الناصرية في 
وترجمه " ولم يخلف فيھا مثله: "قال السخاوي. بدمشق ودفن بمقبرة باب الفراديس 842مات سنة . وغير واحد" حلب

 صنف: "الوق" طبقات الحفاظ"السيوطي في 

______________________________________ 
 

 .)1393بيروت  - المكتب اإلسالمي (منه طبعة بتحقيق صديقنا األستاذ زھير شاويش  (1)
   
  .اھـ" تصانيف حسنة وتخرج به صاحبنا نجم الدين عمر بن فھد وصار محدث البالد الدمشقية 

افظ عبد العزيز بن فھد عن والده الحافظ نجم الدين بن فھد الھاشمي المكي نروي ما له من طريق ابن طولون الدمشقي عن الح
  .عنه

عبد هللا محمد  ھو اإلمام العارف السني القدوة الحجة المحدث أبو العباس أحمد بن الشيخ أبي :(1) ابن ناصر الدرعي – 355
، كان ممن نصر السّنة في المغرب، 1129ربيع الثاني عام  18وتوفي في  1057بن ناصر الدرعي التمَكروتي، ولد سنة 

وحبذ أعمالھا وآدابھا، وتعصب لھا تعصب الغيور الھصور، وكان له تأكيد في اتباع العلم وتحكيمه، يؤخذ ذلك من رسائله 
مجلد لخص جلھا من رحلة شيخه العياشي، ذكر فيھا من لقيه وأجازه بالمشرق، وھي مطبوعة وله رحلة حجازية في . لزواياه
ً وقراءة وشراء من المشرق  .(2) بفاس ً على البخاري وغيره من الكتب الحديثية استنساخا والمغرب، بحيث وكان قائما

أنه كان معتنياً بشراء الكتب واقتنائھا حتى قيل انه اشترى ": "الروض الزاھر"يضرب المثل بمكتبة زاويته التي بدرعة، وفي 
بمصر في آخر حجاته مائة مثقال ذھب من الكتب، وال يمنعھا من مستحقھا حتى انه اشترى نسخة من صحيح البخاري بمكة 

ً بثالثة وسبعين مثقال ذھب   .ا ھـ" وھو أول من أدخل اليونينية للمغرب ولم تر قبله وال بعده. ا

اشتھر في كتب المتأخرين أن الشيخ المترجم أدخل النسخة اليونينية للمغرب، وكنا نفھم ونسمع من الناس أنه أدخل : قلت
 األصل اليونيني بنفسه،

______________________________________ 
 

والزركلي 782:1ومعجم سركيس  332: وشجرة النور  42: واليواقيت الثمينة  221: صر في صفوة من انتشر ترجمة أحمد بن نا (1)
229:1. 

 .1320طبعت رحلة الدرعي سنة  (2)
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وقد وقفت على الفرع المذكور الذي جلبه الشيخ المترجم من . ثم تحقق أنه أدخل بعض فروعه المقابلة على األصل اليونيني 
في عشرة أسفار بخط مشرقي واضح نقي، كاتبه إبراھيم بن علي القيصري المكي الحنفي، فرغ منه سنة  المشرق، وھو

، وعلى الفرع المذكور 669وذكر أن ناسخ األصل اليونيني محمد ابن عبد المجيد أتمه سنة . تجاه الكعبة المعظمة 1117
ً ملك  بيد أحمد بن محمد بن ناصر كان هللا له : "بخط المترجم وفي مكتبة . ، ا ھـ من خطه"بمكة المشرفة بثمانين ديناراً ذھبا

ً عام   1128الزاوية الناصرية فرع من ھذا الفرع في ثالثين جزءاً بخط محمد بن محمد بن محمد حجي الفاسي أتمه نسخا
بريت األحمر أبو العباس ھذا السفر األول من اليونينية من أحباس الزاوية الناصرية مما أمر بنسخه اإلمام الك: "على أوله

كتاب "والبن عبد السالم الناصري في . ، ا ھـ باللفظ"أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن حسين ابن ناصر بن عمرو
مقابلة على أصل صحيح مقابل من أصل اليونيني  –يعني التي عندھم  –التنصيص على أن النسخة اليونينية  (1) "المزايا

  .ورواية اليونيني دخلت المغرب قبل ذلك ضمن شرح القسطالني المسمى باإلرشاد فإنه عليھا اعتمد فيه) انظرھا(

بنا من الزوايا أحسن ما في مغر: "وناھيك في حق المترجم وزاويته بقول المؤرخ الصاعقة أبي القاسم الزياني في رحلته
الزاوية الناصرية الموسومة بزاوية البركة، المقتدون بعمل أھل المدينة ومكة، المتمسكون بالسّنة في السكون والحركة، 
فطائفتھم أحسن الطوائف سمتاً، وأحسنھم في حال الذكر صمتاً، وأصبرھم على الميثاق في طلب العلم اعتكافاً وسبتاً، وبالجملة 

ً ال ترى في سيرتھ   .، ا ھـ"م عوجاً وال أمتا

 وكان الشيخ أبو عبد هللا ابن: "وفي المزايا البن عبد السالم الناصري

______________________________________ 
 

من حلأنظر األعالم ب" (المزايا فيما حدث من البدع بأم الزوايا"مؤلف كتاب ) 1239 - (المقصود ھنا محمد بن عبد السالم الناصري الدرعي  (1)
 .)57 – 56: والدليل  189:5مراكش 

   
ً في أيام السنة بقراءة الكتب الستة دراية، فكلما ختم واحداً ابتدأ آخر، وفي رمضان يعود   ناصر يعمر ما بين الظھرين دائما

ه وتالمذته، ال لسرد البخاري على عادة ابن غازي، فتابعه الشيخ على ذلك، وكان يتولى ذلك بنفسه أو بعض العلماء من أوالد
ما أفضى إليه الزمان اليوم من سرده على الحالة التي وصفنا، ولعلھا ھي السبب في إنكار سرده بتمسل وتر غليل وغيرھا من 

عن أمير المؤمنين بمنع أھل  –الشك مني  –مداشر درعة زمن الدولة اإلسماعيلية، فأمر موالي محمد أو موالي الشريف 
شيخ سيدي أحمد ابن ناصر ومن بدائرته من العلماء، أبقاھم على ما ھم عليه لما علم من علمھم الوادي من قراءته عدا ال

وفي نزھة السيد أحمد بن عبد القادر التاستوني سؤال وجواب فيما يقرأ إذ ذاك بدرعة بتر غليل . وأھليتھم لصالحيتھم إذ ذاك
  .، ا ھـ"يب أبا علي اليوسي فليراجعوغيرھا، أرعد المجيب وأبرق في منعھم من القراءة، وأظن المج

ً " المزايا"وفي  نعتقد أن الطائفة المشار لھا في : كتب اإلمام أبو محمد عبد القادر الفاسي إلى الشيخ ابن ناصر إذ ذاك: "أيضا
م ابن ونقل اإلما. ال تزال طائفة من أمتي ظاھرين على الحق ال يضرھم من خالفھم إلى قيام الساعة، عندكم: حديث الصحيح

فاتنا أولئك القوم بالسّنة، فقال ابن ناصر في : ناصر أن الشيخ أبا محمد المذكور قال ألوالده وتالمذته في ابن ناصر وأتباعه
  .، ا ھـ باختصار"وھم فاتونا باألدب، يريد تعاطي فنونه: جواب القائل

عن أبيه وأبي سالم العياشي والكوراني وعبد وحج المترجم مراراً، كان في كل وجھة يأخذ عن غالب من يلقى، ويروي عامة 
له فھرسة . هللا بن سالم البصري، ولعله آخر مشايخه بالحجاز، وعلي الزعتري والعناني ومحمد بن القاسم البقري وغيرھم
أخباره  وبقية:"نسبھا له القادري في تاريخه الكبير في ترجمة جده ولم أّر ذلك لغيره، ثم وجدت صاحب الصفوة لما ترجمه قال

نروي ما له بأسانيدنا إلى الورزازي الكبير عنه، وبأسانيدنا إلى ،ا ھـ "في الكتب اإلسالمية والدواوين العلمية نطلب من فھارسه
ابن الطيب الشرقي والجوھري وغيرھما عنه، وقد أفرد ترجمة المذكور بالتصنيف جماعة منھم رفيقه أبو علي حسين بن 

وانظر " إنارة البصائر في مناقب القطب ابن ناصر"ي، ومنھم شيخه أبو العباس الھشتوكي له محمد بن الشرحبيل البوسعيد
  .(1) "طلعة المشتري في النسب الجعفري"تفصيل أحواله وما يتعلق به في 

 .(2) "انظر ابن عبد السالم في حرف العين(بن عبد السالم الناصري ابن عم الذي قبله ھو الشمس محمد : الناصري
ھو الفقيه أبو عبد هللا محمد بن نجاح الذھبي، أروي فھرسته بالسند إلى أبي بكر ابن خير عنه إذناً  :(3) ابن نجاح – 356

  .ومشافھة بقرطبة
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ادي أحد الحفاظ الكبار، سمع من خلق من الرواة، وروى عنه ھو ھو الحافظ محمد بن محمود البغد :(4) ابن النجار – 357
وله كتاب القمر المنير في المسند . خلق منھم الزين أحمد بن أبي طالب الحجار، وكانت رحلته سبعاً وعشرين سنة في االقطار
ة عشر مجلداً، ونزھة الورى في الكبير، وجنة الناظرين في معرفة التابعين، والكمال في أسماء الرجال، وذيل لتاريخ بغداد ست

 ذكر أم القرى، والدرر الثمينة في أخبار المدينة، وروضة األولياء في مسجد

______________________________________ 
 

 )المؤلف( 125 -  117:2طلعة المشتري  (1)
 .في ما يلي 479: الترجمة رقم  (2)
 .)532نة توفي س( 552: والصلة  437: فھرسة ابن خير  (3)

(4) 
:والحوادث الجامعة 210:1ومفتاح السعادة  41:5وطبقات الشافعية  59: والرسالة المستطرفة 36:4: ترجمة ابن النجار في فوات الوفيات

ومعجم األدباء 502:2وطبقات االسنوي  1428: وتذكرة الحفاظ  166: والبدر السافر 9:5والوافي بالوفيات  226:5والشذرات  205
 .180:5وعبر الذھبي  169:13والبداية والنھاية  111:4ومرآة الجنان  49:19

   
  ).انظر إسنادنا إليه في المعاجم والمشيخات(إيلياء، وكتاب المحمديات، وغير ذلك من المصنفات 

 
  .(1) )انظر التقييد في معرفة رواة الكتب واألسانيد: (ابن نقطة

 
له برنامج حافل وشرح سنن  567ھو أبو الحسن علي بن عبد هللا بن خلف األنصاري المتوفى سنة  :(2) ابن النعمة – 358

لى ابن األبار عن محمد بن علي بن الزبير نروي ما له بالسند إ" بلغ فيه الغاية في االحتفال واإلكثار: "النسائي، قال ابن األبار
وذكر له ري الظمآن في تفسير القرآن " ھو خاتمة علماء شرق األندلس: "القضاعي البلنسي عنه، قال ابن األبار في المذكور

  .في عدة مجلدات
 

العظيم الشان أبو القاسم ابن  عالم فاس وقاضيھا وخطيبھا ومسندھـا، اإلمـام المعمـر :(3) ابن أبي النعيم الغساني – 359
ً الفاسي داراً ومنشأ المتوفى قتيالً بھا سنة  ، أخذ عن القصار والسراج وأبي مالك 1032محمد بن أبي النعيم الغساني نسبا

. في صفوته، وكان يروي عامة عن المنجور وأبي العباس أحمد بابا السوداني وغيرھماله فھرسة اعتمدھا االفراني . الحميدي
، ولم يعش 1032نرويھا بأسانيدنا إلى أبي السعود الفاسي عنه حسب إجازته له العامة المؤرخة بأواسط جمادى األولى عام 

ً وبأسانيدنا إ. سنة إذ ذاك 26وكان المجاز المذكور ابن . بعدھا إالّ يسيراً    .لى المقري عنه أيضا
 

 وبلغني عن سيدي أحمد بابا أنه: "فقال" بذل المناصحة"وترجمه في 
______________________________________ 

 
 )293: ص ( 99: رقم  (1)
 .1803: البن النعمة ترجمة في التكملة رقم  (2)

ة وبذل المناصحة، وقد أورد ابن الطيب القادري نص إجازته لعبد القادروھو ينقل عن المرآ 254:1ترجمة ابن أبي النعيم في نشر المثاني  (3)
 .314: الفاسي، وانظر الدليل 

   
كان يعيب عليه وعلى غيره من الخطباء إيرادھم األحاديث الموضوعة في الخطبة، فإن الموضوع تحرم روايته كما نص عليه 

 ً   .، ا ھـ"علماء الحديث قديماً وحديثا
 

للشيخ العارف : وبرھان سلطان مشايخ الطريقة العيدروسية القادرية (1) شكال قضايا مسلك جوھر الجوھريةنتيجة إ – 427
لعيدروسية القادرية التي أخذھا عن السيد شيخ بن محمد بن شيخ بن حسن الجفري الباعلوي المدني، ألفه في سند الطريقة ا

أرويه عن أبي البركات صافي بن عبد الرحمن . شيخه السيد الجليل محمد بن حامد بن الشيخ عبد هللا ابن علي صاحب الوھط
الكبير من طريق " كنز البراھين"ونرويه أيضاً ھو وكتابه السابق . الجفري بمكة عن العارف السيد عمر الجفري المدني عنه

الحسين بن صالح البحر وعبد هللا بن علوي بن شھاب الدين وعبد هللا بن : يد عيدروس الحبشي وھو عن مشايخه السادةالس
  .أحمد باسودان وغيرھم كلھم عنه، ويروي أيضاً عن عمه عن محمد صالح الرئيس الزمزمي وغيره عنه
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لقاضي الجماعة بفاس اإلمام نادرة المغرب أبي عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد  :(2) نظم الآللي في سلوك الآللي – 428
ونقل إلى تلمسان، وھو الذي أفرده ابن مرزوق الجد  759المقري التلمساني المولد والمنشأ الفاسي المسكن المتوفى بفاس سنة 

له في مشيخته وفوائده عنھم النظم المذكور، وقد أتى بملخصه " النور البدري في التعريف بالفقيه المقري" بمؤلف سماه
 أرويه" سبق ذكره في حرف التاء(المقري في نفحه وأزھاره، وله في ذلك تلخيص 

______________________________________ 
 

 .218:2واعتماده على تاريخ الشعراء الحضرميين  266:3ند الزركلي له ترجمة ع) 1222 -  1137(شيخ بن محمد الجفري  (1)

- 203:5ونفح الطيب  249: ونيل االبتھاج  191:2واإلطاحة  59: والتعريف بابن خلدون  169: ترجمة المقري الجد في المرقبة العليا  (2)
 ."المالينظم الآللي في سلوك ا"وقد سمى فھرسته في النفح  271:3وسلوة األنفاس  341

  

من طريق ابن الخطيب السلماني عنه، وبالسند إلى القصار عن التسولي عن الدقون عن المواق عن أبي الحسن المنتوري عن 
. وقد ساق سند مؤلفاته بھذا السياق بصري المكناسي في ثبته. صھره أبي عبد هللا ابن بقي عن أبي عبد هللا المقري كل مؤلفاته

يق النجم ابن فھد عن الراعي عن أبي الحسن بن سمعة عن أبي إسحاق الشاطبي صاحب اإلفادات وأروي ما له من طر: ح
  .واإلنشادات وغيرھا عنه إجازة عامة

 
وھو نظم سلس  1323للشمس محمد بن علي الحبشي االسكندري، سمعته عليه بھا سنة : نظم سند الطريقة الشاذلية – 429
  .مطبوع

 
430 –  ً الم الصوفي المعمر الناسك القاضي أبي مدين شعيب بن علي بن عبد هللا الجليلي التلمساني، للع: نظم سندھا أيضا

  .1330وأجازه لي قبل ذلك سنة  1339سمعته عليه بھا سنة 
 

للبرھان الكوراني، نرويه عن الشھاب أحمد الرفاعي عن أحمد منة  :(1) نظم الزبرجد في األربعين المسلسلة بأحمد – 431
  .هللا عن أحمد العطار عن أحمد المنيني عن أحمد النخلي عنه، وھو كما ترى مسلسل باألحمدين

 
  ثبت منظوم للشھاب أحمد البوني التميمي :(2) نفح الروانيد في ذكر المھم من األسانيد – 432

 
جمع الفقير محمد عبد الحي الكتاني، لخصت فيه مضمن : نفح العطر الذكي من تلخيص فھرس الحضيكي والبيركي – 433

ذكرت فيه مشايخھما والمھم من  فھرسة الشمس محمد بن أحمد الحضيكي السوسي وتلميذه البيركي بعد رفع سندي إلى األول،
 .أسانيدھما

______________________________________ 
 

 .)208: ص ( 67انظر رقم  (1)
 .)236: ص ( 86: انظر رقم  (2)

   
للحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدمشقي بالسند إلى الحافظ ابن  :(1) نفحات األخيار في مسلسالت األبرار – 434 

  .طولون الدمشقي عن عبد العزيز ابن فھد عن والده الحافظ نجم الدين ابن فھد عنه

، ألفته باسم صاحبنا الشھاب أحمد أبي الخير "حسن الوفا"المسمى : الظاھري المدنينقد فھرس شيخنا الشيخ فالح  – 435
  .العطار الھندي، ووجھته إليه وھو كراسة لطيفة

أنه " الباقيات الصالحات"ھو من األثبات التي ذكر صاحب : نشر الروائح السندسية في سالسل السادات األحمدية – 436
  .ريقهيرويھا وأجيزت له، فنرويھا من ط

  .وھو تخريج عوالي علي بن صالح للحافظ مرتضى الزبيدي، نرويه بأسانيدنا إليه: نشق الغوالي في العوالي – 437

  .(2) )انظر إبراھيم اللقاني(للبرھان اللقاني : نشر المآثر فيمن أدركتھم من أھل القرن العاشر
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انظر (لمحدث الھند عصرينا أبي الطيب محمد شمس الحق العظيمابادي الھندي : نھاية الرسوخ في معجم السيوخ – 438
  .(3) )المكتوب اللطيف إلى المحدث الشريف في حرف الميم

 للشيخ: بمعجم جار هللا ابن فھد المكي (4) نوافح النفح المسكي – 439

______________________________________ 
 

 .354: انظر رقم (1)
 .)130:ص (  21: انظر رقم  (2)
 .في ما تقدم 193:  رقم (3)
 ).حيث سيوسع الكتاني في ترجمته( 525: وانظر رقم ) 296: ص ( 115: رقم  (4)

   
الرحالة محمد جار هللا عبد العزيز بن فھد الھاشمي المكي، أرويه عن الوجيه عبد هللا السكري عن الكزبري عن الحافظ 

عن زين العابدين الطبري عن أبيه عبد القادر عن القاضي  مرتضى عن حسن بن علي عيديد اليمني عن حسن العجيمي المكي
وبالسند إلى عبد الرحمن بن عبد القادر بن فھد عن جار هللا بن عبد العزيز بن فھد : ح. جار هللا بن ظھيرة القرشي الحنفي عنه

  .مؤلفه
  

الدين الكركي البرھاني، نرويه للشيخ الزاھد المسلك أحمد جالل الدين بن محمد خير : نور الحدق في لبس الخرق – 440
بأسانيدنا إلى الحافظ الزبيدي عن محمد بن منصور المصري الشافعي مكاتبة عن خاله محمد بن عبد السالم بن خير الدين 

  .الكركي البرھاني الشافعي عن جده عن البرھان إبراھيم الكركي عن أبيه السيد أحمد جالل الدين الكركي
 

ثبت كبير في نحو العشر كراريس، ألفته إجازة لصاحب : ھلة فيمن لقيته أو كتب لي من األجلةالنجوم السوابق األ – 441
التآليف العديدة والواية الواسعة العالم مسند مكة في عصرنا ھذا الشيخ عبد الستار الھندي ثم المكي الحنفي بسبب استدعاء ورد 

أخذت عنه من المشايخ أو لقيته، رتبتھم على حروف المعجم، ، ترجمت فيه لمائة ممن 1321علي منه من مكة المكرمة عام 
وختمته بإسناد نحو المائة والخمسين من األثبات، وھذا مما يستكثر على أمثالنا في ذلك السن وذلك الزمن وقبل الرحلة إلى 

  .المشرق، لفلله الحمد في اآلخرة واألولى
 

لإلمام الصالح المحدث أبي عبد هللا محمد بن قاسم بن : في ذكر من أخذت عنه من كل ثبت وثقة (1) النجوم المشرقة – 442
 عبد الرحمن بن عبد

______________________________________ 
 

وذكر انه أقام في رحلته المشرقية 604وتوفي ببلده آخر سنة ثالث أو أول سنة : ألبارقال ابن ا 682: انظر ترجمة محمد بن قاسم في التكملة (1)
 .خمسة عشر عاماً لقي فيھا نحواً من مائة شيخ

   
يروي عن ابن قرقول وابن حسين وابن ". كتاب المستفاد"الكريم التميمي الفاسي من رجال المائة السادسة، وھو صاحب  

أخذ عن السلفي وأبي الصبر أيوب الفھري وأبي القاسم الشاطبي . لمشرق نحو الست عشرة سنةالرمانة وغيرھم، وأقام با
له الثبت المذكور، واختصاره في مجلد لطيف، ولم يكن في ضبطه بذاك، حدث بالمشرق والمغرب، وكان إماماً . وغيرھم

عة في ذكر أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم بمسجد جامع الخيل المعروف بالجامع األزھر بفاس، وله عدة تصانيف منھا اللم
نروي ثبته ھذا وكل " سمعنا عليه ھذا الكتاب بقراءته، أظنه سنة مات بفاس"وأوالده السبعة، وله أيضاً المستفاد بمناقب العباد 
  .تآليفه من طريق الحاتمي وابن فرتون كالھما عنه

ثبت نسب لمفتي الحنفية بمكة الشيخ عباس بن جعفر ابن عباس بن محمد صديق الصديقي الفتني أصالً  :(1) النبراس – 443
ً الشيخ عبد هللا صديق ودخل اليمن وغيره، وأخذ الفقه  1241ولد سنة . المطي وطناً، والد صاحبنا مفتي الحنفية بمكة أيضا

حوه عن صديق بن محمد كمال ومحمد الكتبي وغيرھما، وأجازه الشھاب دحالن المكي، ودخل في إجازة األھدل والكزبري ون
نروي ما له عن الشيخ أحمد بن عثمان العطار . وابن حمزة البيروتي العامة، ولم تكن له إجازة خاصة إالّ من الشھاب دحالن

  .المكي عنه
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للحافظ جالل الدين السيوطي، وھي ثالثة أحاديث خرجھا من معجم الطبراني، وقعت له : النادريات من العشاريات – 444
وبعد فإن االسناد العالي سنة محبوبة، وللقرب : عشاريات بينه وبين النبي صلى هللا عليه وسلم فيھا عشر وسائط، قال في أولھا

 من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رتبة مطلوبة،

______________________________________ 
 

 .)195: راجع ترجمته في سير وتراجم بعض علمائنا لعمر عبد الجبار ص( 1320توفي عباس بن جعفر سنة  (1)
   

ولذلك اعتنى أھل الحديث بتخريج عواليھم وأعالھا، وأرفعھا في الدرجة وأسناھا، فخرجوا الثالثيات ثم الرباعيات ثم 
لسباعيات ثم الثمانيات، وكلھا قبل السبعمائة، وخرجوا بعد السبعمائة التساعيات والعشاريات الخماسيات ثم السداسيات ثم ا

وممن خرجھا قبل الثمانمائة حافظ العصر شيخ شيوخنا زين الدين العراقي، ووقعت بعده العشاريات لجماعة منھم حافظ 
ي مع تأخر اشتغالي بالحديث، وكون زماني ممن وقع العصر شيخ اإلسالم الشھاب ابن حجر، وقد مّن هللا علي باالسناد العال

ً أحد عشر وال شك في ارتفاعه وعلوه، فإنه إذا لم يقع للحافظ  لھم العشاريات بعيداً غير حديث، فكان أكثر ما يقع لي غالبا
ً إذ يكون ھو الحادي عشر والراوي لنا عنه الثاني عشر، وقد  فحصت بعون هللا العراقي إالّ العشاري يكون لنا اثني عشريا

فوقع لي أحاديث بسيرة عشارية فوقعت مني موقع الزالل من الصادي، بل ثلجت ثلج الضال في المھمة ببزوغ الھادي، 
وقد أثبت ھذا الجزء بتمامه الشيخ أبو سالم . ثم ساقھا، وھي في نحو ورقتين" النادريات"فخرجتھا في ھذا الجزء وسميته 

قائالً إنھا أعلى ما رويت بل أعلى ما يروى في زماننا ھذا، ألن بيننا وبين السيوطي " ايةمسالك الھد"العياشي آخر ثبته 
واسطتين، وبينه وبين النبي صلى هللا عليه وسلم عشر وسائط، فيكون بيننا وبين حبيب هللا صلى هللا عليه وسلم ثالثة عشر 

أعلى ما حصل له في ثالثيات البخاري أربعة عشر : لرجالً، وال شك أن ھذا أعلى ما يوجد، فإن شيخ مشايخنا القصار قا
رجالً فرأى أنه حصل له بذلك فضل كبير وخير كثير، كذلك في ثنائيات الموطأ وقد ذكر ذلك في فھرسته ثم ساقھا بنصھا 

  .راوياً لھا عن الشھاب الخفاجي عن البرھان العلقمي عن السيوطي، ا ھـ

ة، لكن منھا ما ھو مروي باإلجازة العامة بستة عشر، ألن بيننا وبين السيوطي وتحصل لنا ھذه العشاريات السيوطي: قلت
باإلجازة العامة ألھل خمسة وذلك عن المعمر أحمد بن صالح السويدي، عن الحافظ مرتضى الزبيدي، عن ابن سنة الفالني

ين وفاته أربعمائة وثالثين سنة، عصره، عن موالي الشريف، عن العلقمي عنه وال أعلى من ھذا السند اآلن، ألن بيننا وب
وأعلى من ذلك ما حصل لنا في ثالثيات البخاري، فإن بيننا . وبيننا وبين النبي صلى هللا عليه وسلم فيھا ست عشرة واسطة

  .وبين النبي صلى هللا عليه وسلم فيھا أربع عشرة واسطة فقط، وھذا ال أعلى منه في الدنيا

لمحمد المكي بن موسى الناصري " فتح الملك ناصر في إجازات بني ناصر"ى نسخة من ومن العجائب أني وقفت بمراكش عل
بخطه، فلما ساق عشاريات السيوطي بواسطة إجازة البرھان إبراھيم السباعي ألبيه كتب عليھا العالّمة المؤرخ محمد الصغير 

سيوطي بالتأليف سبقه لھا أبو حيان، والعجيب ھذه العشاريات التي أفردھا ال: "االفراني المراكشي بخطه ما نصه ومنه نقلت
وھذا غريب، كأن االفراني رحمه هللا لم يتصور األمر . ، ا ھـ"من السيوطي كيف ينسبھا لنفسه، قاله محمد الصغير االفراني

اري كما ھو وقت كتبه لما ذكر، فإن السيوطي وصلھا بأسانيده فصار لخ بحصولھا له عشارية غاية الفخر، إذ حصول العش
للسيوطي وھو في القرن العاشر أعجب وأفخر من حصوله ألبي حيان وھو قبله بقرون، ولو صحَّ االنتقاد على السيوطي 

ً لكون الطبراني سبقه إلى إخراجھا في معجمه ولعل االفراني ما طالع خطبة كتاب . بتخريجھا النتقد على أبي حيان أيضا
فإنه كتب بھامش رسالة " سلسلة الذھب"اب ابن إبراھيم الدكالي الفاسي صاحب وقد فھم األمر على وجھه الشھ". النادريات"

  .(1) "ھذه األحاديث الثالثة بعينھا ثمانيات ألبي حيان أوردھا الشيخ المقري في ترجمته في تاريخ األندلس: "السيوطي

ثم وقعت لي " الكواكب السيارات في األحاديث العشاريات"وقد وجدت عشاريات السيوطي في بعض المجاميع تحت عنوان 
 منھا نسخة أخرى عتيقة

______________________________________ 
 

 .563 - 561:2: انظر نفح الطيب (1)
   

ثم وقفت على جزء " النادريات من العشاريات" كواكب السارياتال"مروية بخط صاحب سلسلة الذھب المنقود تحت عنوان 
للشھاب أحمد العجمي المصري في عواليه أدخل فيه عشاريات السيوطي ھذه، وعقب بشرح غريبھا وأحال فيه على تأليف 
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ة مؤلفات ثم وجدت لبعضھم أن من جمل) انظره" (الفيض الجاري في طريق الحديث العشاري"آخر للحافظ السيوطي مسمى بـ 
وھو جزء جمع فيه ما وقع له عشارياً وھي ثالثة وعشرون حديثاً فعلى ھذا للسيوطي " جزء السالم من سيد األنام"السيوطي 

  .في العشاريات أربع مصنفات، وهللا أعلم
 

عيات والمصافحات من الفوائد المنقاة واألحاديث العوالي الموافقات واالبدال والتسا :(1) نھزة الناظر ونزھة الخاطر – 445
 24لشرف الدين أبي محمد الحسين بن علي بن عيسى بن الحسن بن علي اللخمي الصيرفي المتوفى في : واألناشيد المنتخبات

  .، منه نسخة في مكتبة االسكولایر باصبانيا699ذي الحجة عام 
 

  .(2) )رف العينانظر ح(اسم فھرس الشيخ عبد الخالق بن علي المزجاجي اليمني : النزھة المستطابة
 

 قال الحافظ :(3) النفحة القدوسية بواسطة البضعة العيدروسية – 446
______________________________________ 

 
 .في االسكولایر 1800نھزة الخاطر ونزھة الناظر، وھو برقم : وقد سمى كتابه  628:1انظر بروكلمان، التكملة  (1)
 .في ما يلي 338: انظر رقم  (2)

175:3( 27:2والجبرتي  11:5وخطط مبارك  328:2وسلك الدرر  231: ترجمة عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس في النفس اليماني (3)
 .189:2وتاريخ الشعراء الحضرميين  47: وھو يعتمد أيضاً على ثبت ابن عابدين 113:4والزركلي ) 1192في وفيات سنة 

   
لما كثر عليه الواردون من الديار البعيدة وصاروا " :(1) بن مصطفى العيدروس مرتضى في ترجمة العارف عبد الرحمن

اباً في عشرة يتلقون عنه طرق الصوفية وكان ھو في غالب أحواله في مقام الغطوس، أمرني أن أجمع أسانيده فألّفت باسمه كت
ا نسخ كثيرة وعم بھا وقد نقلت منھ 1171وذلك سنة " بواسطة البضعة العيدروسية (2) النفحة القدوسية"كراريس، وسماھا 

والنفحة ھذه في نحو عشرة كراريس اشتملت على أسناد مائة وسبعين طريقة كاملة بأسانيدھا، نرويھا . من المعجم. ا ھـ" النفع
  .بأسانيدنا إليھما

 
ھو معجم صديقنا مسند الشرق وال أستثني االخباري الراوية المحدث  :(3) النفح المسكي في شيوخ أحمد المكي – 447

الرحال المعتني بضبط األسماء والوفيات الماھر في معرفة الخطوط والعالي والنازل الشيخ أحمد أبي الخير بن عثمان بن علي 
ذي القعدة سنة  2برني به بلفظه وقيدته عنه يوم االثنين جمال العطار المكي األحمدي الھندي، ولد بمكة المكرمة كما أخ

، واعتنى بالرواية والحديث والرحلة ألجلھما، 1296بمكة، ورحل إلى الھند عام  1295، وابتدأ في طلب العلم عام 1277
ً في ھذا ال باب، وال يكاد وكتب ونسخ وسمع على الشيوخ وقرأ عليھم بنفسه، وتم له سماع الكتب الستة، ُرزق سعداً عظيما

ً كان أو حديثاً، واعتناؤه بالمتأخرين أكثر، وقع بيده من كتب ھذه الصناعة  يخفى عليه اسم وال طبقة راٍو بالمشرق قديما
ودواوينھا ما له بال، إالّ أن ترحاله الطويل كان يقضي عليه بمفارقة ما يدخل بيده من األصول والدواوين، وربما اتجر في 

 مطبوعة فيجلب غريبھا للحجازالكتب الحديثية ال
______________________________________ 

 
 ).1965/ ط( 189:3انظر الجبرتي  (1)
 .القدسية: الجبرتي (2)

كما ترجم له الزركلي 73: وللعطار الھندي ترجمة في سير وتراجم بعض علمائنا لعمر عبد الجبار ص 40، 19، 7: انظر ما تقدم رقم (3)
 .1335اداً على فھرس الفھارس، وكانت وفاته سنة اعتم 161:1

   
  .وغريب ما في الحجاز للھند، وبقي يتردد بين الھند والحجاز واليمن نحو خمس عشرة سنة

 
وصنف في ھذا العلم الدواوين المعتبرة، لف در السحابة في صحة سماع الحسن البصري من جماعة من الصحابة في نحو 

يخرج في مجلد ضخم جمع فأوعى نفسه فيه نفس المتقدمين، وله حصول المنى بأصول األلقاب عشر كراريس بخطه الدقيق 
والكنى، وله الھدية األحمدية في الذرية المجددية آل الشيخ عبد الغني الدھلوي وھو باللغة الفارسية مطبوع بالھند رأيته عند 

جازة العامة، وله فھرس شيخه موالنا فضل الرحمن الھندي الشيخ محمد مراد القازاني بمكة، وله البركة العامة في شيوخ اإل
ورسالة في شأن المعمر الواقع في  (1) (ذكر في حرفه(وھو مطبوع " إتحاف اإلخوان بأسانيد موالنا فضل الرحمن"المسمى 
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ة من طريق أبي عبد هللا الصقلي المغربي، ومعجم وسط في اآلخذين عنه وتراجمھم باالختصار، وله غير ذلك سند المصافح
ً برجالھا  ً ونقداً وتعريفا من اإلجازات الطويلة الجامعة والتقارير، وله حاشية على األمم للبرھان الكوراني تتبعھا ضبطا

وكتب لي رحمه . ته من األمم بحاشيتھا ھذه ھي في ملكي اآلن والحمد المذكورين فيھا، كان مھتماً بطبعھا مع األمم ونسخ
وإن وفقني هللا بالمدينة المنورة أؤلف كراسة أذكر فيھا أسماء الفارس واألثبات : "يقول 1325هللا من بور سعيد بتاريخ 

ً على حروف المعجم، فقد جمع عندي من ذلك ك وال أدري ھل وفى . ، ا ھـ"ثيرواإلجازات المتفرقات الموجودة عندي مرتبا
الشيخ العالم المحدث : "1306قال الشيخ أبو الحسن علي بن ظاھر الوتري في برنامج اآلخذين عنه عام . بھذا الوعد أم ال

 .، اھـ"فسمع مني حديث األولية وقرأ علي 1302المعتني بضبط األسماء والرجال، اجتمعت به بالمدينة عام 
______________________________________ 

 
 .)170: ص ( 19: انظر رقم  (1)

   
ومعجمه المذكور ھنا من أنفس ما ألفه المتأخرون على اإلطالق وأوعبه عند أھل األذواق، ترجم فيه لسبعين من مشايخه ممن 

أخبارھم ونقل  أجازه عامة من الحجازيين واليمنيين والھنديين والمصريين والشاميين والمغربيين والبغداديين، استوعب
نصوص إجازتھم له ونصوص إجازات مشايخھم لھم، أوقفني عليه بخطه الدقيق الجيد، يخرج بخط غيره في مجلدة ضخمة، 

  .ولشدة إعجابي به اختصرته

  :وھذا برنامج من ترجم له فيه ممن أجاز له ما عنده رتبتھم على ترتيبھم في معجمه

إبراھيم بن محمد سعيد الفتة المكي . إبراھيم الخنَكي المكي. حمد الحضراويأ. أحمد البرزنجي. أحمد دحالن: حرف األلف
أسد هللا ابن محمد كريم العثماني . تلميذ عابد السندي وعمر بن عبد الرسول ومحمد صالح الرئيس وھو أعلى من أدركه بمكة

إمداد . الدين بن يار محمد البنجابي الطونكيااللھابادي الھندي إسماعيل بن الحكيم محمد نواب الكابلي المكي وتدبج معه إمام 
أيوب بن قمر . أمين بن حسن بن مصطفى البسنوي المدني. هللا بن محمد أمين األدھمي العمري المكي شيخ الطريقة الجشتية

  .الدين الصديقي الفلتي البوفالي

  .صديقي الدھلويجمال الدين بن وجيه الدين ال. جمال الدين بن الحاج عبد الشكور البھاري: الجيم

القاضي حسين السبعي األنصاري الحديدي الھندي . حسن الزمان بن قاسم علي الدكني. حسن شاه النقوي الرامفوري: الحاء
  .محمد حسين العمري االلھابادي الجشتني. حسين الحبشي الباعلوي المكي. وھو شيخ تخريجه وعمدته

رضا . رحمة هللا ابن خليل الرحمن الھندي صاحب كتاب إطھار الحق :الراء .خضر بن عثمان الرضوي الحيدرابادي: الخاء
  .علي بن سخاوة علي العمري البنارسي

  .زين العابدين بن القاضي محسن السبعي األنصاري: الزاي

  .ياباد محمد سعيد بن صبغة هللا المدراسي محمد سعيد بن واعظ علي العظيم. محمد سعيد بن عبد هللا القعقاعي المكي: السين

محمد شكور بن أمانة علي الطياري . شرف الدين بن محمد غزن الفيشاوري:. شرف الدين بن مرتضى األحمدابادي: الشين
  .الھندي

األمير صديق حسن بن أوالد حسن . محمد صالح بن عبد الرحمن الزواوي المكي. صالح بن عبد هللا المطلبي المكي: الصاد
  .القنوجي

عبد الحي اللكنوي وھو . عبد الجليل برادة المدني، عبد الحكيم ابن بركة هللا الدھلوي. ي المكيعباس بن صديق الفتن: العين
عبد الرحمن بن محمد أبو خضير الدمياطي المدني، عبد القادر . عبد الرحمن األنصاري اليانيبتي الدھلوي. أعلم مشايخه بالھند

عثمان بن عبد . عبد هللا بن إدريس السنوسي المغربي. دھانوي الحنفيعبد القيوم بن عبد الحي الب. بن أحمد الطرابلسي المدني
عليم الدين بن رفيع الدين . علي بن ظاھر الوتري المدني. علي أكرم بن علي أحسن األروي. السالم الداغستاني المدني

  .القندھاري وھو أعلى مشايخه إسناداً عمر بركات البقاعي
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فضل الرحمن بن أھل هللا الصديقي المرادابادي . ي، فريد الدين بن فسيح الدين الكاكوريفالح الظاھري المھنوي المدن: الفاء
  .أعظم مشايخه قدراً وإليه ينتسب في الطريق

. محمد أبو خضير الدمياطي. محمد بن سليمان حسب هللا المكي: الميم .كريم بخش بن إمام بخش الصديقي المشلي: الكاف
ً . د بن إدريس اليمني لقيه باليمنمحمد بن الشيخ أبي العباس أحم محمد بن . محمد أمين ابن رضوان المدني وأخذ عنه أيضا
محمد بن . محمد بن سالم عائش الحديدي اليمني. محمد خليل القاوقجي الطرابلسي الشامي. أحمد بن رضوان مسند المتأخرين

محيي الدين ابن عليم الدين . بن عمر بالي زاده المدنيمحمد أمين ا. محمد بن علي الكناني المكي. عبد العزيز الجعفري الھندي
  .مصطفى بن سليمان العفيفي المكي. الجعفري االلھابادي

 .نور الحسنيين بن محمد حيدر األيوبي الحيدرابادي. نعيم اللكنوي الھندي. نعمان بن محمود اآللوسي البغدادي: النون
يوسف بن . يوسف بن علي العثماني الجوفاموي. ي خان األفغاني البريلوييعقوب عل. يحيى بن وجيه هللا العظيمابادي: الياء

  .وبه كمل سبعون شيخاً له. عبد القيوم الصديقي

أحمد . أبو بكر بن شھاب الدين العلوي الھندي وتدبج معه. ندير حسين الدھلوي: ومن شيوخه الذين لم يترجم لھم في معجمه
أبو النصر . عبيد هللا بن محسن بن علي السقاف. لحبشي اباعلوي الحضرميعلي بن محمد بن حسين ا. بن حسين العطاس
  .وطاھر سنبل المدني بارشادي. يوسف ابن إسماعيل النبھاني بواسطتي. محمد بن سالم التريمي الباعلوي. الخطيب الدمشقي

اللكنوي ومن حبيب هللا  واستجاز لي ولنفسه بعد انفصالي من الحجاز من لمعان الحق بن محمد برھان الحق األنصاري
الشطاري وغيرھما من أھل الھند، فكل من أروي عنه من الھنديين مكاتبة فبواسطته، جزاه هللا خيراً، وخصوصاً شيخه وولي 
نعمته القاضي حسين السبعي شيخ كافة محدثي ھذا العصر، فإني ما كنت أعلم أنه في األحياء إالّ بعد لقيه، وعجبت من ذلك 

ألنا كنا نراه من مشايخ كبار من مضى من أھل القرن المنصرم وھذا، وناھيك أنه أجاز لألمير صديق حسن أكبر إعجاب، 
ً بقي عنده نسويده بخطه، فأجازنا رحمه هللا بموجبه أو قبلھا، فحقق 1281عام  لنا حياته وسھل علينا استجازته وكتب مكتوبا
أشرك معي في ھذه اإلجازة األوالد واألحفاد وھي منقبة لي وله سنة، و 44بعد إجازته لألمير القنوجي بنحو  1325عام 

واستجزت أنا له من جماعة المغاربة من شيخنا األستاذ الوالد ومن أبي العباس أحمد بن محمد بن الخياط . تشكر وال تكفر
  .الزكاري وشيخه قاضي فاس حميد بن محمد بناني الفاسي وأبي جيدة بن عبد الكبير الفاسي وغيرھم

ودخل لمصر بعد رجوعي للمغرب فأخذ عن سليم البشري وسمع حديث األولية من حسن السقا وتدبج مع الشيخ عبد البر ابن 
ودخل طندتا فسمع بھا من بعض أصحاب القاوقجي وغيره، وتدبج في المدينة المنورة أخيراً . أحمد منة هللا المالكي وغيرھم

  .الكتانيمع ابن خالنا أبي عبد هللا محمد بن جعفر 

أجازني المذكور بكل ما له، كما أجزت له أيضاً جميع ما اتصل بي ولم تنقطع بيننا المكاتبة من الھند والحجاز إفادة واستفادة، 
إلى أن حالت بين مواصلتنا الحرب العالمية فانقطع عني خبره، وال أدري ما فعل هللا به، والمقطوع به ارتحاله إلى رمسه، إذ 

ياء لواصلني باألقدام بعد مداولة األقالم، والمكاتب التي جرت بيننا وبينه في ھذه الصناعة لو جمعت لخرجت لو كان في األح
وغيره من الكتب النفسية، وكلما تذكرت موته وأكل الدود لسانه َصُغَر بين عيني " النفس اليماني"وأنتسخ لي . في جزء وسط

  .ربك ذو الجالل واإلكرام ما بين يدي، لكن كلُّ من عليھا فان، ويبقى وجه

ام عصره مفتي زبيد لمسند عصره وإم: في إجازة القضاة الثالثة بني الشوكاني (1) النفس اليماني والروح الريحاني - 448
 َنَفُسهُ . وجيه الدين عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر األھدل الزبيدي اليمني الشافعي األثري

______________________________________ 
 

 .76: ترجمة الوجيه األھدل مرت برقم  (1)
   

وعلو إسناد، وضم المكي للھندي والخراساني لليمني  ھذا من أنفس ما ألف وأرفع ما صنف في القرن المنصرم، اتساع رواية
  .والمغربي للمصري

جمال اإلسالم علي وعز اإلسالم أحمد وشرف اإلسالم يحيى اجازًة لھم، : ألفه باسم أوالد الحافظ الشوكاني، وھم القضاة الثالثة
من أھل العلم األولون وتبعھم اآلخرون، لما كان طلب اإلجازة من األعلى والمساوي والدون، طريقًة سلكھا : "قال في أوله
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الخ رتب مشايخه على ثالثة "...تكرر طلب ذلك من الحقير الذي من قسم الدون من الولد القاضي العالّمة الجھبذ الفھامة
  :طبقات

يحيى بن عمر  الذين قرأوا على جده اإلمام يحيى بن عمر مقبول األھدل وأجازھم، منھم والده اإلمام سليمان بن: الطبقة األولى
مقبول األھدل مفتي زبيد والمعمر عبد هللا بن عمر الخليل وعبد هللا بن سليمان الجرھزي وأحمد بن حسن الموقري وأبو بكر 
بن محمد الغزالي الھتاري والمعمر أمر هللا بن عبد الخالق ابن الزين المزجاجي الزبيدي فھؤالء من ھذه الطبقة ستة ممن 

  .زوا لهأجازھم جده يحيى وأجا

ممن روى عن السيد أحمد بن محمد شريف مقبول األھدل منھم والده سليمان بن يحيى وأبو بكر بن يحيى بن : الطبقة الثانية
بن علي الجبيلي وعبد الرحمن بن محمد المشرع وعبد الخالق  عمر مقبول األھدل ويوسف ابن حسن البطاح األھدل وعثمان

  .عالء المزجاجي وإسماعيل بن أحمد الربعي ووالده محمد بن إسماعيل الربعي بن علي المزجاجي ويوسف بن محمد بن

الذين أخذوا عن والده سليمان بن يحيى بن عمر منھم أبو بكر بن علي البطاح األھدل ويوسف بن محمد البطاح : الطبقة الثالثة
زبيد فمنھم حامد بن عمر باعلوي التريمي وعبد ثم ترجم لمشايخه اآلفاقيين الذين وردوا ل .األھدل والطاھر بن أحمد األنباري

القادر بن خليل كدك زاده المدني وعلي بن عمر القناوي المصري وعبد الصمد بن عبد الرحمن الجاوي ومحمد بن الحسين بن 
  .إبراھيم االسالفي وحسين بن عبد الشكور الطائفي والصفي أحمد بن إدريس العرايشي دفين صبيا باليمن

ايخه الذين أجازوه من صنعاء اليمن فمنھم عبد القادر بن احمد الكوكباني ومنھم االعالم الثالثة إبراھيم وعبد هللا ثم ترجم لمش
  .وقاسم أوالد األمير محمد بن إسماعيل المعروف باألمير الصنعاني وأحمد بن محمد قاطن الصنعاني

بن بكر العجيلي وإبراھيم بن محمد الزمزمي المكي ومحمد ثم ترجم لمشايخه من أھل الحجاز فذكر منھم أحمد بن عبد القادر 
صالح بن إبراھيم المذكور، وفي ترجمة المذكور صرح األھدل بروايته عن ابن سنة الفالني بعموم إجازته ألھل عصره وعبد 

لم بن أبي بكر الكوراني الملك القلعي وعبد القادر بن خليل كدك زاده المتقدم في عداد الواردين إلى زبيد وابن عبد الشكور وسا
  .المدني ومحمد بن سليمان الكردي

ثم ترجم لمشايخه المصريين فمنھم عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس اليمني والحافظ مرتضى الزبيدي وھم ختام ذلك الدور 
  .وآخر أيمة ھذا الشأن

ذا علمت أن فيھم من مشايخ الحافظ مرتضى فجملة مشايخ الوجيه األھدل الذين أجازوه عامة مروياتھم نحو األربعين، وأنت إ
أربعة عشر كسليمان األھدل وعبد الرحمن العيدروس والجرھزي وابن الخليل والموقري والجبيلي وأحمد قاطن والكردي 

مع كون األھدل عاش بعد الحافظ مرتضى نحو الخمسين سنة، علمت أن الوجيه األھدل كان . وابن عبد الشكور وغيرھم
ھذا باإلجازة العامة " النفس"وقد ختم كتابه . ل إليھم في الدنيا لعلو إسناده ووافر جاھه وبعد صيته وكبير علمهخاتمة من يرح

 .وقعت بينھما المعرفة، خصوصاً من وقعت بينھما االستفادات العلمية وأوالدھم ومن سيولد لھملكافة من أدرك حياته سيما من
وكان من الدعاة إلى األثر  1250رمضان سنة  12ومات بھا ليلة الثالثاء  1179وكانت والدته ھو رحمه هللا بزبيد سنة 

والھدي النبوي مع كونه كان متولياً إفتاء زبيد، انظر إلى قوله في ترجمة الصفي أحمد بن إدريس العرايشي بعد وصفه بأنه لم 
 :(1) م أنشديكن يقلد أحداً بل يعمل على الحديث ما نصه كما ھي طريقة خالئق من االعالم ث

 فـيه أو زاري (2) وال أبالي بقالٍ  ومذھبي كل ما صح الحديث به
     

  .)وأنظر ما يأتي عنه أيضاً في ترجمة جد أبيه يحيى(
 

شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر إالّ أنه لم يكمله، والمنھج السوي حاشية المنھل الروي وفيه داللة كما قال : ومن تآليفه
على كماله في علوم الحديث وأنه من أجل أيمته، وله فرائد الفوائد وقالئد الخرائد في مجلدين جمع " نفتح الرحم"صاحب 

  .فيھما فأوعى
 

فتح الرحمن في مناقب سيدي عبد "أفرد المترجم بالتصنيف تلميذه العالّمة سعد بن عبد هللا سھيل اليمني في مجلد لطيف سماه 
  .1263أتمه سنة " الرحمن
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جيه األھدل الناس طبقة بعد طبقة كاألخوين محمد وعمر ابني عيدروس الحبشي وعلوي بن عبد هللا بن علوي أخذ عن الو

 الحبشي وأحمد بن عمر ابن سميط وعبد هللا بن علي بن عبد هللا بن عيدروس وعبد هللا بن أبي بكر
______________________________________ 

 
 .161: النفس اليماني (1)
 .بالح: فس الن (2)

   
صاحب البقرة وعبد هللا بن الحسين الحبشي ومحمد بن حسين الحبشي وعمر بن محمد بن سميط وعبد هللا بن أحمد باسودان  

ومحمد بن محمد السقاف باعلوي ويس بن عمر الجبرتي ومحمد بن المساوي األھدل ومحمد بن أحمد بن إدريس وعبد 
مد بن محمد باقيس الحضرمي وسعيد بن عبد هللا سھيل اليمني وأحمد بن محمد ناصر الرحمن ابن أحمد بن حسن البھكلي ومح

الزبيدي ومحمد بن محمد صالح الشعاب األنصاري وحافظ الحجاز عابد السندي وحسن بن عبد الباري األھدل ومحمد ابن 
محمد عثمان المرغني ومحمد بن ناصر الحازمي وسيد المراوعة محمد بن عبد الباري األھدل وأوالد الشوكاني الثالثة و

طاھر األنباري ومحمد بن أحمد المشرع وعمر بن عبد الرسول العطار المكي وعباس بن صالح الخباشي اليمني المكي 
  .الشافعي وولده محمد بن عبد الرحمن وغيره من أوالده وأحفاده وبني عمه

عن السيد حسين الحبشي الباعلوي عن أبيه والعالّمة  نتصل به من طريق جميع من ذكر، وأروي كتاب النفس ھذا وكل ما له
وأرويه أيضاً عن القاضي حسين السبعي : ح. الصالح أحمد بن عبد هللا بن عيدروس ومحمد بن ناصر الحازمي ثالثتھم عنه

: ح. األنصاري عن الحازمي والقاضي أبي العباس أحمد ابن محمد بن علي الشوكاني وحسن بن عبد الباري األھدل عنه
ً عن أبي الحسن علي بن ظاھر ومحمد أمين رضوان المدني كالھما عن أحمد بن محمد المعافى الضحوي عن  وأرويه أيضا

وأروي عن محمد سعيد القعقاعي المكي عن قاضي مخا محمد سعيد . الحافظ القاضي الحسن بن أحمد بن عبد هللا عاكش عنه
وعن السيد حسين الحبشي والسيد علي بن محمد البطاح : ح. يه عن جدهعن سليمان بن محمد بن عبد الرحمن األھدل عن أب

وعن القاضي حسين السبعي عن : ح. األھدل الزبيدي كالھما عن السيد عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عنه
خ يس بن عمر وعن الشيخ خضر بن عثمان الرضوي الھندي عن الشي: ح. سليمان بن محمد بن عبد الرحمن األھدل عنه

العيدروس كتابة من الھند عن أبيه عن وعن السيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد بن شھاب: ح. الجبرتي عن الوجيه األھدل
وھو عن العالّمة  1323وأرويه عن أبي الحسن علي بن محمد البطاح األھدل الزبيدي لقيته بمكة حجاجاً عام . الوجيه األھدل

اليمني الزبيدي وأحمد بن محمد ناصر الزبيدي كالھما عن الوجيه األھدل عالياً، وأرويه مسلسالً  سعيد بن عبد هللا سھيل
وأروي . باألھدليين عن السيد علي ابن محمد األھدل المذكور عن عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن األھدل عن أبيه عنه

ً وھو عن علي بن أحمد المزجاجي ا عن السيد عبد الباقي بن عبد  1301لحنفي المتوفي سنة عن السيد علي المذكور أيضا
ً عن المعمر السيد صافي بن عبد الرحمن الجفري بمكة عن السيد محمد بن عبد  ً أيضا الرحمن األھدل عن أبيه وأروي عاليا
 .الرحمن األھدل عن أبيه بل شارك السيد محمد بن عبد الرحمن األھدل المذكور والده في كثير من أشياخه

أنھا " الباقيات الصالحات"ھو من األثبات التي ذكر صاحب : النشر المعطار في أسانيد جملة من األحزاب واألذكار – 449
  .أجيزت له، فنرويھا من طريقه

ھو ثبت صغير لطيف للمحدث أحمد قاطن الصنعاني اليمني، ذكر فيه  :(1) النفحات الغوالي في األسانيد العوالي – 450
. عواليه من طريق المعمرين والخضر والعالم الروحاني وغير ذلك ھو عندي، أھداني نسخة منه الشھاب أحمد أبو الخير بمكة

قرأت . بن الزين المزجاجي ثالثتھم عن العجيمي وغيرهروى فيه عن يحيى بن عمر األھدل وابن الطيب الشرقي وعبد الخالق 
، وأجازني به عن شيخه محمد بن ناصر الحازمي 1323أحاديثه على شيخنا حسين الحبشي يوم التروية بمكة المكرمة عام 

 .عن شيخ صنعاء اليمن الشمس محمد بن علي العمراني عن مؤلفه الحافظ أحمد بن محمد قاطن

______________________________________ 
 

 .)284: ص ( 89: ترجمة أحمد قاطن مرت، انظر رقم  (1)
   

لمحدث الھند الشيخ أحمد ولي هللا الدھلوي، أرويه بأسانيدنا إليه وھي  :(1) النوادر من أحادين سيد األوائل واألواخر – 451
ذكر له ھذا الثبت شيخنا المحدث الشيخ عبد الحق ) انظر االنتباه واإلرشاد والفضل المبين وولي هللا من حرف الواو(معروفة 

 .1323بن محمد الدھلوي المكي في إجازته التي كتب لي بمكة عام 



71 
 

 حرف الصاد

ھما الحافظان أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبيدة ابن ميمون ونظيره اإلمام األوحد الحافظ أبو القاسم  :(2) الصاحبان – 360
، 47عن  400شنظير، كان أبو جعفر حافظاً للغة راوية للحديث مقبالً على اآلخرة، مات سنة  إبراھيم بن محمد بن جرير اين

وكان ھو وابن شنظير كفرسي رھان في العناية الكاملة لھما في البحث عن الرواية والضبط، رحل الناس إليھما، ثم انفرد ابن 
ي الذيل على الصلة، وقد ترجم لھما بلفظ الصاحبان في لھما برنامج ينقل عنه ابن األبار ف. 50عن  402شنظير ومات سنة 

  "طبقات الحفاظ"حرف الصاد السيوطي في 

بن األبار عن غير واحد ھو أبو الوليد ھشام بن عبد الرحمن الصابوني، أروي برنامجه من طريق ا (3) :الصابوني 361– 
  .من أصحاب يونس بن محمد ابن مغيث عن أبي عبد هللا ابن بشير عن الصابوني

______________________________________ 
 

 .632، 495، 63، 36: انظر رقم  (1)

:ن محمد بن عبيدة وتذكرة الحفاظ في ترجمة احمد ب 20: والصلة 1091: في ترجمة الصاحبين وتذكرة الحفاظ 422: انظر طبقات الحفاظ (2)
 .في ترجمة إبراھيم 89: والصلة 1092

 .)423وكانت وفاته سنة ( 615: ترجمة الصابوني في الصلة (3)

ھو األمام المحدث الصالح أبو العباس أحمد بن مصطفى بن أحمد الصباغ االسكندري المالكي المتوفي  :(1) الصباغ – 362
ق لم أَر في علماء عصرنا أكثر منه خشوعاً وال أغزر منه دموعاً إلى أخال: "، قال عنه الزبادي الفاسي في رحلته1162سنة 
كان عظيم المحبة في النبي صلى هللا عليه وسلم، مولعاً بأحواله، معتنياً بسّنته : "وقال عنه الحضيكي في طبقاته. ا ھـ" حسان

ً بأحوال الصالحين والعلماء العارفين، ويقول عليكم بعلوم الشرع الفقه والحديث والتفسير، وكنت جاورت : وسيرته، عارفا
سنين فما رأيت أحداً يسأل عن مسائل البيان والمنطق وإنما سؤالھم عن الفقه والسّنة فالعاقل بالحرمين الشريفين نحو خمس 

  .، اھـ"يعطي كليته وھمته لذلك وال يغتر بالشقشقات
 

يروي عامة عن البرھان إبراھيم الفيومي والزمه كثيراً حضر عنده في مختصر خليل نحو خمس وعشرين سلكة وفي التتائي 
و الثالثين مرة وفي شرح الزرقاني على العزية نحو خمس مرات، كما يروي عامة عن عبد هللا بن سالم على الرسالة نح

البصري والنخلي ومنصور المنوفي ومحمد بن عبد هللا المغربي والشمس محمد زيتونة التونسي البصير وابن الميت البديري 
عبد هللا السجلماسي والشھاب أحمد النفراوي شارح الرسالة ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني وتاج الدين القلعي ومحمد بن 

 .وغيرھم
فھرسته كبيرة جامعة لمرويات كثيرة من أسانيد : "، قال عنه الزبادي في رحلته1158له ثبت مشھور في كراريس أتمه سنة 

القوم من مصافحة  الكتب الحديثية والتفسيرية والقراءات والمسلسالت وكتب الفقه والتصوف واألحزاب وأسانيد طرق
وقد اختصره العالّمة أبو الفضل محمد الھادي ابن . ، اھـ"ومشابكة ومناولة السبحة وتلقين الذكر وإلباس الخرقة وغير ذلك

 محمد بن
______________________________________ 

 
 .)1965/ ط( 141:2ه؛ وذكره الجبرتي عرضاَ والكتاني يعتمد رحلة الزبادي وطبقات الحضيكي في ترجمت 338: ترجم له شجرة النور (1)

   
، ا "واالختصار طويل ال يناسب ھذه األوراق فلذلك لم أسقه ھنا: "عبد هللا العراقي الحسيني الفاسي، قال الزبادي في رحلته 
  .وثبته ھذا معتمد عند التونسيين جلبه إليھم من المغرب البرھان الرياحي فعنه عرفوه. ھـ

الطيب النيفر وأبي النجاة سالم بوحاجب كالھما عن البرھان الرياحي عن محمد الطاھر بن المير السلوي بھا  نرويه عن الشيخ
ويرويه السلوي المذكور عن أبي عبد هللا محمد ابن . عن مؤلفه 1190عن عمر بن عبد الصادق الششتي سنة  1216سنة 

. لعفيفي ومحمد بن عيسى، عرف بالزھار، كالھما عن الصباغالھادي مدينه، به عرف، التطواني عن الشيخين عبد الوھاب ا
ونرويه من طريق المصريين عم عالّمة . ونرويه بأسانيدنا إلى الحافظ مرتضى عن القطب عبد الوھاب العفيفي عن الصباغ
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يمان الديار المصرية الوجيه عبد الرحمن الشربيني الشافعي عن مصطفى الذھبي عن حسن بن درويش القويسني عن سل
ً عن المعمر الشيخ موسى المرصفي عن محمد الخناني عن حسن بن . البجيرمي المعمر عن الشھاب الصباغ ونرويه أيضا

ونرويه بأسانيدنا إلى ابن . درويش القويسني عن أبي ھريرة داوود القلعي عن أحمد بن أحمد جمعة البجيرمي عن الصباغ
  .الحسن بناني والحضيَكي والعشماوي كلھم عنه

وقد رواه عن مؤلفه من أعالم فاس العالّمة محمد عبد الھادي العراقي واألديب العالّمة عبد المجيد بن علي الزبادي، ولكن لم 
وأعلى . يتصل بنا من طريقھما، كما رواه عن مؤلفه من الجزائريين الشيخ عبد الرزاق بن حمادوش وساقه بنصه في رحلته

د الجمل النھطيھي المصري عن الشمس محمد البھي الطندتائي عن يوسف الشباسي ما بيننا وبين الصباغ عن الشيخ أحم
  .الضرير عنه، وھذا عال جداً 

عن شيخه اإلمام سليمان الشبرخيتي عرف " من شكا ضرورته وجبت معونته"ومن أغرب ما في الثبت المذكور إسناد حديث 
بن شعيب عن اإلمام محمد جاكي الليثي عن القاضي شمھروش  الثعالبي الجزائري عن اإلمام سالمةبالبعلي عن السيد محمد 

وقد روى الحافظ مرتضى الحديث . عن النبي صلى هللا عليه وسلم، فنرويه بأسانيدنا إلى الصباغ به فھو عشاري لنا من طريقه
كور، فكأنه رواه عن له عن الشمس محمد بن أحمد البليدي المالكي المصري عن الشبرخيتي المذ" ألفية السند"المذكور، في 

وقد روينا الحديث المذكور عالياً باسناد مغربي عن قاضي سطات أبي . الصباغ مع أنه مات قبل دخول السيد مرتضى لمصر
عبد هللا محمد بن القاضي بوشتي الَكداني ومحمد بن علي ابن قاسم المزميزي، كالھما عن والد األول عن صالح بن التھامي 

لح البخاري عن علي بن إبراھيم عن المعمر محمد بن عبد الفتاح الجني عن شمھروش عن النبي الشرقاوي عن محمد صا
ً الشيخ المعمر الصالح أبو عبد هللا محمد بن المدني الشرقاوي بآنفي . صلى هللا عليه وسلم وقد حدثنا بالحديث المذكور عاليا

فص عمر ابن المكي الشرقاوي عن شمھروش عالياً، عن عمه صالح بن التھامي المذكور عن زوج أخته أبي ح 1321عام 
 :له في ترجمة شيخه البلدي" ألفية السند"فھو على ھذا لنا رباعي، وقد حصل للسيد مرتضى سداسياً فأفتخر به قائالً في 

 من طرِق الجـّن بـاالتـصـاِل وخـذ إلسـنـاِد حـديٍث عــال
 شـبـرخـيِت عن شيخه منسوِب عن شيخنا الماضي الشھير الصيتِ 
 ذي الفضل والتحقيق والتـحـرير أعني سليماَن عـن الـجـزيري
 وذا عـن الـلـيثـّي بـاإلعـالم عن شـيخـه سـالمَة اإلمــام 
 قاضي قضاة الجن ذي الـرقـي عن شيخه شمھـروش الـولـي
 ذا أوُل الحديث فانقْل صـورَتـهْ  عن النبّي من شكـا ضـرورتـه

  

ھو اإلمام  :(1) الصبان – 363 .من رواية الحافظ مرتضى عن المترجم ال يصحُّ بل بواسطة" عمدة األثبات"في  ما: تنبيه
مة عن الملوي وحسن المدابغي والعشماوي العالّمة المتفنن أبو العرفان محمد بن علي الصبان الشافعي المصري، يروي عا

والبليدي والحفني والشبراوي والجوھري وعطية األجھوري والصعيدي وحسن الجبرتي وغيرھم، وأخذ الطريقة عن العارف 
  .العفيفي وأبي األنوار أبي وفا، وھو الذي كناه بأبي العرفان

ستمائة بيت، وأخرى عارض بھا قصيدة ابن فرح، وللمترجم من التآليف في الحديث منظومة في اصطالح الحديث في 
: ومنظومة في ضبط رواة الصحيحين، ونظم أسماء أھل بدر، وله ثبت أحال عليه في إجازته البن عبد السالم الناصري قال

سنة أرويه وكل ما له من طريق الناصري المذكور وغيره عنه، مات بداء السل، عافانا هللا منه، . فصلت فيه ما أخذته عنھم
1206.  

ه بن حيون الصدفي ويعرف بابن سكرة، له  :(2) الصدفي – 364 ھو اإلمام الحافظ فخر األندلس أبو علي حسين بن فيرُّ
ً الحافظ ابن  برنامج في أسماء شيوخه، وأفرد شيوخه بالتأليف القاضي عياض فعدَّ له مائة وستين شيخاً، وأفرد تالميذه أيضا

وھو ممن أقام للحديث السوق العظيم الذي فيه نفقت بضائعه فخضعت له فيه الرقاب ) انظر المعاجم(األبار التونسي وغيره 
قال أبو علي " :(3) "الديباج"وشدت له الرحال من داني البالد وقاصيھا، لوافر علمه وواسع تدقيقه وطول رحلته، وفي 

  .، اھـ"خذ الصحيح فأذكر أي متن أردت أذكر لك سنده وأي سند أردت أذكر لك متنه: الصدفي لبعض الفقھاء
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______________________________________ 
 

288:2وبروكلمان، التاريخ  1194: ومعجم سركيس 84:2وخطط مبارك ) 227:2) (1965/ ط( 201:4في الجبرتي  ترجمة الصبان (1)
 .189:7والزركلي  399:2وتكملته 

 .238: تقدمت ترجمة الصدفي، انظر رقم (2)
 .105: الديباج (3)

   
في نسخته المعروفة بنسخة ابن سعادة،  وذكروا أن صھره أبا عمران موسى ابن سعادة سمع عليه الصحيح نحو ستين مرة

وھي من أحباس مكتبة القرويين عندنا بفاس، كان استعارھا السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمن فبقيت بدار المخزن بفاس 
كتبه، يسافر بھا الملوك تبركاً وتيمناً إلى أن أخرجھا معه المولى عبد الحفيظ للرباط، وبعد خلعه صحبھا معه لطنجة فبقية بين 

  .وھي اآلن بمكتبة المدرسة العليا بالرباط، وقفت عليھا مراراً ونقلت منھا
  

نروي ما للصدفي من طريق عياض وابن حكم وابن بشكوال عنه، وبأسانيدنا إلى ابن خير عن الشيخين أبي الحسين أحمد بن 
للعالّمة االفراني " ناقب سبعة رجالدرر الحجال في م"وفي . سراج وأبي محمد عبد هللا بن سعيد العبدري كالھما عنه

وأھل مراكش اآلن كثير منھم يزعم أن أبا علي الصدفي دفين مراكش، وأن قبره برحبة موسى بن الغازي، : "المراكشي
، وكانت الھزيمة على 514وكانت سنة  (1) وھناك قبر يزورونه بتلك النية، وذلك باطل ألن أبا علي توفي في وقعة قتندة

  .ومن خط المؤلف نقلت. وغيرھا، ا ھـ" الغنية"المسلمين، ففقد أبو علي ولم تظھر جثته كما في 
 

ي المترجم إجازة وقد وقفت في خزانة الجامع األعظم بتازا على الجزء األول من جامع الترمذي على أوله بخط الحافظ الصدف
وھي بتاريخ " بعد سماعه له عليه وللصحيح: "به للفقيه األمين أبي الفضل مبارك مولى إبراھيم بن عيسى األنصاري قال

ومبارك المذكور من أصحاب الصدفي الذين أغفلھم الحافظ ابن األبار في معجمھم ) 506(جمادى األولى عام ستة وخمسمائة 
  .ولذلك استدركته عليه

 
على أصل عظيم من الصحيح بخط الحافظ الصدفي أسھبوا في  1211وقد عثر المتأخرون بطرابلس الغرب عام : وبةأعج

 "المزايا"وصفه ونعته، وھا أنا أنقل لك كالمھم في شأنه، قال الحافظ ابن عبد السالم الناصري في كتابه 
______________________________________ 

 
 .، وھي خطأقنترة: في المطبوعة (1)

   
وقد عثرت على أصل شيخه الحافظ الصدفي الذي : "بعد أن تكلم على نسخة ابن سعادة التي ھي من أحباس خزانة القرويين

طاف به البالد بخطه بطرابلس في جلد واحد مدموج ال نقط به أصالً على عادة الصدفي وبعض الكّتاب، إالّ أن بالھامش منه 
رمز عليھا، وفي آخره سماع عياض وغيره من الشيخ بخطه، وفي أوله كتابة بخط ابن جماعة كثرة اختالف الروايات وال

ھذا األصل ھو الذي ظفر به شيخنا ابن حجر العسقالني وبنى عليه شرحه : "والحافظ الدمياطي وابن العطار والسخاوي قائالً 
ر والشام والعراق والمغرب فكان األولى الفتح واعتمد عليه ألنه طيف به في مشارق األرض ومغاربھا الحرمين ومص

َة  باالعتبار كرواية تلميذه ابن سعادة، ولقد بذلت لمن اشتراه في عدة كتب من أھل طرابلس الغرب باصطنبول بثمن تافه ُصرَّ
  :ذھب فأبى من بيعه وبقي ضائعاً في ذلك القطر، وكان من مدح ابن العطار له بخطه ما نصه

 
 وجلَّ قدر عياِض الطاھِر السلفـي ُم مـنـشـراً قد دام بالصدفَّي العلـ

 )ي(ما الدرُّ مظھره إالّ من الصدف وال عجـيب إذا أبـدى لـنـا درراً 
  

ً في سيدنا وموالنا قاضي القضاة برھان الدين ابن جماعة، وقد حملت ھذه النسخة لمجلسه : قال ابن العطار وقلت أيضا
لو كتبت نسخة واضحة بخط حسن وقوبلت على ھذه لكانت : فنظر فيھا وقال 802ة بالصالحية في العشر األول من رجب سن

  :أحسن ألن كاتبھا رجل جليل القدر
 

 قاضي القضاِة إمام النبِل والسلِف رأى البخاري بخّط الحافِظ الصدفي
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 )ي(وال عجيٌب بميل الدّر للصدف  جماُل واسطِة العقِد الثـمـين لـه
  

ً في رحلته الصغرى قائالً ونحو ھذا البن عبد ا عليھا من سماعات العلماء في القرون السابقة عياض : "لسالم الناصري أيضا
وممن رأيته أفاض في وصف ھذه النسخة الفقيه المدرس أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد  ،"فمن دونه إلى ابن حجر العجب

لطيفة، وقفت بمحروسة : "قال 1211حجازية الواقعة عام بن محمد بن الشيخ أبي محمد عبد القادر الفاسي في رحلته ال
طرابلس على نسخة من البخاري في سفر واحد في نحو من ست عشرة كراسة، وفي كل ورقة خمسون سطراً من كل جھة، 

نبيه،  بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على سيدنا محمد: وكلھا مكتوبة بالسواد ال حمرة بھا أصالً، وھي مبتدأة بما نصه
وال نقط بھا إالّ ما قل، وبآخرھا . كيف كان بدء الوحي إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعند تمام كل حديث صورة، ا ھـ

آخر الجامع الصحيح الذي صنفه أبو عبد هللا البخاري رحمه هللا والحمد  على ما منَّ به، وإياه أسأل : عند التمام ما صورته
حسين بن محمد الصدفي من نسخة بخط محمد بن علي بن محمود مقروءة على أبي ذر رحمه هللا وعليھا  أن ينفع به، وكتبه

محرم عام ثمانية وخمسمائة والحمد  كثيراً كما ھو أھله وصلواته على محمد  21خطه، وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة 
كتاب الجامع الصحيح من حديث رسول هللا صلى هللا عليه : نبيه ورسوله صلى هللا عليه وسلم كثيراً أثيراً، وعلى ظھرھا

وسلك وسّنته وأيامه تصنيف أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراھيم البخاري رضي هللا عنه رواية أبي عبد هللا محمد بن 
قيه الناسك ذو األخالق يوسف الفربري عنه رحمه هللا، لحسين بن محمد الصدفي، أوقفني على ھذه النسخة المباركة محبنا الف

: الحسنة سيدي الحاج أحمد بوطبل، وذكر لي حفظه هللا أنه اشتراھا من اصطنبول، وحيث اشتراھا اجتمع علماؤھا وقالوا له
وعليھا إجازة الصدفي للقاضي عياض في جملة الفقھاء بسماعھم له في المسجد الجامع بمرسية : أخليَت اصطنبول، ثم قال

 ً ھذه النسخة جميعھا بخط اإلمام أبي علي الحسين بن محمد الصدفي شيخ القاضي عياض، وھي أصل  :وعلى ظھرھا أيضا
سماع القاضي عليه كما ترى في الطبقة المقابلة لھذه، وھي األصل الذي يعتمد عليه ويرجع عند االختالف إليه، وقد اعتمد 

وفي الرحلة الناصرية  .كالم الرحلة الفاسية. ا ھـ" باريعليھا شيخنا الحافظ ابن حجر حالة شرحه للجامع الذي سماه فتح ال
الصغرى البن عبد السالم الناصري أنه راود أبا طبل المذكور بإبدالھا بنسخٍة أخرى جليلة مذھبة يناھز ثمنھا السبعين ديناراً 

ً فأبى ويأبى هللا إالّ ما أراد ً فأبى، وعرضت عليه الثمن مضاعفا ً عقب قوله"المزايا"وفي . ، ا ھـ"في جزء أيضا وبقي : أيضا
ثم حملتني الغيرة والحمد  على أن أبلغت خبره المامنا المنصور أبي الربيع سيدنا سليمان ابن محمد، "ضائعاً في ذلك القطر 

تنة فأجابه من ھو بيده أنه يقدم به لحضرته، وما منعه إالّ ف –الشك مني  –فوجه إليه حسبما شافھني به ألف مثقال أو لایر 
ولقد داعبته ذات مرة قائالً . الترك فيما بين تونس والجزائر، ثم لما طال األمر أعاد الَكْتَب بذلك، وإلى اآلن لم يظفره هللا به

ج منه فرعاً  –ووعد الملوك تحقيق  –فوعدني  ؟على سأن سماع الصدفي المذكور وماذا لمبلغ ھذه الخصلة  أنه ان ظفر به خرَّ
  .منھا. ، ا ھـ"اختياري وأعطاني أحدھما على

لم أَر لھا ذاكراً وال ناعتاً من الرحالين والبحاثين، فإن لم تكن دخلت خزانة  1211وقد انقطع خبر ھذه النسخة من عام : قلت
ثم صدق هللا الظن فأخبرني بعض . الزاوية السنوسية بصحراء طرابلس فال تكن إالّ انتقلت إلى بعض مكاتب أوربا، وهللا أعلم

نا ممن كان ھاجر إلى المشرق ولقي صديقنا الماجد األصيل الشيخ سيدي أحمد الشريف بن محمد الشريف السنوسي طلبت
وصحبه وخالطه أن األصل المذكور بخط الصدفي موجود في كتب السيد المذكور، صانه هللا وحفظه، فالحمد  على وصوله 

نسخة البخاري : "ثم كتبت له أسأله عن ذاك فأجابني بما نصه. قدرھا ليد ھذا السيد الذي يعرف قيمة الكتب ويصونھا ويقدرھا
  .كالمه من خطه، حفظه هللا. ا ھـ" التي بخط الصدفي عندي في الكتب التي بجغبوب يحفظھا هللا

 ي فھرسته من طريق أبي زكرياء يحيى السراجأرو :(1) الصديني – 365

______________________________________ 
 

 .)وھو يعتمد على فھرس الفھارس( 308: انظر الدليل  (1)
   

عن أبي سعيد محمد بن عبد المھيمن الحضرمي وأبي عبد هللا الرعيني، كالھما عن الشيخ الفقيه األستاذ المقري أبي القاسم ابن 
  .بن داود الصديني المكناسي صاحب الفھرسة محمد

 
له فھرس في أشياخه  1027ھو أبو الحسن علي بن أحمد الصرصري اللنجري المتوفي سنة  :(1) الصرصي - 366

نتصل به بأسانيدنا اآلتية في عبد هللا الشريف وبأسانيدنا إلى عبد القادر الفاسي " التحفة"وسالسله الطريقية نسبه له القادري في 
  .وھما عنه، وخصوصاً األول فھو عمدته وإليه ينتسب في الطريق
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د هللا محمد بن علي بن حماد بن عيسى ابن أبي بكر الصنھاجي العالّمة المحدث األديب ھو أبو عب :(2) الصنھاجي - 367

المؤرخ، أصله من قرية تعرف بحمزة من حوز قلعة بني حماد بالجزائر، من كبار األيمة وفضالئھم، أخذ العلم ببلده وبجاية، 
له برنامج ذكر فيه شيوخه ومقروءاته من . مدينولقي جلة بالجزائر وتلمسان وغيرھما من بالد المغرب، منھم الشيخ أبو 

ً كلھا مسندة إلى مؤلفيھا عنوان "قال الغبريني لما ترجمه في . الكتب، يشتمل على إسناد مائتي كتاب واثنين وأربعين كتابا
ً احسن منه ألن أكثر البرنامجات تقع فيھا اإلحاالت إما في الكل وإما في البعض، إالّ ھذا م :(3) "الدراية ا رأيت برنامجا

 واشتھر عنه من: "البرنامج فإنه ما أحال فيه على كتاب اصالً، قال
______________________________________ 

 

(1) 
توفي فيما أظن في أواخر العشرة: "وقال  237:1القادري في نشر المثاني الصرصري ھذا نسبة إلى جبل صرصر بالمغرب، وقد ترجم له 

ك بنحوالثالثة بعد األلف؛ وھذا الذي يعتمد في وفاته خالفاً لما في فھرسة العالمة سيدي الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي من أنه قبل ذل
 .)بتھاجوالقادري ينقل عن ممتع األسماع وعن اال) عشرة أعوام أو أكثر

 .218: ترجمة ابن حماد الصنھاجي في عنوان الدراية  (2)
 .219: عنوان الدراية (3)

   
التحصيل والعلم أكثر مما اشتمل عليه برنامجه، والذي يدل عليه برنامجه من علومه ھو علم القرآن والحديث وعلم األصول 

م بفوائد األحكام لعبد الحق اإلشبيلي والنبذة المحتاجة في أخبار وعلم النحو وعلوم األدب والرقائق واألذكار، وله كتاب االعال
يتصل اسنادنا به من طريق الغربيني المذكور عن . ، ا ھـ"وھو ينيف على الثمانين 628صنھاجة بإفريقية وبجاية، مات سنة 

  .الفقيه أبي عبد هللا الخطيب عن أبي محمد ابن برطله عنه
 

ھو اإلمام نادرة عصره وأديبه الشيخ صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي صاحب أعيان  :(1) الصفدي – 368
وشرح المية  (3) والوافي بالوفيات في اثنين وستين مجلداَ  (2) العصر في ست مجلدات، ونكت الھميان في نكت العميان

عني بالحديث، سمع أخيراً من جماعة والزم الحافظ فتح الدين : "قال عنه السبكي في الطبقات. والديوان وھو عندي (4) العجم
. ، ا ھـ"ستمائة مجلد تصنيفابن سيد الناس وبه تمھر في األدب، وصنف الكثير في التاريخ واألدب، قال لي انه كتب أزيد من 

  .يروي عامة عن أبي حيان والحافظ الذھبي وغيره من األعالم
 

ومن طريق الرداني عن النقيب ابن حمزة عن محمد بن منصور ابن المحب : ح. أروي كل ما له من طريق ابن الفرات عنه
ماد عن أبي سليمان داوود ابن سليمان عن الخطيب محمد بن البھنسي عن الشمس محمد بن طولون عن البقاء محمد بن الع

 .الموصلي عن الحافظ عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي عنه
______________________________________ 

 
 .176:2والدرر الكامنة  94:6ترجمة الصفدي في طبقات الشافعية  (1)
 .قد ظھرت عدة أجزاء من الوافي بعناية جمعية المستشرقين األلمان (2)
 .قد ظھرت عدة أجزاء من الوافي بعناية جمعية المستشرقين األلمان (3)
 .بيروت -ثم أعيد طبعه دون تحقيق بدار الكتب العلمية  1305طبع ھذا الشرح باألزھرية في جزئين سنة  (4)

   
ھو أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن حمود الصفاقسي، أروي فھرسته من طريق الحافظ ابن خير  :(1) الصفاقسي – 369

  .عن أبي محمد بن عتاب عنه
 

  .(2) )انظر حرف النون(ھو أبو الحسن النوري : الصفاقسي
 

  .(3) )انظر عبد القادر: (الصفوري
 

ھو أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي شيخھم باألزھر، أحد أعالم الشيوخ، حاله  :(4) الصعيدي – 370
سان خالفة السادة األول، وخاتمة من جمع بين العلم والعمل، شمس بدور سماء العلوم، إن"الشيخ األمير في شرح مجموعة بـ 
ً على السّنة والعمل بھا مع شدة اعتنائه بالعلم والبحث عليه وعلى إفادته : عين التحقيق والمفھوم، قال محشيه كان حريصا
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له في الحديث . ، ا ھـ"وبارك هللا في أصحابه طبقة بعد طبقة، وعمر حتى انحصر أھل األزھر ما بين تالمذته وتالمذ تالمذته
اتفق أني : "قال الحافظ مرتضى في معجمه. في مجلد ضخم، ھي عندي" أللفية االصطالحيةا"حاشية على شرح زكرياء على 

سمعت عليه حديث من بنى  مسجداً من البخاري، دراية وبحثاً، وقد أملى ذلك اليوم على ھذا الحديث ما يبھر العقول، وسمع 
 ذلك منه كبار

______________________________________ 
 

بعد أن تجول بالمشرق وأخذ عن علمائھا ومحدثيھا، وكانت له رواية) 436سنة (ويعرف بالضابط، دخل األندلس  435: بن خيرفھرسة ا (1)
 .)387: والصلة 385: الجذوة( 440واسعة، وتوفي بعد سنة 

 .في ما تقدم 352: رقم (2)
 .في ما يلي 417: رقم (3)

ً ثبت األمير 66:5والزركلي  439:2وتكملته  415:2مان، التاريخ وبروكل 94:9وخطط مبارك  206:3سلك الدرر  (4) ومن مصادره أيضا
)2 ،3(. 

   
 ."1112كنا نقول مدة حياته عز ألنه ولد سنة : "، قال األمير1189توفي سنة . العلماء نحو التسعين ما عدا العوام

وكان يروي عامة عن . راھيم الفيومي، كلھم عن الخرشيمن أعلى شيوخه إسناداً محمد البليدي المالكي وعبد هللا المغربي وإب
قا ودخال مصر، والشھاب أحمد الديربي والشمس محمد بن  محمد ابن زكري الفاسي ومحمد بن قاسم جسوس تلميذه لما شرَّ

  .عقيلة المكي والسيد محمد بن عبد هللا المغربي والسيد المنزالوي وغيرھم
 

عه له تلميذه محمد األمير الكبير، بيدي منه عدة نسخ عليھا خط الصعيدي، أرويه وكل له ثبت مختصر من تبت ابن عقيلة جم
ما له من طريق الحافظ مرتضى وصالح الفالني واألمير والشيخ التاودي والشنواني والشرقاوي والحضيكي وعلي بن عبد 

وأرويه عن الشيخ عبد . ، كلھم عنهالقادر بن األمين ومحمد بن عبد الرحمن الزواوي وعلي بن سالمة التونسي وغيرھم
  .الرزاق البليطار عن يوسف بن بدر الدين المغربي عن الشيخ عوض السنبالوي الصعيدي عنه

 
و العباس أحمد بن أبي القاسم بن محمد بن سالم بن عبد ھو اإلمام العارف الصوفي البعيد الصيت أب :(1) الصومعي – 371

العزيز بن شعيب الھروي، صاحب زاوية الصومعة بتادال، وأحد المكثرين من التصنيف من أھل بّر العدوة وجمع الكتب، لقي 
ن الشيخ الخروبي الكثير من أصحاب الشيخ التباع واعتمد الشيخ أبا الحسن علي ابن إبراھيم دفين أَكرض بتادال، وقد أخذ ع

استجزته فأجازني : "ترجمه تلميذه الحافظ أبو العباس المقري ترجمة طنانة وقال. ومحمد بن عبد الرحمن الشريف وغيرھم
 بكل ما يجوز له وعنه روايته وما أخذ عن شيوخه كاإلمام الشھير أبي عبد هللا الخروبي الطرابلسي وغيرھم ممن

______________________________________ 
 

 .303 -  300: ترجمة الصومعي التادلي في روضة اآلس  (1)
   

وذكر له من التصانيف جزءاً يحتوي على من لقيه من العلماء األعالم وأرباب التصوف أھل المقام، قال " يطول تعداده
له من موالي العم أبي ويوم استجزته أخرج لي ستين مجلداً كلھا من تصنيفه، وسألني وأّكد علي أن أستجيز : "المقري
، 1013ومات المترجم له أوائل ربيع األول عام . ا ھـ" مع مشاركته له في الخروبي وغيره وقاربه في السن (1) عثمان

  .أروي ما له من طريق المّقري عنه. ب األقصى، وقفت على قبرهودفن بالصومعة من بني مالل ببالد تادال بالمغر
 

أروي فھرسته عن السكري عن الحلبي عن العقاد عن التركماني عن العالء  :(2) صالح ابن صاحب التنوير – 372
  .الحصفكي عنه

 
في غير  (3) "النفس اليماني"ھو الشيخ الحافظ العالّمة المسند الكبير حاله في : صديق بن محمد الخاص اليمني – 373

وراني والعجيمي وغيرھما عن النور علي بن محمد له فھرسة نرويھا وكل ما له بأسانيدنا إلى الك". موضع بـ الحافظ المسند
الديبع الزبيدي عن محمد بن الصديق الخاص اليمني عن أبيه، وصديق المذكور يروي عن السيد طاھر األھدل عن عبد 

وغيره عن السخاوي، كما يروي صديق المذكور عن العالّمة ابن زياد مفتي زبيد " التيسير"الرحمن الديبع الشيباني صاحب 
قطب الدين الحنفي مفتي مكة وحميد بن عبد هللا السندي حسب رواية األخير عن أبي الحسن البكري عن ابن حجر الھيثمي و
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وعن نور الدين علي بن عراق وعن الشيخ جار هللا بن فھد المكي تلميذ السخاوي، وأخذ الصديق المذكور عن الحافظ الطاھر 
 األھدل عن ابن الديبع

______________________________________ 
 

 .يعني سعيد بن احمد المقري عم صاحب النفح (1)

1055، وصالح ابنه توفي سنة 1004المقصود بصاحب التنوير ھنا شمس الدين محمد بن عبد هللا بن تمرتاش الغزي الحنفي المتوفى سنة  (2)
 .281:3والزركلي  239:2وله ترجمة في خالصة االثر 

 .من النفس اليماني 261: انظر مثالً ص (3)
   

ً عن الرملي  وأحمد بن أبي بكر الطنبداوي وعبد الرحمن بن زياد وإسماعيل بن إبراھيم العلوي، وأخذ صديق الخاص أيضا
  .عن زكرياء، وأخذ أيضاً عن المسند المعمر داوود بن علي العباسي األصابي تلميذ البدر الغزي

 
  .(1) )ھاريسه وترجمته في الحاء والسين، انظر الحطة وسلسلة المسجدتقدم إسناد ف: (صديق بن حسن الھندي

 
ھو مسند الدنيا صالح الدين محمد بن أحمد بن العز إبراھيم بن عبد هللا بن أبي عمر  :(2) الصالح ابن أبي عمر – 374

وسمع على  684وذكر أنه ولد سنة " المجمع المؤسس للمعجم المفھرس"المقدسي ثم الصالحي، ترجمه الحافظ ابن حجر في 
اليسير، والشمائل، وحدث بالكثير، وكان صبوراً على الفخر ابن البخاري مشيخته ومعظم مسند اإلمام أحمد، لم يفته منه إالّ 

تفرد بالسماع من الفخر ابن البخاري، سمع : "فقال" انباء الغمر"وترجمه الحافظ في  780شوال سنة  27السماع، مات في 
شوال منه مشيخته، أسمع الحديث أكثر من خمسين سنة، وقد أجاز ألھل عصره خصوصاً في عموم، فدخلنا في ذلك، مات في 

ً وتسعين سنة وأشھراً  96عن  . ، ا ھـ"سنة ونزل الناس بموته درجة، ولد سنة ثالث أو أول سنة أربع وثمانين فأكمل ستا
  .نروي ما له من طريق الحافظ ابن حجر ومحمد بن مقبل الحلبي كالھما عنه

 
ھو الشيخ الفقيه الخطيب المحدث أبو عبد هللا ابن صالح القسمطيني، له برنامج في أسماء شيوخه،  :(3) ابن صالح – 375

 .)عبدريةانظر الرحلة ال(أرويه من طريق العبدري الحيحي عنه، لقيه ببلده قسمطينة لما دخلھا 
______________________________________ 

 
 .529: ورقم ) 362: ص ( 119: رقم  (1)
 .392: 3ترجمة صالح الدين المقدسي الصالحي في الدرر الكامنة  (2)
 .277 - 276: انظر في ترجمة ابن صالح رحلة العبدري (3)

   
محمد بن إسماعيل الزبيدي نزيل مكة الحافظ الجليل، له برنامج نقل  ھو أبو عبد هللا بن :(1) ابن أبي الصيف اليمني – 376 

جمع فيه األحاديث الواردة في فضائل اليمن وأھله، وجمع أربعين " الميمون"عنه ابن الزبير في تكملته، وله أيضاً كتاب سماه 
، ترجمه 609ن تنتھي إليه، مات بمكة سنة حديثاً عن أربعين شيخاً من أربعين بلدة، وكان عالي االسناد وأكثر أسانيد أھل اليم

  .نتصل به من طريق الشيخ األكبر ابن العربي الحاتمي عنه". طبقات الخواص"الشرجي في 

  .(2) )انظر حرف الراء(البن سليمان الرداني : صلة الخلف بموصول السلف

، رأيت اسمه في برنامج تآليفه بزاوية للشيخ سيدي محمد المكي ابن عزوز :(3) الصفح السعيد في اختصار األسانيد – 452
  .الھامل ولم أقف عليه ألدري ھل أكمل أم ال، ولكني أروي ما فيه عن مؤلفه مكاتبة
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 حرف الضاد

ھو الحافظ محمد بن عبد الواحد المقدسي أروي ما له من المرويات بأسانيدنا إلى شمسة  (4) :ضياء الدين المقدسي 377– 
  .حري عنهقالئد االسناد أم عبد هللا عائشة بنت محمد المقدسية الصالحية عن أم زينب بنت عبد الرحمن الب

______________________________________ 
 .141: طبقات الخواص (1)

 .في ما تقدم 214: رقم (2)

 .في ما تقدم 214: رقم (3)

وعبر 236:2وذيل ابن رجب  1405: وتذكرة الحفاظ  294: والزركشي  65:4والوافي  426:3ترجمة ضياء الدين المقدسي في الفوات  (4)
 .(643كانت وفاته سنة ( 354:6والنجوم الزاھرة  224:5والشذرات  169:13البداية والنھاية و 179:5الذھبي 

  .له برنامج نقل عنه ابن الزبير في التكملة :(1) ابن الضحاك – 378
 

رأيت بخط شيخنا قاضي مكناس الشھاب أحمد بن الطالب ابن سودة النقل  :(2) المصباح في األسانيد الصحاح ضوء – 453
بي محمد يحيى بن عبد هللا بن مسعود ابن عنه مباشرة ولم يسم مؤلفه، ثم وقفت على الفھرس المذكور فإذا ھو للمعمر البركة أ

: العالم الصالح إبي مدين شعيب بن مبارك البكري الجراري السوسي، وھو فھرس جامع في نحو الستة كراريس، عندي، أوله
من وان من منن هللا تعالى علي، وأجّل مواھبه لدّي، أن َيّسر لي مالقاة جماعة : "ذكر في خطبته" الحمد  حمد الحامدين"

األعالم، وظّفرني منھم بما عليه المدار من كتب اإلسالم، بأسانيد عوالي، أنَفس من اليواقيت الغوالي، وقد سألني من ال يسعني 
  ."رده أن ألخص تلك األسانيد بأبيِن جواب فأجبته إلى ما سأل

 
رھا بذكر شيوخه الخمسة عشر الذين أجازوه إجازة عامة، وھم   –فتحـاً  –وأبو عبـد هللا محمد  – 2، والده عبد هللا – 1صدَّ

والمسند الشھاب أحمد  – 4والشھاب أحمد بن محمد العباسي السماللي،  – 3بـن يحيى الشبي الزريفي السماللي الحامـدي، 
 7وسيدي بلعباس بن عبد هللا الشرادي،  – 6والمعمر البرھان إبراھيم بن علي الدغوغي الولتيتي،  – 5بن محمد الصوابي، 

والشھاب  – 9والشمس محمد بن محمد بن عبد هللا الورزازي الدرعي،  – 8والشھاب أحمد بن عبد هللا الغربي الرباطي،  –
ومحمد بن عبد الرحمن  – 11والوجيه عبد الرحمن بن يحيى التمنارتي،  – 10أحمد بن محمد ابن مسعود السوسي التديسي، 

 التمنارتي الروداني وأجازه بفھرسة والده
______________________________________ 

 
وقد أخلت 2173: والتكملة رقم  20: انظر صلة الصلة ( 606اسمه عبد المنعم بن علي بن محمد الفزاري، كانت وفاته في حدود سنة  (1)

 .)بترجمته مطبوعة اإلحاطة بتحقيق األستاذ محمد عبد هللا عنان
 .305: قارن بالدليل (2)

   
والشيخ سيدي أحمد الحبيب السجلماسي،  – 13وأحمد بن عبد الرحمن شقيق الذي قبله وأجازه كذلك،  – 12جمة، الفوائد ال

 .وتركت غيرھم ممن ھو مساٍو لھم في السند: وأبو يعقوب يوسف الناصري، قال – 15والشيخ سيدي المختار الكنتي،  – 14
ً له عن والده عبد هللا عن جده المعمر مائة وخمسة وثالثين سنة مسعود بن  افتتحھا بأسانيد القرآن ورواياته والتجويد، راويا

عن عبد هللا بن المبارك األقاوي السوسي عن محمد بن إبراھيم التمنارتي عن الحسن بن  1078شعيب الجراري المتوفي عام 
رواه : ما ألحق بھا، منھا الصحيحعثمان التملي عن أبي غازي بأسانيده، ثم بأسانيد كتب التفسير، ثم بأسانيد كتب الصحاح و

عن المعمر البرھان إبراھيم بن علي الدغوغي الولتيتي عن ابن سعيد المرغتي، وأبي مروان عبد الملك التجموعتي 
بأسانيدھما، ثم بأسانيد كتب السير والمغازي، ثم كتب التوحيد وأصول الفقه والنحو واللغة والمنطق والبيان واألدب والعروض 

والحساب والتوقيت والتعديل والطب والتاريخ واألنساب والھندسة واألوقاف والتفسير وديوان الشعراء الستة والفقه  والفرائض
رواه عن والده عبد هللا المتوفى عام " دالئل الخيرات"وعلم األسماء وخواصھا والحروف وكتب التصوف وطرق القوم، منھا 

، عن المعمر بل بن محمد بن شبيب الجراري 152عن  1108المتوفي سنة  (1) عن عمه أحمد البھلول بن شعيب 1134
وأخذه والده عبد هللا عن جده مسعود ابن شعيب المتوفى : ح. ، عن الشيخ التباع عن الجزولي102عن  1044المتوفى سنة 
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وأخذ جده مسعود عن العارف أبي عبد هللا محمد بن أبي : ح. عن أبي العباس أحمد بن موسى السماللي عن التباع 1041عام 
 .بكر الدالئي وغيره مما له إجازة عامة

______________________________________ 
 

د جرار وھم من أھل الركادة وله عقب بدكالة، أخبرني بذلكصالح عليه قبة مدفون مع سيدي عبد الجبار بقري سوق الحد الذي يقام اآلن بأوال (1)
 .)المؤلف(الفقيه الجراري بمراكش 

   
، والطريقة 1194وروى المفھرس المذكور الطريقة الوازانية عن أبي العباس أحمد بن موالي الطيب الوازاني المتوفي عام  

مة الغالوي عن سيدي عبد المجيد الكنتي عن المعمر عبد القادرية عن الشيخ سيدي المكتار الكنتي عن سيدي أحمد بونعا
الشكور عن المعمر روح هللا عن الشيخ اإلله أبادي عن الشيخ عبد القادر، ثم ختمھا ببعض المسلسالت كاألولية والمصافحة 

  .والمشابكة

األسانيد وال آلبائه الذين ذكر إالّ ولم أجد ليحيى الجراري المذكور ذكراً فيما وقفت عليه من الفھارس والكنانيش والتواريخ و
أرويه عن المعمر البركة أبي محمد يحيى بن عبد هللا بن مسعود بن : "قائالً " دالئل الخيرات"فھرسة الكوھن فإن صاحبھا أسند 

وقد سبق في ترجمة الكوھن من حرف . الخ… " شعيب البكري السوسي عن والده عن جده عن القطب سيدي أحمد بن موسى
أن يحيى المذكور ما وجدت له ذكراً وذلك قبل أن أقف على فھرسته ھذه، ورأيت على أول األصل الذي وقع بيدي منھا  الكاف

بجميع ما ) ؟(أجازني شيخنا سيدي يحيى مؤلف الفھرسة حوله : "بخط المسند أبي عبد هللا محمد التھامي بن رحمون الفاسي
نعم شأن يحيى المذكور وآبائه عجيب جداً في . ، ا ھـ"ا أجاز جميع أوالدياشتملت عليه إجازًة عامة وبجميع مروياته وكذ

التعمير ولقائھم ألولئك األعالم مع عدم ورود ذكرھم في ثبت أو تاريخ، ولكن اإلھمال مغربي، ففي المغرب األقصى ولد 
ابن رحمون والكوھن عن  وباض وفرخ وتناسل وتكاثر، فال يدل إھمالھم لشيء على عدم وجوده، وال شك أن رواية مثل

المترجم كافية في تعديله واطمئنان القلوب ألمره، ويكفي من اھتبال المسند ابن رحمون بأمره استجازته منه ألوالده أيضاً، 
نعم أتعجب كثيراً من الكوھن الذي لم يرِو عن الجراري . وھو ما لم أره وقع منه إالّ ألفراد ممن لقي على كثرتھم، وهللا أعلم

مع كونه بھذه المنزلة من العلو في رواية سائر كتب اإلسالم األصلية والفرعية، وناھيك أنه " دالئل الخيرات"ذكور غير الم
اللذين يروي عنھما شيوخ الكوھن بعدة وسائط، بل يروي  يروي عن مثل سيدي أحمد الحبيب السجلماسي والغربي الرباطي

" الفوائد الجمة"شيخه المرغتي في شيخھم، وھو أبو زيد التمنارتي صاحب الجراري عن رجلين شاركا اليوسي وشيخه وشيخ 
  .و في خلقه عجب، وهللا أعلم

  .من طريق الكوھن عنه" دالئل الخيرات"نتصل بالمذكور في 

ي لألديب الميقاتي المجود القاضي شمس الدين أبي عبد هللا فتح الفرغل :(1) الضوابط الجلية في األسانيد العلية -454
في سنده عن أبي  1176، ألفه سنة 1210المتوفى بھا سنة  –نسبة إلى برباء قرية قرب طندتا ببالد مصر  –السبربائي 

 .(2) )انظر حرف السين(نروي ما فيه بأسانيدنا إلى السقاط . الحسن علي بن العربي السقاط الفاسي دفين مصر
 .افظ ابن حجر أرويه بالسند إليهللح: ضياء األنام بعوالي البلقيني شيخ اإلسالم – 455

 حرف العين

 
ھو محدث الحجاز ومسنده، العالم الجامع المحدث الحافظ الفقيه المتبحر الزاھد في الدنيا  :(3) عابد السندي – 379

وزخارفھا، محيي السنن حين عفت رسومھا وھجرت علومھا، محمد عابد بن الشيخ أحمد بن شيخ اإلسالم محمد مراد بن 
ً النقشبندي طريقة، من ذرية أبي أيوب األنصاري، ولد ببلدة سيون، يعقوب  األنصاري الخزرجي السندي مولداً الحنفي مذھبا
  بلد على

______________________________________ 
 .)1965/ ط( 265:4ترجمة الفرغلي في الجبرتي  (1)

 .في ما يلي 573: رقم  (2)
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 .227: 2البدر الطالع : ويضاف إلى المصادر) 363: ص( 122سندي تحت رقم قد تقدمت ترجمة محمد عابد ال (3)

التحفة "شاطيء النھر حوالي حيدراباد السند، ثم ھاجر إلى بالد العرب مع أھله، وأقام بزبيد وولي قضاءھا مدة مديدة كما في  
ً " المدنية الوجيه األھدل، ودخل صنعاء ومكث بھا حتى جعله الساباطي في فھرسته من أھلھا، واستفاد من علمائھا خصوصا

برھة يتطبب إلمامھا، وقرأ بھا على القاضي الشوكاني، وذھب بطريق السفارة من إمام صنعاء إلى مصر مدة األمير محمد 
علي باشا فأكرم وفادته، ورجع إلى اليمن وأخذ عن العارف الكبير أبي العباس أحمد ابن إدريس دفين صبيا وإن لم يجر له 

، ثم رجع للحجاز وواله محمد علي باشا المصري رياسة العلماء بتلك الديار، ولم "حصر الشارد"كالشوكاني في ثبته  ذكراً 
  .يزل مجتھداً في بث السنن والصبر على جفاء أبناء الزمن والتصنيف والجمع

ء الحصفكي، ورتب أحاديثه على المواھب اللطيفة عن مسند أبي حنيفة، اقتصر فيه على رواية موسى بن زكريا: فمن مؤلفاته
أبواب الفقه، وأكثر فيه من المتابعات والشواھد ألحاديثه وبّين من أخرجھا، وشمر ذيله إليضاح مشكلھا، ووصل منقطعھا 

وفي أوائل تلميذه القاوقجي لدى الكالم ". اليانع الجني"ورفع مرسلھا، وتكلم في مسائل الخالف بقدر ما وسعه الحال، قاله في 
ً ومعنى: "مسند الشافعي على ومنھا شرح . ، ا ھـ"رّتبه شيخنا السندي على األبواب الفقھية، وحذف منه ما كان مكرراً لفظا

 ً ومنھا شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر . تيسير الوصول البن الديبع، وصل فيه إلى حرف الحاء، بسط القول فيه بسطاً الئقا
 ً ومنھا منال الرجا في شروط . في مجلد ضخم" حصر الشارد من أسانيد محمد عابد" ومنھا وھو أشھرھا. ولم يكمله أيضا

االستنجا، ورسالة في جواز االستغاثة والتوسل وصدور الخوارق من األولياء المقبورين عمد فيھا إلى االستشھاد باآلثار ال 
ين ال يقيم لھم الخصم وزناً، وھي في كراسين من كما يفعله الغير في ھذا الباب من االقتصار على َحْطِب أقوال المتأخرين الذ

بھا واجب ھل ھي جائزة الوقوع وھل التصديق: أحسن ما كتب في ھذا الباب وأفيد وأجمع، ورسالة أخرى في كرامات األولياء
 عليه أم جائز سواء وقت في حال الحياة أو غيره وھل ورد في األحاديث أن الصحابة كانوا يقبلون يد رسول هللا صلى هللا

وسلم الكريمة أو رأسه أو قدميه الشريفتين أم ال وھي في كراسة، كالھما عندي في مجموعة سندية الخط، وھما من الغرابة 
ً ونثراً، . بمكان وله عدة مجموعات وحواٍش على كتب الفقه الحنفي، وله مجموعة في إجازات مشايخه له وأسانيدھم نظما

  .منورة ولم يتيسر لي تلخيصھا، وإني آسف على ذلك كثيراً وقفت عليھا بين كتبه بالمدينة ال

وكان مدة مقامه بالمدينة مثابراً على إقراء كتب السّنة حتى إنه كان يختم الكتب الستة في ستة أشھر، بل حدثني المسند 
المدني أنه سمع على شيخ الخطيب السيد أبو جيدة بن عبد الكريم الفاسي أنه حدثه شيخه المعمر العالّمة الشيخ حسن الحلواني 
وحدثني أيضاً عن الحلواني . عابد الكتب الستة في شھر وأخذھا عنه دراية في ستة أشھر، وھذا الصبر عجيب عن المتأخرين

وخلف مكتبة نفيسة أوقفھا في المدينة . ا ھـ" لمثلي فلُيْسَع ألن بيني وبين البخاري تسعة: "المذكور أن الشيخ عابد كان يقول
اشتملت على نفائس وأصول عتيقة عليھا سماعات أعالم الحفاظ، ومن أھمھا وأغربھا وأنفسھا سفر واحد اشتمل على  المنورة

الموطأ والكتب السة وعلوم الحديث البن الصالح مقروءة مھمشة بخط واضح، وھو سفر ال نظير له فيما رأيت من عجائب 
، ودفن بالبقيع 1257ربيع األول سنة  18مات رحمه هللا يوم االثنين  .ونوادر اآلثار العلمية على كثرتھا في أطراف الدنيا

  .من حرف الحاء" حصر الشارد"انظر أسانيدنا إليه لدى الكالم على كتابه . قبالة باب قبر عثمان

 ھو الشيخ شھاب الدين أحمد :(1) عارف هللا أحمد باي التركي – 380

______________________________________ 
 

ً 430:2والزھراء  138:1والزركلي  553، 188:1وھدية العارفين  37:1لعارف حكمت ترجمة في إيضاح المكنون  (1) والكتاني يشير أيضا
 .ا الشھاب محمود اآللوسيإلى النفح المسكي وعمدة اإلثبات والى ترجمة مفردة له كتبھ

   
عارف ويدعى بعصمة هللا ابن إبراھيم عصمة هللا ابن أبي الوليد إسماعيل بن إبراھيم باشا زاده الحنفي الحسيني االسالمبولي  

مة شيخ اإلسالم بالمملكة العثمانية وواقف المكتبة العظمى بالمدينة المنورة حاله مؤرخ تونس الوزير ابن أبي الضياف في مقد
ثم ذكر ونقل عنه ما رأى منه مما يدل على جودة الحافظة " عالم األمة وفخر األيمة، شيخ اإلسالم الطائر الصيت"تاريخه بـ 

روح "وأفرد ترجمته بالتأليف عالم بغداد ومفتيه الشھاب محمود اآللوسي صاحب تفسير ) انظره(ورسوخ القدم في العلم 
 1272ومات سنة  1262وولي شياخة اإلسالم باآلستانة سنة  1201ولد سنة . تبتهفي جزء نفيس وقفت عليه بمك" المعاني

  ."عمدة األثبات"على ما في  1275أو في سنة " النفح المسكي"باصطنبول على ما في 

اية ھذا الرجل ھو أعلم علماء اآلستانة في القرن المنصرم، وكان له بعلماء العرب ارتباط كبير واتصال عظيم، وكان له بالرو
 :اعتناء باھظ، واستجاز من دونه في المراتب الدولية ولو بالمكاتبة مما يعلم منه أنه جدير بقوله عن نفسه
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 تجوُل بأُفِقِه شمُس المعارْف ألم تعلم بأنَّ سماَء فكـري
َس والدي فيَّ المعالـي  فيوَم ولدُت سّماني بعـارف تفرَّ

     
ين العابدين جمال الليل المدني والشيخ عابد السندي وعمر بن عبد الرسول العطار يروي عامة عن األمير الكبير والسيد ز

وحسن القويسني، وأملى عليه أوائل الكتب للبصري من حفظه، وحسن بن محمد العطار والشيخ علي الصيرفي مفتي الشافعية 
د هللا بن عبد الرحمن سراج المكي برشيد ومصطفى البناني ومحمد بن محمد صالح الشعاب وأحمد المالكي الشنَكيطي وعب

والشمس محمد التميمي ونصر الكافي الكافي التونسي وابن عابدين الدمشقي ومحمد أمين الزيله لي ومحمد بن سليمان العالّف 
االسكندري وعلي الساداتي وأحمد الروي وإسماعيل المحامدي وأحمد الطحطاوي وھبة هللا القاضي الشامي ومحمد عمر 

مشقي ويوسفابن محمد البطاح األھدل الزبيدي والشھاب أحمد بن محمد الكردي االصطنبولي الحنفي والبرھان الغزي الد
ً كتبھا به باآلستانة، وحسن البيطار الدمشقي ومحمود بن عبد هللا  إبراھيم الرياحي التونسي، وقفت على إجازته له نظما

فدت أسماء جّل من ذكر ووقفت على عين إجازات جلھم له أثناء است. اآللوسي مفتي بغداد، وتدبج مع األخيرين، وغيرھم
  .تفتيشي بمكتبته التي وقفھا بالمدينة المنورة ومن ترجمة اآللوسي له

وعن الشيخ عبد الرزاق ابن حسن البيطار الدمشقي عن أبيه الشيخ أبي علي : ح. أروي كل ما له من طريق اآللوسي عنه
وعن الشيخ أبي : ح. بيطار والشيخ يوسف بدر الدين المغربي، ثالثتھم عن المترجم ما لهحسن وأخيه الشمس محمد بن حسن ال

وأروي القرآن والبردة ودالئل . الخير بن عابدين عن الشمس محمد بن حسن البيطار والشيخ يوسف بدر الدين، كالھما عنه
نية، لقيتھا بالمدينة المنورة فأجازتني بما ذكر الخيرات عن زوجه المعمرة الناسكة الفريدة فاطمة شمس جھان الجركسية المد

  .عن زوجھا، وأجزت لھا أيضاً كما عندي إجازتھا بختمھا

  .(1) )انظر رياض أھل الجنة في حرف الراء(تقدم في فھرسته : عبد الباقي الحنبلي

، له ثبت موجود بالخزانة التيمورية بمصر في قسم 1077ھو ابن عبد هللا المتوفى سنة : عبد الحفيظ ابن المھال – 381
  .123المصطلح تحت عدد 

 .بالسند إلى القاضي عياض عن أبي المطرف ابن ھارون الفھمي عنهأرويھا  :(2) عبد الحق الصقلي وتصانيفه – 382

______________________________________ 
 

 ."روض أھل الجنة"حيث سماه ) 450: ص ( 135: انظر رقم  (1)
 .661 ،299:1وما بعدھا وبركلمان، التكملة  99: وفي ترجمة عبد الحق راجع العرب في صقلية  285: انظر الغنية  (2)

   
  .(1) )انظر ابن عطية األندلسي آخر ھذا حرف: (عبد الحق بن عطية 

ھو محدث الھند العالّمة المسند صاحب المؤلفات العدة كشرحه على المشكاة  :(2) عبد الحق بن سيف الدين الدھلوي – 383
قال األمير صديق حسن . وغيره" القاموس"للمجد الفيروزبادي صاحب " الصراط المستقيم"المسمى باللمعات، وشرح كتاب 

ھو أول من جاء بالحديث إلقليم الھند وأفاضه على سكانه في أحسن تدريج، ثم تصدى له ولده الشيخ نور الحق ": "الحطة"في 
ولود المترجم الشيخ سالم هللا الحنفي شرح على البخاري بالفارسية . وكذلك بعض تالمذته على القلة 1073المتوفي سنة 

  .، وشرح على الشمائل ذكره له عبد الحي اللكنوي في حواشيه على الموطأ"الحطة"ذكره له صاحب " سير القاريتي"سماه 

يروي المترجم عامة عن نور الدين عبد الوھاب المتقي القادري الحسيني وغيره الراوي عن العالّمة المحدث الصالح أبي 
تقريباً مبوب الجامعين الصغير والكبير، بل ذكر  977المتوفى سنة  الحسن علي بن حسام الدين المتقي المعروف بابن الھندي

له أن المترجم يروي عن المتقي مباشرة، وكذا عن ابن حجر الھيثمي وعن علي القاري، " ألفية السند"الحافظ مرتضى في 
  .وناھيك بھؤالء الثالثة

أبو الخير بمنى، أرويه وكل ما له من طريق العجيمي  وللمترجم ثبت حافل في مشايخه وأسانيده عنھم أوقفني عليه الشيخ أحمد
  عن محمد حسين الخافي
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______________________________________ 
 

 .في ما يلي 492: انظر رقم  (1)

لمعة التنقيح، وماالدرة البھية، و: وعدَّ له من المؤلفات  996وكانت وفاته سنة ) وھو يعتمد على الكتاني( 603:2انظر بروكلمان، التكملة  (2)
 .ثبت في السنة، وشرح المقدمة الجزرية، والطريق القويم في شرح السراط المستقيم وفتح المنان لمذھب النعمان وغيرھا

   
وغيرھا من كتب " الطريقة المحمدية في بيان الطريقة النقشبندية"النقشبندي عنه عامة، والخافي ھذا ھو صاحب كتاب  

الطريقة المحمدية التي شرحھا النابلسي والخادمي وغيرھما، وكنت أظنه ھو حتى نبھني لكونه  التصوف، وليس ھو صاحب
والخافي ھذا ھو تلميذ الشيخ عبد الحق الدھلوي والراوي : "غيره صاحبنا الشھاب العطار في كتابه إلّي من مكة المكرمة قائالً 
ريف، وأدركه الشيخ حسن العجيمي وأخذ عنه، ومن طريق عنه عامة، وقد وقفت على إجازة الشيخ عبد الحق له بخطه الش

العجيمي عنه نروي مؤلفاته ومؤلفات الشيخ عبد الحق ومروياته، ولوال ھذا الشيخ الخافي وروايته عن الدھلوي عامة لما كنا 
تكم مع اعتقادي أنكم وغيره، وھذه فائدة نفيسة قل من يعلمھا، حتى إن سياد" كنز العمال"اتصلنا بالشيخ علي المتقي لرواية 

استفدتھا من ثبت العجيمي الذي ألفه له تلميذه : أحفظ أھل العصر على اإلطالق ما قرع سمعكم بھا، وھا أنا أتمھا بالعزو فأقول
من خطه . ، ا ھـ"التاج الحنفي الدھان، كنت وقفت على بعضه بالھند، والنسخة موجودة بالطائف في خزانة بعض من كان فبان

  .رحمه هللا

أروي مكاتبة عن العالّمة بقية المسندين الشيخ شرف الدين بن . ولنا بالشيخ عبد الحق اتصال غريب مسلسل بالھنديين: قلت
باستدعاء الشيخ أحمد  132مرتضى بن مصطفى ابن محمد بن مصطفى المشھدي األحمد أبادي كتابة من أحمدأباد الھند سنة 

ه محمد ابن مصطفى الموساوي المشھدي عن السيد مير عالم اإلسماعيلي الجعفري أبي الخير منه، جزاه هللا خيراً، عن جد
االلھابادي عن السيد سيف هللا العسكري الكردي األحمدأبادي عن المنال أحمد ابن سليمان األحمدأبادي عن أبيه عن أبي أحمد 

وھذا سند : "قال شيخنا الشيخ شرف الدين. هالمنال سليمان بن محمد قاسم الكردي األحمدأبادي عن الشيخ عبد الحق بأسانيد
ولم يكن الشيخ شرف الدين يحفظ سنده إالّ إلى أبي : "قال الشيخ أحمد المكي. ، اھـ"مسلسل بالھنديين قل أن يوجد مثله

روى أبو المنال فأخبرته أن من جملة شيوخه الشيخ عبد الحق الدھلوي، ولم يكن المجيز يعلم ذلك، وأنا إنما استفدته لما أحمد
والعجيب أن أبا إسحاق لم يذكر أخذه عنه في اإلتحاف وال في . للدھلوي من طريقه عنه" شرح المشكاة"إسحاق الكوراني 

  .من خطه من رسالة بعث إلّي بھا من حيدرأباد الدكن من الھند. ا ھـ" األمم وذيله

 
ته عن المترجم ما اتصلنا بالمتقي صاحب الكنز ھو غفلة قول الشيخ أحمد أبي الخير فيما سبق لوال الشيخ الخافي ورواي: تنبيه

للحافظ الزبيدي من روايته عن الوجيه عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس عن السيد المصطفى بن " ألفية السند"منه عما في 
مقبلي عن عمر المحضار وأخويه محمد والحسن ثالثتھم عن السيد جعفر الصادق بن مصطفى عن القطب علي بن عبد هللا ال

 :أخيه السيد أحمد عن السيد جعفر الصادق عن المترجم له الشيخ عبد الحق الدھلوي قال

 مَبّوب الجامع نعم المتـقـي عن الشھاب الھيثمي والمتقي
 وكلھم رووا بـال إنـكـاِر وعن علي الھروّي القـاري

  

أوصاني سيدي عبد الوھاب المتقي بأنه : "لدھلوي المترجمقال الشيخ عبد الحق ا: فائدة) انظر ترجمة الوجيه العيدروس منھا(
ينبغي للمحدث أن يختار لنفسه من األسانيد التي حصلت له من مشايخه سنداً واحداً يحفظه ليتصل به إلى سيد المرسلين وتعود 

تفيت بھما ففيھما بركته على حامله في الدنيا واآلخرة، فاختصرت لوصية شيخي سنداً من طريق البخاري وآخر لمسلم واك
حدثنا شيخنا علي بن حسام الدين المتقي : قال العبد الضعيف حدثنا شيخنا الولي المقتدي عبد الوھاب الحنفي قال: البركة فقلت

وحدثنا الشيخ عبد الوھاب المتقي قال ثنا : ح. حدثنا الزين زكرياء األنصاري عن ابن حجر: حدثنا أبو الحسن البكري قال: قال
  .لي بنأحمد الجناتي األزھري الشافعي حدثنا شيخ اإلسالم الجالل السيوطي حدثنا الشھاب ابن حجرالمسند ع

لصوفي المحدث المفسر الناسك ابن الشيخ شاه محمد بن الشيخ يار محمد االلھابادي المكي ا :(1) عبد الحق الھندي – 384
المعمر صاحب الحاشية على تفسير النسفي، وھو من كبار أصحاب الشيخ عبد الغني الدھلوي وقدمائھم، ومنه سمع الشيخ أبو 
جيدة الفاسي أوالً حديث الدعاء في الملتزم، وروٮالمترجم حديث األولية عن العالّمة السيد جعفر بن علي الھندي بشرطه، 

المصافحة والمشابكة عن المولوي محمد قطب الدين الدھلوي والعالّمة محمد بن عبد الرحمن الھندي، كالھما  وروى حديث
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وروي عامة عن المحدث المفسر محمد قطب الدين الدھلوي المكي وعن الشيخ . من أصحاب محدث الھند الشيخ محمد إسحاق
ه ثبت في مروياته عمن ذكر، أرويه وكل ما له من مؤلف ومروي ل. عبد الغني بن أبي سعيد الدھلوي الھندي المدني وغيرھما

 ً   .عنه مشافھة بمكة وأجزته أيضا

  .أبو محمد له برنامج :(2) عبد الحق بن بونه – 385

ً وأتمھم : أبو الحسنات (3) األنصاري الھنديعبد الحي بن عبد الحليم اللكنوي  – 386 خاتمة علماء الھند وأكثرھم تأليفا
 ً  تحريراً واطالعاً وإنصافا

_________________________________________ 
 

 .1674، 1673: وانظر معجم سركيس 57:7له ترجمة في الزركلي : محمد عبد الحق االلھابادي (1)
 .7: وصلة الصلة 1806له ترجمة في التكملة رقم ) 587 - 504(عبد الحق بن عبد الملك بن بونه  (2)

لفاته الرفع؛ وقد طبع من مؤ217: والرسالة المستطرفة 1595: ومعجم سركيس 59:7محمد عبد الحي اللكنوي له ترجمة في الزركلي  (3)
 .)حلب. ط(والتكميل، واألجوبة الفاضلة، وإقامة الحجة، وكلھا بتحقيق األستاذ عبد الفتح أبو رغدة 

   
، وحفظ القرآن وھو ابن عشر، ثم اشتغل بالعلم على والده وغيره من أصحابه، وكان صاحب ھمة 1264وتوسطاً، ولد سنة 

  .طالعة لم يمس الكلل، مع النباھة وسالمة اإلدراكال تعرف الملل، واعتناء بالتقييد والجمع والم
  

أجازه والده عامة ما له كما أجازه ھو الشھاب دحالن والشيخ الجمال ومحمد العزب والشيخ عبد الغني الدھلوي والشيخ حسين 
والشيخ عبد ثم حج المترجم فأجازه ھو دحالن . أحمد المحدث المليحابادي األخير عن عبد العزيز الدھلوي عامة وغيرھم

  .الغني وغيرھما من شيوخ أبيه وزاد باألخذ عن مفتي الحنابلة بمكة محمد بن عبد هللا بن حميد الشرقي المكي
 

ً في علم الحديث والتاريخ والفقه من أھمھا حاشيته على موطأ محمد بن الحسن، : وألف التآليف العديدة النافعة، خصوصا
، والفوائد "حسرة العالم في وفاة مرجع العالم"موضوعة، وترجم والده برسالة سماھا وكتاب األنوار المرفوعة في األخبار ال

البشر، وتحفة االخيار في  ، والتعليقات السنّية على الفوائد البھية، وخير الخبر باذان خير(1) البھية في تراجم علماء الحنفية
، وزجر الناس عن إنكار أثر ابن عباس، واألجوبة الفاصلة عن "نخبة االنظار"إحياء سنة سيد األبرار، وتعليقه المسمى 

األسئلة العشرة الكاملة، ودافع الوسواس في أثر ابن عباس، وتأليف في األحاديث المشتھرة، ورسالة في تراجم فضالء الھند، 
وتفصيل أسانيده ومشايخه . ثل بتراجم األفاضل، وغير ذلك من التصانيف في الحكمة والطب والمنطق والفقهوطرب األما

  ."إنباء الخالن بأنباء علماء ھندستان"ومشايخ مشايخه في رسالته 
 

ه إلى فن الحديث من منحه تعالى أني رزقت التوج": "النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير"قال المترجم عن نفسه في كتابه 
وفقھه، وال أعتمد على مسألة ما لم يوجد أصلھا من حديث أو آية، وما كان خالَف الحديث الصحيح الصريح أتركه، وأظن 

 المجتھد فيه معذوراً بل مأجوراً، ولكني لست ممن
_________________________________________ 

 
 .رفة، بيروتطبع مع التعليقات، وأعادت إصداره دار المع (1)

   
ومن منحه تعالى أني رزقت االشتغال بالمنقول أكثر . يشّوش على العوام الذين ھم كاألنعام، بل أكلم الناس على مقدار عقولھم

ومن منحه تعالى أن جعلني سالكاً بين . من المعقول، وما أجد في تدريس الحديث وفقھه من اللذة والسرور وال أجده في غيره
ريط، ال تأتي مسألة معركة اآلراء بين يدي إالّ ألھمت الطريق الوسط فيھا، ولست ممن يختار طريق التقليد اإلفراط والتف

كالمه الذي . الخ" …البحث بحيث ال يترك قول الفقھاء وإن خالفته األدلة الشرعية، وال ممن يطعن عليھم ويھجر الفقه بالكلية 
  .كله جواھر ودرر

 
الكالم المبرر في نقض القول المحكم، والكالم المبرور : النبوي وشد الرحال له عدة مصنفات منھاوله في مسألة زيارة القبر 

ولم يزر  (1) ألفتھا رداً لرسائل من حج: "في رد القول المنصور، والسعي المشكور في رد المذھب المأثور، قال رحمه هللا
أبرز الغي الواقع في شفاء "من كتابه . ا ھـ" قبر النبي صلى هللا عليه وسلم وحرم زيارة قبره المعھودة في العصور اإلسالمية
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ً في محل " الصارم المنكي"وكتبه ھذه الثالثة ھي كالرد على ". العي البن عبد الھادي الحنبلي الذي قال عنه المترجم أيضا
راجعته فوجدته منقلباً على نحر شيخه ودعوى انه لم يقدر أحد من المخالفين على معارضته صادر عن الغفلة، فقد رده : "آخر

  .ا ھـ" على أحسن وجه ابن عالن، ورددت كثيراً من مواضعه في السعي المشكور
 

ة المترجم الشيخ عبد الباقي اللكنوي، أروي ما له عن الشيخ أحمد أبي الخير المكي وابن خال. 1304مات رحمه هللا سنة 
كالھما عنه، وقد أوقفني األول على إجازته العامة من المترجم، وأرجو هللا أن أكون له خير خلف الشتراكي معه في االسم 

 .ومعظم أحرف بلده واتفاقي معه في غالب ميوله ومبادئه وأفكاره
_________________________________________ 

 
 .)المؤلف(األمير صديق حسن القنوجي ھو  (1)

   
: إمام السّنة ومقتدى األمة، قال عنه الشيخ عبد القادر الكوكباني: عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي الزبيدي الحنفي – 387

ً طويالً لم أسمع منه كلمة مباحة" والده،  وأجازه من مكة حسن العجيمي بعناية 1100ولد بزبيد سنة . ، ا ھـ"صحبته زمانا
له ثبت نرويه من . وسمع على ابن عقيلة والشيخ محمد حياة السندي ومحمد طاھر الكوراني المدني الحديث وھو عمدته فيه

  .1181ومات بمكة سنة . طريق السيد مرتضى الزبيدي عنه
 

أخذ عن الذي قبله ومحمد بن عالء الدين المزجاجي ويحيى بن سليمان  :(1) عبد الخالق بن علي المزجاجي اليمني – 388
نرويه . ترجم فيه لمشايخه واآلخذين عنه" النزھة المستطابة"له ثبت كبير سماه . األھدل وعبد القادر بن خليل المدني وغيرھم

  .وكل ما له من طريق الوجيه األھدل عنه
 

ھو شيخ اإلسالم جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن عمر بن رسالن البلقيني المصري  :(2) عبد الرحمن البلقيني – 389
إلى  69ارتحل به أبوه في سنة ": "طبقات الحفاظ"في بالقاھرة، قال الحافظ ابن فھد  824ومات سنة  763الشافعي ولد سنة 

ً من السنن  ً شيئا الشام، فلو وجد من يعتني به حينئذ ألدرك االسناد العالي، ولم تكن ألبيه في تسمعيه عناية وإنما سمع اتفاقا
كثرة اللغط في البحث للبيھقي بنزول، وسمع من أبيه غالب الكتب الستة بغير شرط السماع لما كان يقع في غضون كالمه من 

المفرط المخل بصحة السماع، لكن قد استجاز له الحافظ أبو العباس بن حجي من جماعة كابن أميلة وابن كثير والصالح ابن 
 أبي عمر، أخرج له عنھم الحافظ ابن حجر فھرساً بالكتب

_________________________________________ 
 

 .في ما تقدم 137: وانظر رقم  499: والتاج المكلل  108: لنفس اليماني ترجمة عبد الخالق بن علي في ا (1)
 .)282: انظر ذيل طبقات الحفاظ (وھو يعتمد على لحظ االلحاظ البن فھد وغيره  93:4والزركلي  166:7ترجمة البلقيني في الشذرات  (2)

  

ث محبة مفرطة وتأسف على ما ضيع منھا ويحب أن كان يحب فنون الحدي: "المشھورة فكان يحدث بھا، قال الحافظ ابن حجر
له االفھام لما في : قلت" له على صحيح البخاري تعليقات": "شرح البديعة"وقال الحافظ ابن ناصر في . ، ا ھـ)يشغل فيھا

  .نروي ما له من طريق الحافظ تقي الدين ابن فھد عنه. البخاري من اإلبھام
 

ھو اإلمام بركة الجزائر عالمھا ومسندھا ولي هللا أبو زيد عبد الرحمن بن مخلوف  :(1) عبد الرحمن الثعالبي – 390
نه رحل من فذكر أ" الجامع"ترجم الشيخ نفسه في كتابه . عن نحو التسعين 875الثعالبي الجزائري المالكي المتوفي سنة 

فأخذ عن أصحاب ابن عرفة، ثم رحل إلى مصر فأكثر الحضور  805ودخل تونس عام  802الجزائر في طلب العلم سنة 
فحضرت عليه علوماً جمة ومعظمھا علم الحديث، وفتح هللا سبحانه لي : "على الحافظ ولي الدين العراقي شيخ المحدثين، قال

فأخذت عن البرزالي رواية البخاري، ولم يفتني من : ثم رجعت إلى تونس، قال: "قال" فتحاً عظيماً، وكتب لي بخطه وأجازني
سماعه إالّ اليسير، ولم يكن يومئذ بتونس من أعلمه يفوقني في الحديث منًة من هللا وفضالً، وإذا تكلمت فيه أنصتوا وتلقوا ما 

: للحق واعترافاً به، وكان بعض فضالء المغاربة ھناك يقول ليأرويه بالقبول، فضالً من هللا ثم تواضعاً منھم وإنصافاً وإذعاناً 
، ا "لما قدمت علينا من المشرق رأيناك آية للسائلين في علم الحديث، ومع ذلك ال أسمع بمجلس يروى فيه الحديث إالّ حضرته

  .ھـ
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 سيدي"حاله شيخه الحافظ ابن مرزوق الحفيد في إجازته له بـ : قلت

_________________________________________ 
 

والزركلي 265: وشجرة النور  152:4والضوء الالمع  67:1وتعريف الخلف  173: ترجمة عبد الرحمن الثعالبي في نيل االبتھاج  (1)
 .88: وأعالم الجزائر  351:2وتكملته  249:2وبروكلمان، التاريخ  661: ومعجم سركيس  107:4

   
المصنف الحاج العالم المشارك الخيِّر الديِّن األكمل أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف وبركتي الشيخ اإلمام الفقيه  

سيدي الشيخ األجل الفقيه األنبل المشارك األحفل المحدث الراوية الرحلة "وحاله في أخرى بـ . 810وھي بتاريخ " الثعالبي
الشيخ الصالح الفاضل الكامل "و زرعة العراقي في إجازته بـ وحاله الحافظ أب. الخ… "األفضل الحاج الصالح المبارك األكمل

  .الخ… " المحرر المحصل الرحال أبي زيد عبد الرحمن بن مخلوف الثعالبي

في نحو كراسين، وھو ثبت لطيف ذكر فيه " غنيمة الواجد وبغية الطالب الماجد"ألبي زيد الثعالبي المذكور فھرس سماه 
وبعَض أسانيدھا وأسماء مؤلفاته، ومدار روايته فيه على الحافظ ولي الدين العراقي، لقيه  مصنفات الحديث التي اتصلت به

، والمعمر أبي محمد عبد الواحد بن إسماعيل الغرياني وابن مرزوق الحفيد، وأخذ عنه ھو أيضاً، وأبي 817بمصر سنة 
ً عن ابن مرزوق الجّد بأسانيده، وغيرھم من محمد عبد هللا بن مسعود بن علي القرشي الشھير بابن القرشية، يرويان عا ليا

وبأسانيدنا إلى الشيخ : ح. أرويھا وكل ما له من طريق ابن غازي عن محمد ابن يحيى البادسي عنه. التونسيين والبجائيين
م البوني زروق والسنوسي التلمساني كالھما عنه، وأروي كل ما له باسنادنا المسلسل بالجزائريين إلى الشھاب أحمد بن قاس

عن أبيه عن أبي مھدي عيسى الثعالبي عن أبي محمد عبد الكريم الفَكون القسمطيني عن العالّمة أبي زكرياء يحيى بن سليمان 
األوراسي القسمطيني عن أبي القدس طاھر بن زيان الزواوي القسمطيني عن اإلمام أبي العباس أحمد زروق عنه، ويروي 

ن أبي القدس ابن زيان عن أبي محمد عبد العزيز بن غانم الصحراوي عن أبي مھدي عيسى الفَكون عن األوراسي المذكور ع
قال الصحراوي أيضاً عن أبي زيد عبد الرحمن بن موسى بن سليمان الرشيدي، : ح. بن أحمد بن يوسف المليَكش عن الثعالبي

دسي والمليَكش والبرشوي أخبرنا بھا وبجميع ما عمله قال ھو والباوأخبرني عالياً عما قبله اإلمام زروق الكبير : قال ابن زيان
  .وجميع ما ألفه جامعھا أبو زيد الثعالبي

ه من طريق ابن خير عنه ھو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد ابن عتاب، أروي فھرست :(1) عبد الرحمن بن عتاب – 391
  .إجازة كتب بھا إليه

ھو العالّمة المسند أبو زيد عبد الرحمن ابن عبد القادر بن الحافظ عبد العزيز بن الحافظ نجم : عبد الرحمن بن فھد – 392
، ا "في زمانه كان من أجلة المحدثين": "اليانع الجني"قال في . الدين عمر بن الحافظ تقي الدين محمد بن فھد الھاشمي المكي

، ولعله آخر 995مات بمكة سنة . يروي عن عمه الحافظ محمد جار هللا بن فھد والشھاب ابن حجر الھيثمي وغيرھما. ھـ
 .فقھاء ومسندي بني فھد بمكة المكرمة فإنه انقطع ذكرھم من بعد المترجم في الفھارس واألثبات التي وقفت عليھا

ومن طريق الصفي القشاشي عن شيخه : ح. 987ابن القاضي عنه، لقيه بمكة سنة  نروي ما له من طريق أبي العباس أحمد
ومن طريق النخلي عن المحدث محمد علي بن عالن الصديقي المكي عن نور الدين : ح. الشھاب أحمد بن علي الشناوي عنه

عن علي بن محمد الحكمي  ومن طريق البرھان الكوراني عن الشيخ محمد شريف الكوراني: ح. علي بن محمد الحميري عنه
 .عن المترجم

_________________________________________ 
 

ھو أبو زيد عبد الرحمن بن عتاب المكناسي، وھو مثل من األوھام التي يقع فيھا المؤلف؛ فالذي أجاز ابن خير كنيته أبو محمد: في المطبوعة (1)
 .)427: وفھرسة ابن خير  332: الصلة ( 531شكوال ترجمة إضافية وكانت وفاته سنة وھو ليس مكناسياً، وانما ھو قرطبي ترجم له ابن ب

   
ه أبو زيد عبد الرحمن بن عبد ھو العالّمة المشارك الجماع المطلع نادرة عصره في مصر :(1) عبد الرحمن الفاسي – 393 

" المرآة"يروي عامة عن أبيه وعم أبيه أبي حامد العربي صاحب . 1096القادر بن علي الفاسي بلداً ولقباً المتوفي بفاس سنة 
باستدعائه " اقتفاء األثر"وغيرھما من المغاربة، ويروي باإلجازة مكاتبة عن شيوخ أبي سالم العياشي الذين تضمنتھم رسالته 

إجازة ألفھا باسم المنال إبراھيم الكوراني وولده  (2) "استنزال السكينة في تحديث أھل المدينة"له . منھم وله وألخيه وغيرھم
م في نحو األربع كراريس، ادخل جل ما فيھا ولده في المنح، أبي طاھر وغيرھما، مألھا بأسانيد المغاربة ولطائف مروياتھ
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نرويھا بسندنا إلى الكوراني وولد المترجم صاحب المنح وأبي العباس الھشتوكي كلھم . وھو جامع ثبت والده المطبوع بتونس
س لذلك قل اآلخذون عنه، عنه، واالتصال بالمذكور عزيز فانا ال أعرفه إالّ لمن ذكر ألن اعتناءه كان بالتأليف ال بالتدري

  .ولكونه لم يعش بعد والده إالّ نحو الخمسة أعوام وكان كثير الكتابة

جارى به شفاء عياض في نحو مجلدين، وھو كتاب واسع النقل كبير اإلفادة يدل على سعة حوصلة " مفتاح الشفاء"له في الفن 
ً  وله في الفن. مؤلفه وكبير تصديقه بكالم أھل الحقائق وطاماتھم وھي ألفية عجيبة، " غاية الوطر في علم السير"أيضا

وجمع تقارير والده على الصحيح وھي مطبوعة بفاس، " استطابة التحديث بمصطلح الحديث"ومنظومة في االصطالح سماھا 
 (3) "ابتھاج القلوب في مناقب جده وشيخه المجذوب"وله . وغير ذلك في أكثر الفنون

_________________________________________ 
 

وصفحات متعددة من 82:4والزركلي  201: وصفوة من انتشر 13: والدرر الفاخرة 195: ترجمة عبد الرحمن الفاسي في اليواقيت الثمينة (1)
 .دليل مؤرخ المغرب

 .289: يلانظر الدل (2)
 .176 - 175: انظر تفصيل الكالم عن ھذا الكتاب في الدليل (3)

   
ختمه بالكالم على األنساب، وقامت عليه فتنة بسبب ذلك، حتى أزال أخوه العالّمة المتمكن الرزين الصوفي أبو عبد هللا سيدي 

 .ولكن ألحقت فيه ثانياً بعد موته، رحم هللا الجميع) انظر ترجمته من النشر(محمد الكراسَة التي فيھا ذلك وأسقطھا من التأليف 
ً وال : "عن االبتھاج المذكور" نشر المثاني"قال في  من أفيد الكتب وأتقنھا لوال إتيانه في بعض مسائله بما ال يسوغ شرعا

  .)وانظر الروضة والدر النفيس. (ا ھـ" يستحسن وضعاً، وعيب به في مواضع كثيرة منه
  

 ً وتأليف في مناقب شيخ والده الشيخ أبي عبد هللا محمد  (1) "اھر البستان في مناقب جده أبي زيد عبد الرحمنأز: "وله أيضا
اللؤلؤ والمرجان في مناقب الشيخ عبد "وقد أفرد المترجم بالتأليف ولده صاحب المنح سماه  .(2) بن عبد هللا معن الفاسي

ً كما في عدد له فيه من التآليف ما يزيد على ما (3) "الرحمن وجمع بعض " تذكرة المحسنين"ئة وخمسة وسبعين تأليفا
  .مخاطباته حفيده أبو محمد عبد هللا بن محمد بن عبد الرحمن، رحمھم هللا

 
ليمي الحنفي المعروف بالمجلد الدمشقي، اإلمام العالم العامل المعمر، ھو محيي الدين الس :(4) عبد الرحمن المجلد – 394

ً بعد الثالثين وألف، وحضر دروس النجم الغزي، وأجازه جماعة من المحدثين والفقھاء منھم ابن سليمان الرداني  ولد تقريبا
 ويحيى الشاوي ومحمد العناني وغيرھم، وانتفع به الناس

_________________________________________ 
 

 ."…بستان األذھان أو أزھار البستان" 185: سماه مؤلف الدليل  (1)
 .)236: الدليل(عوارف المنة في مناقب أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا معن محيي السنة : اسمه (2)
 .217: انظر الدليل (3)
 .327:2سلك الدرر  (4)

   
أروي ثبته بأسانيدنا إلى سليمان األھدل والحافظ مرتضى والبخاري . ومائة وألفطبقة بعد طبقة، ومات بدمشق سنة أربعين 

  .كلھم عن السفاريني عنه
 

  .(1) )انظر المنجرة في حرف الميم(عبد الرحمن المنجرة 
  

شقي أبو الفرج نزيل حلب، الشيخ ھو ابن عبد هللا بن أحمد بن محمد الحنبلي البعلي الدم :(2) عبد الرحمن الحنبلي – 395
العالم الصالح المقري المسند، ولد سنة عشر ومائة وألف، وأخذ في طلب العلم عام عشرين، فالزم دروس الشيخ أبي المواھب 
الحنبلي مدة من خمسة عشرة سنة، ثم الزم حفيده الشيخ محمد المواھبي نحو تسع سنين والشيخ عبد الغني النابلسي ومحمد بن 

ى الكناني وأجازوه، واستجاز من الواردين على حلب، كابن عقيلة، والمقيمين كالشراباتي ومحمد بن صالح المواھبي عيس
القادري ووالده صالح ابن رجب، ويروي الصحيح عن األخير مسلسالً بالحلبيين مشايخ اإلسالم، وھو عن شيخه الشيخ 

، عن والده شيخ اإلسالم عمر شارح 1071رضي الحلبي المتوفى عام العارف قاسم الخاني، عن شيخ اإلسالم أبي الوفاء الع



87 
 

 .الشفا، عن والده شيخ اإلسالم عبد الوھاب العرضي الحلبي، عن شيخ اإلسالم زكرياء األنصاري، عن الحافظ بأسانيده
حديث النبي  نور األخبار وروض األبرار في"مختصر الجامع الصغير للسيوطي سماه : ومن تصانيف المترجم في السّنة

، وله "فتح الستار وكشف االستار"اقتصر فيه على ما رواه أحمد والبخاري ومسلم، له عليه شرح سماه " المصطفى المختار
  .أيضاً رحلة ذكر فيھا ما رآه في سياحته من عجائب البر والبحر

  
 نتصل به عن البدر عبد هللا السكري عن الوجيه عبد الرحمن الكزبري

_________________________________________ 
 

 .في ما تقدم 325: رقم  (1)
 .2:  304سلك الدرر  (2)

   
وعن الشيخ السكري عن الشيخ سعيد الحلبي عن شمس الدين محمد بن عثمان : ح. عن عبد هللا بن محمد العقاد الحلبي عنه 

وأعلى . اً، وھو عن المترجم ما له، وغيرھمتدبيج" سلك الدرر"العقيلي الحلبي العمري عن محمد خليل المرادي صاحب 
  .أسانيده في الصحيح روايته له عن ابن عقيلة عن العجيمي وعن الكناني عن الكوراني

ندين بين صاحب الترجمة وبين البخاري عشرة، والبخاري في كل من الس" :(1) "سلك الدرر"قال المرادي في ترجمته من 
حادي عشرھم، وبالنسبة إلى ثالثياته يكون بينه وبين النبي صلى هللا عليه وسلم أربعة عشر، وھذا السند عال جداً وال يوجد 

تع جداً يدل على وھو فھرس مم" منار االسعاد في طريق االسناد"له ثبات سماه . 1192أعلى منه، وكانت وفاته بحلب عام 
  .سعة رواية وتفنن، أجاز في آخره به لولديه عبد هللا ومحمد

، (3) ھو عبد الرحمن بن عبد هللا بن حسن المالكي المصري سبط القطب الخيضري :(2) عبد الرحمن األجھوري – 396
أخذ القراءات عن عبد ربه ابن محمد السجاعي وشمس الدين السجاعي وأبي السماح البقري وغيرھم، وأخذ العلوم عن 

وغيرھما، ودخل  (5) ومحمد الدقاق الرباطي(4) الشبراوي والعماوي والنفراوي وغيرھم، وسمع الحديث من االسكندري
 وتدبج مع الحافظ مرتضى، وخرج له معجماً في (6) الشام فسمع األولية من العجلوني

_________________________________________ 
 

 .305:2سلك الدرر  (1)
 .عمروھو عنده عبد الرحمن بن حسن بن ) 1965/ ط( 283:3ترجمة االجھوري في الجبرتي  (2)
 .الخضيري: الجبرتي  (3)
 .ھو أحمد االسكندراني عند الجبرتي (4)
 .محمد بن محمد الدقاق (5)
 .ھو الشيخ إسماعيل العجلوني (6)

   
  ."1198وكتب منه عدة نسخ واغتبط به كثيراً، وكانت وفاته بمصر سنة : "شيوخه بأسانيدھم، قال الزبيدي

  
ً  أروي معجمه ھذا بالسند إلى الحافظ ورأيته أسند عنه القرآن في . مرتضى وقد سبق عنه، وبأسانيدنا إلى الونائي عنه أيضا

إجازة له عن البليدي وأبي السماح البقري، كالھما عن محمد بن قاسم البقري عن البابلي عن خاله سليمان عن محمد بن أحمد 
ين الدمشقي عن أبي بكر بن أبي قدامة عن ابن االسكندري عن الشبلي عن قطب الدين بن الحنفي عن الشمس ابن ناصر الد

  .جابر الوادياشي عن ابن الغماز بأسانيده
 

له ثبت . 1116ھو عبد الرحمن بن محمد بن إبراھيم الشھير بعطائي، كان موجوداً عام : عبد الرحمن عطائي – 397
  .126موجود بالخزانة التيمورية في قسم المصطلح تحت عدد 

 
ھو اإلمام العارف المسند أبو المراحم عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ العيدروس  :(1) عيدروسعبد الرحمن ال – 398

والده وجده والوجيه عبد ، وأجازه 1125وولد سنة  1194الحسيني العلوي نسباً التريمي المصري بلداً، المتوفى بمصر سنة 
الرحمن بن عبد هللا بلفقيه، وھما أعلى مشايخه اسناداً، وباألخير تفقه، والسيد عبد هللا بن عمر المحضار العيدروس صاحب 
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الشحر والسيد محمد فضل هللا العيدروس ومحمد حياة السندي ومحمد فاخر العباسي الھندي وأبي الحسن السندي ويوسف 
يب الشرَكي وعمر بن عقيل والسيد عبد الخالق الوفائي بمصر، وألبسه الخرقة الوفائية وكناه أبا المراحم، السورتي وابن الط

 وأجازه أن يكني من شاء، وتدبج مع الشمس الحفني والجوھري
_________________________________________ 

 
 .446: تقدمت ترجمة عبد الرحمن العيدروس تحت رقم (1)

   
  :ويوسف الحفني وغيرھم، حتى قال في إجازته لبني األھدل بعد تسميته لبعض شيوخه والملوي

 
 بل لسُت من كـثـرِة الـعـدِد وعن مشايَخ ال ُتْحصى لراقمھا
 أكاُد أذكرھْم في ُمْجَمِل الّسَنـِد إالّ إذا طال لي وقتي وطاوعني

  
وبالد الروم، وأخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة، وبقي بمصر نحو  وجال في الدنيا فدخل اليمن والشام والحجاز والھند وجاوة

نصف قرن، وله في العالم اإلسالمي طنطنة حتى إن األديب العالّمة أبا محمد عبد المجيد بن علي الزبادي الفاسي ترجمه في 
ثماني عشرة سنة، وأخذ عنه ترجمة طنانة، وذكر أن المترجم إذ ذاك وقت لقيه به كان ابن  1158رحلته للحجاز الواقعة عام 

طريقة سلفه وغيرھا، وھذا عجيب من الزبادي، رحمه هللا، فقد أرخ والدة الوجيه العيدروس المذكور أعلم الناس بحاله وھو 
فعلى ھذا كان ابن ثالٍث وثالثين سنة وقت لَْقيِ الزبادي به، وفي ثبت ابن عابدين و  1125الحافظ مرتضى بما ذكرناه سنة 

، فعلى ھذا كان وقت لقيه به ابن ثالث وعشرين سنة، وما ذكرناه أوالً ھو (1) 1135أن والدته كانت سنة " ررسلك الد"
وبقي حال المترجم في ازدياد ". صودةالروضة المق"الصواب، وإن مشى الغلط فيه على أبي الربيع الحوات في ترجمته من 

كان من أفرد العالم ": "سلك الدرر"وفي . ا ھـ" ولم يخلف بعده مثله: "، قال الحافظ مرتضى1194إلى أن مات بمصر سنة 
  .اه" علماً وعمالً وقاالً وحاالً 

 
ھيم، التعريف بتعدد شق صدره الشريف، البيان والتفھيم لمتبع ملة إبرا: له من التصانيف نحو الستين، وله في الحديث واالسناد

  الرحلة، ذيلھا سلسلة الذھب المتصلة بخبر العجم والعرب، القول األنبه في حديث من عرف
_________________________________________ 

 
 .وكذلك ھو تاريخ والدته عند الجبرتي (1)

   
وس بذكر سلسلة القطب العيدروس، النفحة األنسية في بعض نفسه عرف ربه، مرقعة الصوفية، مرقعة الفقھاء، مرآة الشم

ً جمع له فيه ما له من األسانيد الحافظ الزبيدي سماه . األحاديث القدسية نظم، وغير ذلك ً عظيما النفحة "وأفرد له فھرسا
نحو عشرة اشتمل على إسناد مائة وسبعين طريقة من طرق الصوفية، وھو في " القدوسية بواسطة البضعة العيدروسية

  .كراريس

نروي ما له من مروي ومؤلف نظم ونثر من طريق الحافظ مرتضى والحفني واألمير والصبان وشاكر العقاد والشيخ التاودي 
. ولعله آخر المجازين منه وفاًة وغيرھم" النفس اليماني"ابن سودة والسيد سليمان األھدل وولده السيد عبد الرحمن صاحب 

الباعلويين األشراف سادات اليمن، وذلك عن العارف با أحمد بن حسن العطاس، عن السيد ونتصل به بسند مسلسل ب
عيدروس بن عمر الحبشي الباعلوي، عن عبد هللا بن الحسن بلفقيه، عن السيد حسين بن مصطفى العيدروس، عن أبيه، عن 

أحمد العيدروس الحسيني نزيل الھند إجازة  وعن السيد المعمر البركة عيدروس بن حسين بن: السيد عبد الرحمن المذكور ح
عامة خاصة عن األخوين حسين وزين العابدين ابني أحمد ابن حسين العيدروس، عن أبيھما أحمد، عن الوجيه عبد الرحمن 

  .المذكور، وھو إسناد جليل

يحدث عن المترجم أنه  سمعت شيخنا مسند مكة وبركتھا أبا علي حسين بن محمد بن حسين الحبشي الباعلوي الحسني: مھمة
ال أؤھل لھا إالّ من : دخل في مصر على العلماء في األزھر وھم ينتخبون من يصلح إلمامٍة مات صاحبھا، فاستشاروه فقال

ومنذ سمعت الحكاية المذكورة : قلت. يعد لصالة واحدة خمسمائة سنة يستحضرھا، فعجبوا لذلك وطلبوه في عدھا فعدھا لھم
للحافظ أبي حاتم " التقاسيم"أستھولھا وأستعظم أمرھا، حتى وجدت في معجم ياقوت الحموي نقالً عن كتاب من شيخنا ھذا وأنا 

ابن حّبان إنه قال في أربع ركعات يصليھا اإلنسان ستمائة سنة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخرجناھا بفصولھا في 
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عليه وسلم في الصالة وحركاته فكاد يجتمع العدد المذكور أو أزيد،  ثم صرت أتتبع أحواله صلى هللا. كتاب صفة الصالة، ا ھـ
  .ومن ترك العجلة أصاب واستفاد وأفاد

العالم محدث سوس الحافظ وذكر "حاله أبو الحسن علي الدمنتي في فھرسته بـ : عبد الرحمن التغرغرتي السوسي – 399
وسألت عنه بعض . ا ھـ"  يعلم أعلى منه بالمغرب والمشرقعنه انه ساق سنده في صحيح البخاري بعشرين واسطة قائالً ال

كان عالّمة كبيراً، له شرح على البخاري في . إنه منسوب إلى تغرغرت قرية من قرى سكتانة بسوس: علماء سوس فقال لي
شيئاً دون ما  وال أعلم عنه. أربع مجلدات كامل، مات في آخر الدولة الرحمانية بسوس، وله ذرية وشھرة بذلك الصقع، ا ھـ

  .ذكرت

ھو العالّمة شيخ الطريقة القادرية ببغداد ونقيب األشراف بھا، من أھل ھذا القرن، : عبد الرحمن بن علي القادري – 400
يروي الطريقة القادرية عن والدته زينب بنت السيد محمد القادري عن عمھا النقيب السيد محمود بن زكرياء القادري بسنده، 

عبد السالم البغدادي عن ضياء الدين البندنيجي عن عثمان بن سند والوجيه الكزبري كالھما عن زين ويروي عامة عن 
له . العابدين بن علوي جمل الليل، وروى المترجم أيضاً عن المولوي حيدر علي والمولوي فضل الرسول الھنديين وغيرھما

  .ثبت نرويه عن الشيخ عبد الباقي األنصاري اللكنوي المدني عنه

العالم المسلك المعمر الشھير بديار الھند يروي عن المحدث الشيخ أحمد : محمد عبد الرزاق الفرنكي محلي الھندي – 401
ً عن الشيخ  ً عن مرزا حسن علي بن الشيخ عبد العلي، ويروي أيضا اللكنوي من تالميذ عبد العزيز الدھلوي، ويروي أيضا

ومن غرائب المذكور . داوود المكي عن أبي طاھر الكوراني بأسانيدهالمكي عن محسن بن محمد بدر المدني عن أبيه سليمان 
من جن نصيبين، عن النبي صلى هللا عليه وسلم، ويروي حديث : روايته لنيف وأربعين حديثاً عن القاضي مھنية الجني، قال

ء الدين أحمد عن موالنا بحر العلوم عبد المصافحة عن أبيه عمدة المفسرين موالنا جمال الدين أحمد عن أبيه ملك العلماء عال
ً . العلي محمد اللكنوي وأخذھا : ح. وأخذھا أيضاً عن المولوي عبد الوحيد عن أبيه المولوي عبد الواحد عن بحر العلوم أيضا

ً عن المولوي أمين الدين السيد فوزي عن الحاج صفة ً المترجم عن المولوي محمد المدراسي عن بحر العلوم عاليا هللا  أيضا
عن عبد هللا المعمر صاحب علم النبي صلى هللا عليه وسلم عن النبي صلى : الخيرأبادي عن الشيخ عبد هللا الجني المعمر، قال

للمترجم ثبت نرويه من طريق الشيخ عبد . ويروي المصافحة بحر العلوم عن أبي بكر الصديق بطريق الغيب. هللا عليه وسلم
  .الباقي اللكنوي األنصاري عنه

ھو عبد الكبير بن شيخه الشيخ أبي المفاخر محمد بن عبد الكبير الحسني اإلدريسي  :(1) عبد الكبير الكتاني – 402
ذ األكبر العارف با وبرسوله، والدي ومربي روحي أبو المعروف بالكتاني، شيخ السنة وإمامھا إمام الھداية ومقيمھا، األستا

ً بعنايته مشموالً برعايته  1268ولد بفاس سنة . المكارم قدس هللا أسراره وعطر مزاره وربي في كنف والده اإلمام محفوفا
 .حتى شب واكتھل

 فجاء تقًى يختاُل في الرتب الشم نشا في جالل الدين يرتضُع العال
  

ضوراً عن أعالم فاس كاألخوين عمر وأبي عيسى المھدي ابني الطالب ابن سودة، كالھما عن أبي محمد عبد روى سماعاً وح
 السالم األزمي عن الشيخ التاودي ابن سودة، كما أخذ عن غيرھما ممن تضمنته فھارسه

_________________________________________ 
 

فقد 74:2وصفحات متفرقة من الدليل، وانظر رياض الجنة ) 74:2رس الفھارس ومعجم الشيوخ اعتماداً على فھ( 175:4ترجم له الزركلي  (1)
 .227:1افاض في ترجمته وجامع كرامات األولياء 

   
كصھره وابن عمه أبي المواھب جعفر بن إلدريس الكتاني وأبي عبد هللا محمد ابن المدني َكنون وشيخھما أبي العباس أحمد  

هللا محمد بن إبراھيم السلوي والوزير صالح بن المعطي التادلي والقاضي أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن بناني، وأبي عبد 
العلوي وأبي عيسى المھدي بن محمد بن حمدون بن الحاج وأبي عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن التاودي ابن سودة 

العباس أحمد العلمي السريفي، وسمع المسلسالت الرضوية على أبي  وأبي عبد هللا محمد المقري المدعو الزمخشري وأبي
، ودخل تونس وطرابلس ولقي جماعة من 1286عبد هللا محمد بن علي الحبشي االسكندري بفاس وغيرھم، وحج عام 

ً 1295األعالم ثم حج عام  ي المدني وإجازة عن محدث الحجاز الشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد الدھلو. ، وروى ھناك سماعا
وتلميذه أبي الحسن علي ابن ظاھر الوتري المدني، كالھما بھا، وسمع علي الوتري جميع الشفا وھو زميله على الجمل بين 
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مكة والمدينة في عشرة أيام، وسمع جميعھا عليه مرة أخرى ثانية في زرھون في ثالثة أيام، وروى سماعاً وإجازة أيضاً عن 
صري وأبي عبد هللا محمد عليش شارح المختصر، كالھما بمصر، وسماعاً فقط عن أبي العباس أبي إسحاق إبراھيم السقا الم

أحمد بن زيني دحالن سمع عليه سيرته بمكة، وأجازة كتابًة من الھند بواسطتي شيُخنا القاضي حسين ابن محسن السبعي 
ولقي أمماً . المال مبين الحيدرأبادي وغيرھم األنصاري وشيخنا شرف الدين المشھدي وشيخنا نور الحسنين ابن محمد حيدر بن

من رجال الطريق بالمشرق والمغرب كالشيخ محمد مظھر بن أحمد سعيد الدھلوي النقشبندي المدني والعارف الشيخ محمد 
منتظر الطرابزوني صاحب الصلوات المنتظرية والشيخ عبد القادر بن عبد الوھاب االسكندري وأبي عبد هللا محمد بن عبد 

والمعمر أحمد ابن عبد السالم المصوري المغربي وأبي محمد عبد . الحفيظ الدباغ الفاسي وأبي عبد هللا محمد بن قاسم فنجيروا
وعمدته والده الشيخ أبو المفاخر . السالم بن علي بن ريسون بتطوان والسيد فضل بن علوي ابن سھل مولى الدويلة وأخذ عنھم

ً لھم، ألفوه وقصدوه من المشارق وكان  .فإليه ينتسب وعليه يعول ً من أحالس العلماء والصالحين، بيته وزاويته موطنا حلسا
ً للسنة في أحواله أقواالً وأعماالً حركو وسكوناً، حتى تجسدت به، ال مذھب له وال طريقة دون الكتاب  والمغارب، محكما

ديد الحفظ له من صغره، وديوانه الصحيح، ختمه نحو مات وھو يكتب القرآن في اللوح مع أنه كان ش. والسّنة، كتابه المصف
فتح "الخمسين مرة ما بين قراءته له على المشايخ وإسماع له، وكان يعرفه معرفة جيدة يستحضر نوادره ومخبآته، ويستحضر 

له ذلك، يعرف استحضاراً عظيماً، وأتم سماَع وإسماَع الكتب الستة، ولم يبق بفاس في عصره وال بالمغرب من تمَّ " الباري
الناس له منَة إحياء السّنة وكتبھا بفاس والقياَم عليھا قيام النقاد المھرة، يستحضر أحاديث الكتب السّتة كأصابع يده وإن أنس فال 

ألبي حفص الميانسي المكي من أصل عتيق بخط الحافظ أبي العالء " المجالس المكية"أنس أني كنت مرة أسمع عليه كتاب 
نا فيه إلى حديث عثمان في كيفية وضوء النبي صلى هللا عليه وسلم، فمع عزو الميانسي له إلى مسلم ذكر فيه العراقي، فوصل

مسح األذنين في الوضوء ال يوجد في الصحيحين من حديث عثمان وال غيره، : المسح على األذنين، فقال لنا الشيخ الوالد
يقة المسموعة وغيرھا من المستخرجات والمصنفات األثرية، فلم فقمت بعد ذلك على ساق في مراجعة نسخ صحيح مسلم العت

  .أجد لذلك ذكراً فيھا، فأيقنت بحفظ الرجل وقوة استحضاره وخوضه في السّنة

وله رضي هللا عنه في الشؤون النبوية عدة مؤلفات كالخضاب والشيب والوفرة، وحواشي على الصحيح والشمائل، وجزء في 
ً وآدم بين الروح والجسدالمبشرين بالجنة من الصح وله مبرد . ابة أوصلھم إلى نحو المائتين، وكتاب في حديث كنت نبيئا

ً ختم الصحيح، وختم الشمائل،  الصوارم واألسّنة في الذب عن السّنة، كتاب عظيم القيمة واسع البحث واالطالع، وله أيضا
وعدة رسائل تخرج في عدة مجلدات أكثرھا في  (1) يسوختم المواھب، وشرح حديث النية، وتأليف في آل البيت في مجلد نف

  .الحديث والتصوف والفقه

وتطلب وھو أجمع من رأيناه وأخذنا عنه لخصال الخير والمثابرة على العلم والعمل والتمسك بالسّنة في جميع األحوال 
معرفتھا والقيام عليھا قيام أعالم الرجال، تذّكر هللا رؤيته وتؤثر في أقسى القلوب موعظته، مع سعة األخالق التي عم خبرھا 
وأثرھا اآلفاق، وخضعت له الرقاب ووقفت ببابه الصدور من أھل القرن الماضي، وھذا مع اإلنسالخ التام عن الدعوى والبعد 

ه مع التنزل للعباد في التذكير والتعليم، يخاطب كل طائفة على حسب فھمھا وإدراكھا، ويفيد في الكلي عن إثبات شيء لنفس
 .صفة المستفيد، ثم يزيد في صفة المستزيد، مع حقارة الدنيا في عينه، وقيام جليسه بعظمة هللا وقد استولت عليه

ھو اإلمام العالّمة المحدث " :(2) "مع كرامات األولياءجا"قال عنه نادرة العصر الشيخ أبو المحاسن يوسف النبھاني في كتابه 
المحقق العارف با صاحب التآليف الكثيرة النافعة وال سيما علم الحديث، وقد استجزته فأجازني من فاس كتابة فسررت 

ً في شيب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخضابه، وھو فريد في بابه مشتمل على فرائد بإجازته، وأ ً نافعا ھداني معه مؤلفا
وقال عنه شامة العصر أبو عبد هللا محمد بن جعفر الكتاني في ترجمته . اھـ" الفوائد، جزاه هللا خيراً ونفعني والمسلمين ببركاته

لما توفي والده اتخذه أصحابه مكانه في زاويتھم يجتمعون عليه كما كانوا يجتمعون على : "من كتابه الكبير في البيت الكتاني
ً على مطالعة كتب القوم ومجالسة الصالحين  ً منھا عاكفا ً عن الدعوى متبرئا والده، وھو مع ذلك في الترقي والزيادة خاليا

 التامة آلل البيت والتعظيم لھم، وأما والعلماء العاملين مذكراً لھم مستفيداً منھم زواراً لھم، مع المحبة

_________________________________________ 
 

 .)72: الدليل (أسمه االنتصار آلل النبي المختار  (1)
 .)المؤلف( 227:1جامع كرامات األولياء  (2)

   
وأواِنه، وكثيراً ما كنت أذھب معه إلى محبته في الجانب النبوي العظيم فال تسأل عنھا فاق فيھا جميع أھل عصره فيما رأينا  

ً ومذاكرة وذكراً وتوجھاً، وأما أخالقه مع الصديق والعدو والمحب . زرھون فتمر بنا ھناك أيام يفخر الزمان بھا علما
يذكر أحداً قط والمبغض فال تسأل عنھا، ال يلقى أحداً إالّ بغاية البشاشة ونھاية اللطف مع اإلكرام التام واللين المفرط العام، وال 
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بغيبة وال يكاد يذكر في مجلسه أحد بذلك أيضاً، بل مجالسه كلھا مجالس ذكر وتذكير وعلم وتعليم ووعظ ونصح ال تكاد تخرج 
عن ذلك، وبالجملة فھو وحيد عصره وفريد أوانه ودھره، وقد استجزته عند ھجرتي من فاس إلى المدينة في طريقتھم الكتانية 

  .تصار كثيرباخ. ، ا ھـ"فأجازني

وقد خرجت له عدة . وعنه أخذنا وبه تربينا، فله علينا في ھذا الباب المنة العظمى والمرتبة الزلفى، جزاه هللا خير الجزاء
انظر أعذب الموارد في الطرق التي أجيز بالتسليك عليھا الشيخ الوالد، (فھارس وكتبت عنه عدة إجازات ذكرت في حروفھا 

أجازني غير مرة وخلفني ) والدي الشيخ عبد الكبير، ومنية القاصد في أسانيد الشيخ الوالد، والمسلسالتوفتح القدير في أسانيد 
، ودفن بزاوية والده 1333ربيع األول عام  26انتقل إلى جوار ربه ضحى يوم الخميس . وحباني، وبكل ما عنده ھداني

  .الكتانية من فاس رحمه هللا ورضي عنه

ً بواسط ً وغرباً، ولنقتصر على عشرةونروي عنه أيضا فعن أخينا األستاذ الشھير أبي عبد هللا  – 1: ة أعالم العصر شرقا
وقاضي الرباط أبي العباس أحمد بن  – 3وعالم زرھون أبي عبد هللا محمد بن عبـد الواحد اإلدريسي الشبيھي،  – 2محمد، 

ومسند الشرق  – 5محمد الحبشي الباعلوي الشافعي، وشيخنا زاھد مكة ومسندھا أبي علي حسين بن  – 4محمد البنانـي، 
ومسند افريقية  – 7والمحدث المسند الشيخ خضر بن عثمان الحيدرأبادي الھندي،  – 6الشيخ أحمد أبي الخير المكي الھندي، 

 9اني، إسماعيل النبھوبوصيري العصر أبي المحاسن يوسف بن  – 8الشيخ محمد المكي بن عزوز التونسي نزيل اآلستانة، 
ونادرة العصر إبي عبد هللا محمد بن جعفر  – 10وفقيه القطر الجزائري قاضي تلمسان أبي مدين شعيب ابن علي الجليلي،  –

  .الكتاني نزيل دمشق، وغيرھم من األعالم، كلھم عنه

 ً سنده في الصحيح من  ولصديقنا وابن خالنا العالّمة المفتي األديب الخطيب أبي زيد عبد الرحمن ابن جعفر الكتاني ناظما
 :طريق العمرين عن شيخنا الوالد

 عن الھمام سيدي عبِد الكـبـيْر رويُت جامَع البخاريَّ الشھـيرْ 
 عن صالح الشھير الـمـاجـد عن شيخه عبد الغني عن عابـد
 شيخه قطب الدين فافھم واعلمن عن ابن سنة عن العجـل عـن
 ف الھروي عن محمدعن يوس عن شيخه أبي الفتوح أحـمـدْ 
 عن البخارّي عظـيم الـقـدِر عن شيخه يحيى عن الفربـري

  

أداء الحق "وفي " المظاھر السامية في النسبة الكتانية"وقد ترجمته بترجمة طنانة وذكرت أحواله وثناء الناس عليه في كتابي 
ت ترجمته بالتأليف ولعلھا تخرج في مجلد وأفرد" الفرض في الذين يقطعون ما أمر هللا به أن يوصل ويفسدون في األرض

  .ضخم، يسر هللا علي إكماله آمين

اليمحلي العلمي المصمودي دفين وزان وإمام الطريقة الوزانية الزروقية الشاذلية بالمغرب، الشيخ : عبد هللا الشريف – 403
مع فيه جميع طرق أشياخه من الصوفية له ثبت ج. 1089الزاھد السني العارف الطائر الصيت الكثير األتباع المتوفى سنة 

وذكر " التحفة القادرية"إلى منتھاھا، وجمع فيه أيضاً أكثر ما في الفھارس من األسانيد الحديثية المروية فيھا، نسبھا له صاحب 
القادري  أنھا كانت بزاويته بفاس ثم فقدت، وأن نجل المترجم الشيخ سيدي محمد أجاز بھا لجده أبي عبد هللا محمد بن عالل

نتصل بالشيخ المذكور في طريق القوم  .الفاسي، وقد ساق أسانيد الشيخ المذكور في كل علم في مجلدين ممتعين ھما عندي
عن أبيه  1325وأذكارھم عن سليله المعمر الناسك الوجيه أبي محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الجبار الوزاني بفاس عام 

بيه الشيخ أبي الحسن علي عن أبيه أبي العباس أحمد عن أبيه الشيخ أبي محمد موالي الطيب محمد عن أبيه عبد الجبار عن أ
. عن أخيه الشيخ أبي محمد موالي التھامي وأبيھما أبي عبد هللا سيدي محمد عن أبيه أبي محمد موالي عبد هللا المذكور بسنده

العربي بن عبد هللا بن محمد التھامي بن الحسني ابن الشيخ  وعن المعمر البركة الوجيه صاحب التقاييد العديدة أبي حامد: ح
أبي محمد التھامي ابن محمد بن عبد هللا الشريف الوزاني الرباطي، وھو عن المسنين الجليلين أبي العباس أحمد بن علي وأبي 

وعن المعمر الذاكر البركة : ح .(1) محمد عبد هللا بن علي، كالھما عن والدھما أبي الحسن علي ابن أحمد بسنده وھو أعلى
بن أحمد الشاھد بن الشيخ موالي التھامي الوزاني  (2) أبي محمد عبد السالم بن الطيب بن محمد الحاج بن محمد الشاھد

اللجائي عن ابن عمه البركة المعمر الشھير أبي حامد العربي ابن الشيخ أبي الحسن علي بن أحمد الوزاني، ولعله آخر من بقي 
  .من تالميذه في الدنيا، وھو عن أبيه أبي الحسن علي بن أحمد المذكور بسنده
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المترجم روايتنا عن المعمر الشھاب أحمد الجمل النھطيھي المصري عن المعمر الشمس محمد وأعلى أسانيدنا إلى الشيخ 
 ً وبيننا وبينه في الرؤية ثالثة فإني رأيت . البھي الطندتائي عن الشھاب أحمد الملوي عن عبد هللا الكنكسي عن المترجم عاليا

وحضر جنازته، وھو أخذ عن الشيخ فتح هللا العجمي المعمر المفضل بن جلون بفاس، وھو رأى الشيخ التاودي ابن سودة 
 التونسي، وھو

_________________________________________ 
 

أرويه عن مؤلفه مناولة وإجازة" بلوغ المنى واآلمال فيمن لقيته من المشايخ وأھل الفضل والكمال"وأبو حامد المذكور ھو صاحب كتاب  (1)
 .)المؤلف(

 .)المؤلف(ذا من أشياخ الحافظ مرتضى الزبيدي وترجمه في معجمه ومن أشياخ محمد طاھر سنبل أيضاً محمد الشاھد ھ (2)
   
  ً وطريقة المترجم مبنية كما في االشراف البن الحاج علي السّنة جميع األقوال واألفعال، ومجانبة البدع . عن المترجم له عاليا

وھو ممن أفردت . غفار والذكر والصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم ا ھـوإطعام الطعام والتبري من الدعوى، وكثرة االست
في جزء وھو " التحفة الطاھرية"في مجلدين و " التحفة القادرية"ترجمته وترجمة أفراد ذريته بكثير من التصانيف منھا 

الشيخ موالي الطيب بن محمد بن ولعصرينا الشريف أبي محمد عبد هللا بن الطيب بن أحمد بن عبد هللا ابن . مطبوع بفاس
  .وقفت على المجلد األول منه" الروض المنيف في التعريف بأوالد موالنا عبد هللا الشريف"المترجم له كتاب سماه 

  .(1) )انظر الكالم عليه في اإلمداد واألوائل(محدث الحجاز وحافظه : عبد هللا بن سالم البصري

ميورقة، الفقيه المحدث من  ھو أبو محمد مولى الرئيس أبي عثمان سعيد ابن حكم صاحب :(2) عبد هللا الميورقي – 404
وقد  (3) وقفت على فھرسة شيوخه فرأيته ذا ھمة: "أھل التھمم بالعلم واالعتناء بالرواية، ذكره العبدري في رحلته قائالً 

  ."م يقض لي أن أجتمع بهشاركته في بعض شيوخه الذين ذكرھم ول

ً المالكي، يروي عامة  :(4) عبد هللا بن محمد السوسي – 405 ھو السكتاني نسباً المسكاتي داراً ومنشأ التونسي إقامة ومدفنا
 ان إبراھيم بن عبد هللا الجمني وتلميذه علي بن أحمد بن علي بن عبد الحقعن عبد هللا بن سالم البصري والبرھ

_________________________________________ 
 

 .)193: ص( 59: ورقم) 95: ص ( 3: انظر رقم (1)
 .280: رحلة العبدري (2)
 .فرأيت صنع فاضل ذي ھمة: الرحلة (3)
 .)1169وكانت وفاته في حدود سنة ( 345: ور ترجمة عبد هللا السكتاني في شجرة الن (4)

   
التميمي والبرھان إبراھيم الفيومي ومنصور المنوفي الضرير ومحمد أبي العز العجمي، وقد وقفت على نصوص إجازاتھم له 

حمد بن ويروي المذكور الطريقة الناصرية عن إمامھا أبي العباس أحمد ابن م. 1130بالقيروان عدا األول واألخير بتاريخ 
عن الشيخ محمد الوليدي المكي مدرس دار الخيزران بمكة " دالئل الخيرات"ناصر، وله نظم في سندھا من طريقه، ويروي 

  .عن النخلي
 

له ثبت ظفرت به في القطر التونسي، نرويه وما له من طريق السيد مرتضى الزبيدي عن الشھاب أحمد بن عبد هللا السوسي 
ومن طريق الشيخ التاودي عن : ح. دي القسمطيني، كالھما عن والد األول مؤلفه وھو المترجم ھناوالسيد عبد القادر الراش

ومن طريق ابن عبد السالم الناصري عن المعمر : ح. محمد المختار المعطاوي التازي عن عبد القادر الراشدي المذكور عنه
 ً   .أبي بكر ابن تامر القابسي عنه عاليا

 
ھو الشيخ الفقيه أبو محمد عبد هللا بن الوليد بن سعد بن بكر المالكي، أروي فھرسته بالسند  :(1) يدعبد هللا بن الول – 406

  .بن فرج بن الطالع عنهإلى ابن خير عن الشيخ أبي القاسم أحمد بن محمد بن بقي والشيخ أبي عبد هللا محمد 
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ھو أبو محمد عبد هللا بن محمد الباجي الشيخ الراوية، له برنامج حمله عنه عبد هللا بن سمحون  :(2) عبد هللا الباجي – 407

  .قرأ اإلجازة ابن األبار(3) 447الطنجي وأجاز له سنة 
 

 أروي ثبته عن الشيخ محمد المكي بن عزوز: عبد هللا الحلبي – 408
_________________________________________ 

 
 .)448بالشام سنة وكانت وفاته ( 267: والصلة 432: فھرسة ابن خير (1)
 .789: انظر التكملة) بالحاء المھملة(ابن سمحون  (2)
 .397في التكملة أن اإلجازة كانت في رمضان سنة  (3)

   
وأعلى منه عن : ح. عن محمد صالح األدقي الصوفي عن الشيخ عبد الغني الرافعي عن الشيخ أعراب أفندي الزيلعي عنه 

الشيخ عبد الغني الرافعي المذكور، وإن كان عبد هللا الحلبي المذكور ھو ابن الشيخ سعيد  الشھاب أحمد الحضراوي المكي عن
  .الحلبي الشھير، فنروي عنه عالياً بواسطة الشبيتي، وذلك عن الشمس محمد أمين البيطار الدمشقي عنه، وهللا أعلم

الشبيتي الدمياطي من بيت علم وصالح، له رحلة  ھو أبو محمد ابن إبراھيم بن ُمحمد ابن َمحمد: عبد هللا الدمياطي – 409
إلى بالد الروم، أجازه البديري، وله ثبت نرويه من طريق الحافظ مرتضى عن ولده الشيخ الصالح إبراھيم، ذكره في ترجمته 

  .من معجمه

الصديقي، وصفه الشيخ ھو مفتي مكة المكرمة العالّمة عبد هللا بن عبد الرحمن سراج الحنفي المكي : عبد هللا سراج – 410
الكوھن في رحلته بالشيخ القدوة العالّمة من له الباع الطويل في التفسير والحديث والفتوى، ثم وصف درسه للتفسير وما يجلبه 

روى عن مشايخ ال يحصون يقاربون المائة أعالھم إسناداً خاتمة الدور ). فانظرھا(من الكالم على كل آية من عدة علوم 
أحمد الملطيلي المكي وعثمان بن خضر البصري وعبد الملك القلعي ومحمد بن ھاشم الفالني تلميذ الشيخ صالح األول الحاج 

 .الفالني والشيخ صديق بن محمد صالح النھاوندي وأحمد الشنَكيطي والحاج مرزيجان الداغستاني وغيرھم
: ح. نرويه وكل ما له من طريق الدمنتي المذكور عنه له ثبت كتبه باسم أبي حامد العربي الدمنتي عدد فيه مشايخه ومروياته،

وعن الشيخ حبيب الرحمن الھندي والشيخ أحمد أبي الخير مرداد المكي ومحمد بن محمد المرغني، كلھم عن الشيخ جمال بن 
كالھما عن  وعن الشيخ أحمد رضا علي خان البريلوي الھندي والشيخ محمد مراد القازاني المكي،: ح. عمر المفتي بمكة عنه

وعن الشيخ فالح الظاھري عن أبي الحلم عبد : ح .الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عبد هللا سراج عن الشيخ الجمال المذكور عنه
وعن الشيخ محمد معصوم المجددي عن أبيه الشيخ عبد الرشيد الدھلوي والشيخ صديق : ح. الرحيم البرقي الزموري عنه

نا الشيخ أحمد أبي الخير المكي عن المعمر جمال الدين بن عبد الشكور البھاري الھندي وعن صاحب: ح. كمال، كالھما عنه
وعن الشيخ محمد أبي الخير بن عابدين الدمشقي الحنفي عن عبد هللا الصوفي : ح. بكلكته عن عبد هللا سراج المذكور

  .الطرابلسي عن الشيخ الجمال المكي عن عبد هللا سراج بأسانيده

، له برنامج موجود 688ھو أبو الحسين عبيد هللا بن أحمد بن أبي الربيع المتوفى عام  :(1)  ابن أبي الربيععبد هللا – 411
بھدايته وبعد فلما كان شيخنا أبو الحسين عبيد هللا  الحمد  الذي أنعم علينا: "بمكتبة االسكولایر جمعه له بعض أصحابه، أوله

بن أحمد بن عبيد هللا بن محمد ابن أبي الربيع القرشي األموي العثماني أعلم من لقيناه ولم يكن تقدم إلى تأليف برنامج في ذكر 
  .)وانظر حرف الراء( 898تمَّ كتبه عام . الخ… " شيوخه

ھو عبد اللطيف بن المفتي الشيخ علي نور الدين فتح هللا البيروتي الحنفي العالّمة الفھامة  :(2) عبد اللطيف البيروتي – 412
تفع به الناس وتوفي ، ثم رحل إلى دمشق وان1221واستمّر عليه إلى سنة  1209المحدث المتفنن، تولى االفتاء ببيروت سنة 
  .بدمشق سنة نيف وخمسين ومائتين وألف

. يروي عن أعالم الدمشقيين والحجازيين والمصريين والحلبيين والقدسيين والبيروتيين والطرابلسيين والصيداويين وغيرھم
 ومن أعالم شيوخه محدث

_________________________________________ 
 

 .234: انظر ما تقدم رقم  (1)
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 .)1260وذكر أن وفاته كانت سنة ( 738:31اعتماداً على مقال لعيسى إسكندر المعلوف في مجلة المشرق  183:4ترجم له الزركلي  (2)
   
الشام ومسنده الشھاب العطار والشمس الكزبري وخليل بن عبد السالم الكاملي والشھاب البربير والشھاب العروسي  

رير والحافظ مرتضى الزبيدي وعبد الملك القلعي والشھاب أحمد جمل الليل المدني والشرقاوي والشنواني وثعيلب الض
ومصطفى الرحمتي والشمس محمد بن بدير وإسماعيل المواھبي والشيخ شمس الدين محمد بن حسن أبي نصر الطرابلسي 

  .والشيخ عبد القادر الرافعي الطرابلسي وغيرھم

ً بدمشق عنه، وھو آخر أصحابه في الدنيا له ثبت نرويه من طريق اآللوسي عنه، وأرو ً عن شيخنا السكري شفاھا يه عاليا
  .والمذكور ممن أجاز عامة ألھل عصره

  .(1) )انظر حرف الحاء: (عبد المھيمن الحضرمي

أروي ثبته عن الوجيه السكري عن الشيخ سعيد الحلبي عن شاكر العقاد عن التركماني عن العالء : عبد النبي الخليلي – 413
الحصفكي عنه، وھو عبد النبي بن عبد القادر األزھري الخليلي الحنفي، يروي عن الشيخ محمد ابن عبد هللا التمرتاشي الغزي 

  .وغيره

ھو الحافظ عز الدين أبو الخير وأبو فارس عبد العزيز ابن الحافظ نجم الدين أبي القاسم  :(2) عبد العزيز بن فھد – 414
 وأبي حفص عمر ابن الحافظ تقي الدين أبي الفضل محمد الشريف العلوي الشھير كسلفه بابن فھد، المكي الشافعي، ولد سنة

 بمكة، وسمع على والده وجده تقي الدين، واستجاز له والده 850

_________________________________________ 
 

 .)348: ص ( 150: انظر ما تقدم رقم  (1)

الزركليو 224:2وبروكلمان، التكملة  238:1والكواكب السائرة  224:4والضوء الالمع  100:8ترجمة عبد العزيز ابن فھد في الشذرات  (2)
 .)920وجعل وفاته سنة ( 149:4

   
جماعة منھم ابن حجر وأسمعه على المراغي والزين األسيوطي والبرھان الزمزمي وغيرھم، ثم رحل بنفسه إلى المدينة  

والديار المصرية وسمع بھما وبالقدس وغزة ونابلس ودمشق وصالحيتھا وبعلبك وحماة وغيرھا مما ال يحصى وجد واجتھد 
وقرأ بنفسه على القاضي زكرياء والشرف عبد الحق السنباطي والزم السخاوي وغيره، وانتسخ بخطه عدة كتب بيدي وتميز 

كثير منھا كتاريخ النقي الفاسي وغيره، وأخذ في الحجاز عن السيد السمھودي والبرھان ابن ظھيرة والنور الفاكھي، وأخذ في 
: قال المترجم عن الشھاب القسطالني. وغيره" الزھر الباسم"صاحب  اليمن عن جماعة من أعظمھم ابن إبراھيم الوزير

، "اجتمعت به في أول رحلتي وأجازني بمروياته ومؤلفاته، وفي الرحلة الثانية عظمني واعترف لي بمعرفة فني وتأدب معي"
معجم في شيوخه وھم نحو  وبرع في الحديث وتميز فيه بالحجاز، له": "شذرات الذھب"قال ابن العماد في ترجمته من . ا ھـ

وفھرسة مروياته، وجزء في المسلسل باألولية، وكتاب في المسلسالت، ورحلته في مجلد، وترتيب ) ذكر في حرفه(ألف 
: وله قال. طبقات القراء للذھبي، وتاريخ على السنين، ونزھة ذوي األحالم بأخبار الخطباء واأليمة وقضاة بلد هللا الحرام

 :غيرھاوليس لي من النظم 

 من في السماء كذا عن سّيِد الرسل الراحمون لمن في األرض يرحمھم
 به تناُل الرضى والعفَو عن زلـِل فارحْم بقلبَك َخْلَق اللـِه وارعـھـمُ 

  

أبوه وجده وجد أبيه حفاظ، ومشايخه : "وقال عنه الحافظ الزبيدي. أنشدھما له الشھاب أحمد العجمي المصري في جزء له
ساوى في الكثير " ذروة العز والمجد لمشايخ ابن فھد"زة والسماع نحو من ثالثمائة نفس، أوردھم في كتاب له سماه باإلجا

  ."مشايخ والده

وذكر األول أنه أجازه مراراً وسمع منه المسلسل  أروي ما له من طريق الحافظ ابن طولون والنجم الغيطي، كالھما عنه،
ومن طريق ابن أخيه عبد الرحمن بن فھد عن : ح. 920ثم المسلسل بحرف العين وذلك سنة باألولية ثم المسلسل بالمحمدين 

ومن طريق النجم الغزي عن محمود بن محمد : ح. عمه الرحلة محمد جار هللا بن الحافظ عز الدين عبد العزيز عن أبيه
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ً عن السكري عن الكزبري وأر: ح. البيلوني الحلبي عن أحمد بن إبراھيم الشماع المشھور بابن الطويل عنه وي ما له أيضا
عن الحافظ الزبيدي عن عمر بن عقيل وحسن عيديد عن العجيمي عن ابن العجل عن يحيى بن مكرم الطبري عنه، وھذا سند 

وكنت اعتمدته حتى " شذرات الذھب"كما ترجمه فيمن مات في ھذه السنة العمادي في  921عال جيد، وكانت وفاته سنة 
عن خط ابن المترجم جار هللا في ھوامش الضوء أنه مات سنة " تذكرة الراشد"سنات عبد الحي اللكنوي نقل في وجدت أبا الح

922.  

قد وقفت على إجازة بخط المترجم عبد العزيز بن فھد لولدي اإلمام ابن غازي محمد وأحمد كتبھا لھما على فھرسة : فائدة
نھما وأقربائھما وخدمھما ومن يلوذ بھما ولجميع أھل بلدھما بل ولجميع وكذا أجزت ألوالدھما وإخوا: "والدھما قال فيھا

محمد عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فھد الھاشمي المكي : "وإمضاؤه فيھا ھكذا" المسلمين على مذھب من يرى ذلك
  .من خطه رحمه هللا. ، ا ھـ"الشافعي خادم الحديث بالحرم المكي

  .(1) )انظر العجالة(د محدث الھن: عبد العزيز الدھلوي

 ذ العارف بركة الشام وعارفھاھو األستا :(2) عبد الغني النابلسي – 415

_________________________________________ 
 

 .في ما يلي 473: رقم  (1)

(2) 
وذكر من مصادر ترجمته( 473:2وبروكلمان، التكملة  1832: ومعجم شركيس  154:1والجبرتي  30:3ترجمة النابلسي في سلك الدرر 

ً مفرداً بعنوان  والوارد القدسي في ترجمة العارف عبد الغني النابلسي وھو البن سبطه، وله ترجمة في كتاب) سياالن(الورد االسنى : كتابا
ً  144وعدَّ له بروكلمان  158:4والزركلي  67: وتراجم أعيان دمشق البن شاشو ) عقود الجوھر  .مؤلفا

   
ً عن النجم الغزي  1143وعالمھا المتوفى بدمشق سنة  وأبي الحسن علي الشبراملسي ووالده عن نحو التسعين، يروي عاليا

أبي الفداء إسماعيل النابلسي وأبي المواھب الحنبلي عامة ما لھم، ويروي أيضاً عن الشيخ عبد الباقي الحنبلي وكمال الدين بن 
حمزة النقيب وعبد القادر الصفوري ومحمد المحاسني وإبراھيم الفتال والشمس محمد العيثاوي وغيرھم، وتدبج مع مسند 

 ً وعاش النابلسي بعدما مات العجيمي نحو الثالثين سنة، . الحجاز حسن بن علي العجيمي، وقفت على إجازة النابلسي له نظما
  .وناھيك بھذا

 
والذھب اإلبريز في الرحلة إلى بعلبك وبقاع  (1) له فھارس وإجازات، وإزالة الخفا عن حلية المصطفى، ورحلة طرابلس

، وذخائر (2) العزيز، والحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بالد الشام ومصر والحجاز، والحضرة األنسية في الرحلة القدسية
مواريث في الداللة على مواضع األحاديث وھو أطراف للكتب السبعة أعني كتب الحديث الستة والموطأ، ذيل نفحة الريحانة ال

للمحبي الدمشقي في الرجال، وروض األنام في بيان اإلجازة في المنام، كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين، ونھاية 
من صلى علي واحدة صلى هللا عليه عشراً، واالنس الوافر من قال أنا : ه عليه السالمالسول في حلية الرسول، ورسالة في قول
وھو أعظم من ترجمته علماً ووالية ": "سلك الدرر"قال عن المترجم المرادي في . مؤمن فھو كافر، وھذه عندي، وغير ذلك

  .ا ھـ" وزھداً وشھرة ودراية
 

الرحمن الكزبري الكبير والعجلوني والعجيمي ومحمد بن عبد الرحمن الغزي  نروي ما له من طريق السفاريني والمنيني وعبد
ومصطفى البكري ومصطفى الرحمتي وغيرھم عنه وأعلى ما بيننا وبينه ثالثة وذلك عن الشيخ أبي النصر الخطيب عن 

 محمد عمر الغزي عن محمد سعيد السويدي البغدادي عن النابلسي
_________________________________________ 

 
 .)1971(طبعت في بيروت بتحقيق المستشرق بمؤسسة  (1)
 .بمطبعة اإلخالص 1902طبعت سنة  (2)

   
عالياً مكاتبة باستدعاء والده له منه، وعن السكري والحبال كالھما عن الكزبري عن مصطفى الرحمتي وتقي الدين الحنبلي  

لغزي عن المعمر عمر الشيباني والسيد عبد القادر ابن إسماعيل ابن وعن أبي النصر الخطيب عن عمر ا: ح. كالھما عنه
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ً عن أبي النصر الخطيب عن عبد هللا . األستاذ عبد الغني النابلسي، كالھما عن جد الثاني األستاذ المترجم وأروي عنه عاليا
  .التلي عنه

خ سليم المسوتي، كالھما عن الشمس محيي وأروي عن المعمر محمد سعيد الحبال الدمشقي مكاتبة ثم مشافھة بدمشق والشي
. الدين محمد بن محمد بن محمد بن أحمد العاني الدمشقي عن أبيه محمد عن أبيه محمد عن أبيه أحمد عن العارف النابلسي

وأروي عن أبي الحسن ابن ظاھر والمسوتي عن عبد الغني الميداني عن عبد الغني السقطي عن الشھاب المنيني وعلي 
وأروي عالياً أيضاً عن المعمر عبد الرزاق البيطار عن أبيه حسن البيطار عن الشيخ علي السليمي عن . كالھما عنه السليمي،

 ً   .األستاذ النابلسي عاليا

الفتح الطري الجني في بعض مآثر شيخنا الشيخ عبد الغني لتلميذه الشيخ : والمترجم ممن أفردت ترجمته بعدة مصنفات منھا
نھا تأليف ابن سبطه العالّمة الشيخ محمد كمال الدين الغزي العامري الدمشقي فيه وھو في مجلده سماه مصطفى البكري، وم

رتبه على أبواب، أوقفني عليه بصالحية دمشق، حيث مدفنه قدس سره، ساللته الفاضل الشيخ " الورد األنسي والوارد القدسي"
 .بن الشيخ عبد الغني، رحم هللا السلف وبارك في الخلف صالح بن عبد الغني بن عبد الجليل بن مصطفى بن إسماعيل

ھو بھجة المحدثين وزينة المسندين العالم العامل العارف الشيخ عبد الغني، ابن العارف الكبير : عبد الغني الدھلوي – 416
العارف الكبير الشيخ الشيخ أبي سعيد، نجل العارف الكبير الشيخ صفي القدر، شبل العارف الكبير الشيخ عزيز القدر، فرع 

محمد عيسى، نتيجة العارف الكبير اإلمام محمد معصوم، نجل اإمام المجدد الشھاب أحمد بن عبد األحد العمري السھرندي 
حامل لواء أھل "حاله شيخنا أبو الحسن ابن ظاھر بـ . الدھلوي المدني المھاجر الحنفي األثري المذھب النقشبندي الطريقة

، وبھا مات عام 1272، ھاجر إلى المدينة سنة 1235ولد بدھلي في شعبان سنة . ، ا ھـ"ي بلدة سيد البشرالرواية واألثر، ف
ھو ": "اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني"، بعد أن صار المحدث بين البتيھا حتى قال عنه تلميذه الترھتي في 1296

ب والمحدث بين البتيھا، ال  ، ا "تكاد تسمع أذناك عند غيره فيھا حدثنا الزھري عن سالم عن أبيه إالّ قليالً اليوُم ُعَذْيقھا المرجَّ
  .ھـ

ً على إسماع الكتب الستة، حدثني بعض شيوخنا انه في مأل كانوا يسمعون عليه سنن  ً للرواية والتحديث رؤوبا وكان منقطعا
ت النسُخ الحاضرَة على إسقاطه،، فحاصروا فأوقفھم أبي داوود، وبيد كل سامع نسخة، فتنبه الشيخ إلسقاط راٍو في السند اتفق

المترجم على ضرورة إثبات الواسطة من كالم أيمة الصناعة ورجال الطبقات، فعجبوا من نباھة الشيخ واطالعه الدقيق 
ات الرسوم كان من أجل نعم هللا عليه أن صرفه عن اإلشغال بُمْحَدثات العلوم ومبتدع": "اليانع الجني"وفي . وأصلحوا نسخھم

وكان شديد : قلت. ، ا ھـ"التي جدواھا قليل وعدواھا كبير، ووفقه لحلية المتقين وبغية األبرار من العلوم النافعة في الدين
التمسك بالسّنة في عمله وقوله وملبسه، زاھداً متقشفاً حتى كان يرفع في تنفالت الصالة على مقتضى حديث ابن عمر مع أنه 

األثر صّنف الشيخ رضا علي بن سخاوة علي العمري البنارسي من متعصبي علماء الحنفية بالھند في حنفي، ولشدة تمسكه ب
  .الرّد عليه، ولكنه في السماء ومنتقده في األرض

اجاز للمترجم والده بكل ما وصله عن أشياخه وحافظ الحجاز محمد عابد السندي بعد أن سمع عليه مسلسالت ثبته، وذلك سنة 
ً في والمترج 1250 م إذ ذاك ابن خمس عشرة سنة، وأبو زاھد إسماعيل بن إدريس االسالمبولي ثم المدني، أخذ عنه أيضا

التاريخ المذكور، وھما عمدته في الراوية، وكتبا له إجازة حافلة، وعندي صورة إجازتھما له، والعجب من عدم إدراجھا في 
  ."اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني"

ً عن محدث الھند الشيخ محمد إسحاق الدھلوي والشيخ مخصوص هللا بن رفيع الدين الدھلوي ويروي سما ً وإجازة أيضا عا
العمري ويروي عن والده الشيخ أبي سعيد عن خاله العالم العارف سراج أحمد عن أبيه محمد مرشد عن أبيه محمد أرشد عن 

عن أبيه مجدد األلف الثاني أحمد " مشكاة المصابيح"يد محشي أبيه المولوي محمد فرخشاه عن أبيه خازن الرحمة محمد سع
  .بن عبد األحد السھرندي عن موالنا يعقوب الكشميري عن الشھاب ابن حجر الھيثمي

ويروي أيضاً عن والده عن القطب عبد هللا غالم علي الدھلوي عن شيخه مظھر جانانان عن محمد أفضل السيلكوتي عن سالم 
وعبد األحد ابن خازن الرحمة محمد سعيد األخير عن أبيه عن جده المجدد، والعجب إھمال صاحب  بن عبد هللا البصري

لمثل ھذه األسانيد المسلسلة باألقارب مع نفاستھا وأھميتھا، وقد ظفرت بھا في إجازة الشيخ عبد الغني لَِسِمّيي " اليانع الجني"
ً . محمد عبد الحي اللكنوي عن السيد عبد هللا المرغني مفتي الحنفية بمكة، كما ذكر ذلك الشيخ  ويروي الشيخ عبد الغني أيضا

  .خضر الرضوي في إجازته لي عنه وھو يروي عن عبد الملك بن عبد المنعم القلعي بسنده
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وأشھر أسانيد الشيخ عبد الغني عن أبيه ومحدث الديار الھندية الشيخ محمد إسحاق، كالھما عن جد األخير ألمه الشيخ عبد 
زيز الدھلوي عن أبيه ولي هللا عن أبي طاھر الكوراني عن أبيه المنال إبراھيم عالم المدينة ومسندھا عن النجم الغزي عن الع

أبيه البدر عن أصحاب الحافظ ابن حجر، ال أتقن وال أوثق في سالسل المتأخرين من ھذه السلسلة، ألنھا مع علوھا مسلسلة 
ة ورجال العلم والعمل، ولذلك إذا اردت رويت عن الوالد عن الشيخ عبد الغني بھا بأيمة االعصار واألمصار وأقطاب السنّ 

والعظمة كأني أقول بالنسبة لزماننا والقرون األخيرة حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر فأجد لھذا السياق من الحالوة والقبول 
 في زمرتھم وألحقني بھم مع الرعيل األول من ما تنھّد له جبروتية الشباب، وتقف عنده صولة علوم الشقشقة، حشرني هللا

  :أخذ عن الشيخ عبد الغني الناُس بالحجاز والھند والمغرب طبقًة بعد طبقة. السابقين األولين

شيخنا الشھاب أحمد بن إسماعيل البرزنجي، وشيخنا الشيخ حسب هللا المكي، أوقفني عن إجازته له بخطه، : فمن أھل الحجاز
بد الجليل برادة، ومجيزنا السشيد أمين رضوان، وشيخنا الشيخ فالح ابن محمد الظاھري المھنوي، ومجيزنا وشيخنا الشيخ ع

الشيخ عثمان الداغستاني المدني، ومجيزنا المفتي تاج الدين الياس المدني، والشيخ عبد القادر الحفار الطرابلسي المدني، 
  .فت على إجازته له بخطهومجيزنا أبو الحسن علي بن ظاھر الوتري الحنفي، وق

مجيزنا الشيخ حبيب الرحمن الردولوي المدني الحنفي، والشيخ العارف محمد حسين العمري االلھابادي، : ومن أھل الھند
وعالمة الھند الشيخ عبد الحليم األنصاري، وولده أبو الحسنات محمد عبد الحي صاحب التآليف الذائعة الفائقة، وحفيد أخيه 

محمد معصوم بن عبد الرشيد بن أحمد سعيد بن الشيخ أبي سعيد المجددي، والسيد حسن شاه بن شاه النقوي مجيزنا الشيخ 
، وعليم الدين البلخي، 1269الرامفوري، والشمس محمد بن عبد العزيز الجعفري، أجازه المترجم كتابة من دھلي عام 

الھندي المدني ھجرة الحنفي، وتلميذه مجيزنا الشيخ عبد ومجيزنا الشيخ خضر بن عثمان الحيدرأبادي، والشيخ منظور أحمد 
المقامات "الحق االلھابادي وابن أخيه العارف الشيخ محمد مظھر بن أحمد سعيد بن أبي سعيد المجددي المدني صاحب 

ومات قبله، وصدر " اليانع الجني"، ومحمد محسن الترھتي الفريني الھندي صاحب (1) وعقد له فيھا ترجمة لطيفة" السعيدية
 المدرسين بدار العلوم الدينية بالھند أبو ميمونة

_________________________________________ 
 

 .)المؤلف( 65: انظر المقامات السعيدية للمجدوي (1)
   

، وخليل أحمد األنصاري األيوبي، والشيخ محمود بن الشيخ صبغة هللا بن محمد غوث الھندي، محمود الحسن الجشني
  .وغيرھم

شيخ الجماعة بفاس أحمد بن أحمد بناني، وعبد القادر بن أبي القاسم العراقي الحسيني الفاسي، وقفت على : ومن أھل المغرب
لمعمر أحمد بن عبد الرحمن التملي الرداني، وعبد الكبير بن إجازته له بخطه، وعلي بن سليمان الدمنتي دفين مراكش، وا

المجذوب الفاسي، وأوالده مجيزينا أبي جيدة الفاسي ومحمد طاھر وعلي بن محمد بن عمر الدباغ الحسني الفاسي، وقفت على 
ميذه، ومجيزنا عبد الملك إجازته لألربعة بخطه، ومجيزنا عبد هللا بن إدريس السنوسي، وھو الذي بقي اآلن في األحياء من تال

بن عبد الكبير العلمي الفاسي وشيخنا ووالدنا الشيخ عبد الكبير الكتاني، وعمنا إبراھيم بن محمد الكتاني، عندي إجازته لھما 
بخطه على ظھر ثبته، والباشا زروق التونسي، والمختار بن الخليفة نزيل جبل االحداب من أعمال الجزائر، ورئيس مجلس 

شرعي الشيخ أحمد بن علي القفصي، ومحمد األمين الشھير باخوندجان البخاري المرغناني، وغيرھم من أعالم قفصة ال
  .العصر

وھو شرح مختصر طبع في دھلي على ھامش " إنجاح الحاجة عن سنن ابن ماجه"للمترجم حاشية على سنن ابن ماجه سماھا 
محلّياً " الحطة"الخ، وقد ذكرھا له عصرّيه األمير صديق حسن في … " الحمد  نحمده ونستعينه: "السنن المذكورة أوله

ً تخريج أحاديث مكتوبات جده اإلمام الرباني، وترجمة شيخ والده موالنا عبد ". الشيخ الصالح التقي"بـ : للمترجم وله أيضا
ً ومعرب" خالصة الجواھر العلوية"الحق الدھلوي سماھا  يصح للشيخ عبد الغني من  نرويھا وكل ما. وكالھما مطبوع أيضا

طريق نحو العشرين من أصحابه منھم مباشرة وھم الذين صّدرُت اسمھم بشيخنا أو مجيزنا وكلھم عنه، وباقيھم نروي عن 
والعجب أن أكثر اآلخذين عن الشيخ من الھند والمغرب، وأما أھل الشام ومصر واليمن فلم أقف على من روى عنه . أصحابھم

  .(1) )في أسانيد الشيخ عبد الغني في حرف الياء" اليانع الجني"وانظر الكالم على (ه عجب منھم، و في خلق

  .(2) )انظر إتحاف األكابر(ھو عبد القادر بن أبي بكر الصديقي المكي : عبد القادر الصديقي
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ي الشافعي المتوفي سنة ھو عبد القادر بن مصطفى بن يوسف الصفوري األصل الدمشق :(3) عبد القادر الصفوري – 417
، مفتي الشام، اإلمام العالّمة المسند المحقق البعيد الصيت الفقيه المحّدث األصولي النحوي، يروي عن الشمس الميداني 1081

وإبراھيم اللقاني والشھاب المقري ومحمد بن النقيب البيروتي نزيل دمياط وغيرھم، وجمع لنفسه مشيخة أكثر الرواية فيھا عن 
لنقيب المذكور، ومن عواليه وغرائب شيوخه روايته عن الشھاب أحمد بن العجل اليمني، ويروي عامة عن النور الحلبي ابن ا

  .أروي فھرسته من طريق ابن الطيب الشرَكي عن البرھان الدرعي عنه. صاحب السيرة أخذ عنه تقي الدين الحصني وغيره

 1091ھو عبد القادر بن علي الفاسي عالم فاس وإمامھا ومسندھا وبركتھا المتوفى بھا سنة  :(4) عبد القادر الفاسي – 418
 بعد أن انتھت إليه رياسة

_________________________________________ 
 

 .في ما يلي 563: رقم (1)
 .49:3في ما تقدم؛ ولعبد القادر الصديقي ترجمة في سلك الدرر ) 171: ص( 23رقم  (2)
 .467:2ترجمة عبد القادر الصفوري في خالصة االثر  (3)

(4) 
314: وشجرة النور  208: واليواقيت الثمينة  181: وصفوة من انتشر  444:2ترجمة عبد القادر بن علي الفاسي في خالصة االثر 

والدرر البھية 309:1وسلوة األنفاس  57: ونشر ازاھر البستان البن زاكور ) 58:2ويعتمد على نشر المثاني ( 708:2وبروكلمان، التكملة 
 .وصفحات متفرقة من الدليل 166:4والزركلي  267:2للفضيلي 

   
وعلمه وجاھه الموروث، العلم في ھذه الديار، فال قاٍض وال محّكم وال مفٍت وال راٍو إالّ وھو ينسب إليه، قّدمه لذلك سنه 

والحظوةُ لدى السلطان، والترفع عن السفاسف، وتعميم العلم في عشيرته وأھله، وإنزالھم له منزلة اليعسوب من النحل 
والقطب من الرحى، إلى حّب صحيح في آل البيت الطاھرين، وانتماء خصوصي واعتقاد كبير في طريق القوم ورجالھا وذّب 

يروي رحمه هللا عامة عن عمه أبي . أحوال أھلھا، حسبما تنطق بذلك فتاويه وتقاريره ومؤلفات أوالدهعن تعاليمھا وأعمالھا و
حامد العربي بن يوسف وعم أبيه أبي زيد عبد الرحمن وأبي القاسم بن أبي النعيم الغساني وھو أعلى شيوخه إسناداً، ولم أقف 

  .له على مجيز

ً على الصحيحين انتساخاً دّون له رحمه هللا حواشي على الصحيح جم عت من تقاريره، فيھا فوائد وتحصيالت وكان قائما
ً لمخابئھما، مستحضراً للجمع بين مشكليھما، مقرراً لمضامنھما بلسان الفقه والتصوف والحديث ً واعيا ً وإسماعا . وسماعا

أن ذكر أن رياسة الحديث انتھت في  بعد" مطلع اإلشراق"قال القادري في . وانتھت إليه رياسة األخذ فيھما بفاس والمغرب
فكان صاحب وقته فيه، فھي "فاس لسيدي رضوان الجنوي ثم لتلميذه القصار ثم لتلميذه العارف الفاسي ثم لتلميذه المترجم قال 

وقال حفيد ولد . ، ا ھـ"من سيدي رضوان إليه سلسلة الذھب والتبريز في علم الحديث رواية محدث إمام عن محدث إمام
المورد الھني في أخبار أبي محمد عبد السالم القادري "رجم أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي في المت

مرجع سائر الشيوخ المذكورين من أشياخ القادري فيما ذكر لي الشيخ عبد القادر الفاسي فھو القطب الذي عليه ": "الحسني
قال أبو عبد هللا محمد بن الطيب القادري في تاريخه الكبير في ترجمة أبي الحسن علي . ـ، ا ھ"المدار الذي يستقر به القرار

استجازه شيخنا سيدي أحمد بن مبارك السجلماسي عن سيدي عبد القادر الفاسي عن عم أبيه سيدي عبد الرحمن : "الحريشي
للته اإلجازة في مواضع، كما في فھرسة البخاري وغيره، لكن فيه نظر ألنه لم يتصل بالسماع بل تخعن القصار صحيح 

فإن ذكر ھذا السند تبركاً فمسلم، وإن كان لقصد اتصال : "وفي نسخة النشر المطبوعة بفاس ما نصه. ، ا ھـ"القصار المذكور
 روايته ففيه نظر، ألنه لم يتصل بالسماع بل تخلله االنقطاع في مواضع، منھا أن الشيخ القصار لم يسمع من سيدي رضوان
صحيح البخاري كله، وإنما سمع جله، وكل حديث سنده عنه يحتمل أنه ليس ھو المسموع منه، على أن ذلك السند معروف 
عند أربابه بعدم االتصال الطالقھم بالتحديث به اإلجازة على السند، ولم يبينوا محلھا فتحقق ھذا بمراجعة الفھارس كفھرسة 

وكالمه لمن تأمله يقتضي أنه رحمه هللا إما  .(1) (كالم النشر. ا ھـ(، "لمنتوريالقصار والمنجور وابن غازي وابن حجر وا
وترجمة ابن  لم يستوعب قلمه ما كان يختلج بذھنه، وإما يشير لطعن التجموعتي في رواية المغاربة الذي ذكر في ترجمته

سعادة، أو يشير إلى ترجيح القول بعدم صحة الرواية باإلجازة، وإالّ فالمقرر اآلن وقبله بدھور وأزمان أن اإلجازة جابرة لما 
لعله لم يسمع من الكتاب، وال شك أن كل واحد من شيوخ سلسلة المترجم المعروفة إلى ابن حجر وھم عمه والقصار والجنوي 

تلميذه الراوي عنه، فما لم يروه عنه بالسماع يرويه باإلجازة الجابرة، وفي ألفية العراقي في  وسقين وزكرياء أجاز
 :االصطالح

 إسماعه جبراً لنقٍص إن وقْع وينبغي للشيخ أن يجيَز مـعْ 
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 إجازٍة مع الّسماع َتْقـَتـِرْن قال ابن عّتاب وال غناَء َعنْ 
  

نعم كالم صاحب النشر يرُد وال بدَّ فيمن بعد ابن المبارك والشيخ التاودي إلى . توقففمھما صحت اإلجازة أال وال معنى لھذا ال
زماننا ھذا، فإن أكثرھم إن لم نقل كلھم إنما يروون بمجرد الحضور فقط الغير المقترن بإجازة، بل ربما كان الطالب يحضر 

 درساً من الصحيح أو عشرة ومع ذلك يتجاسر على
_________________________________________ 

 
 .)المؤلف( 155:2نشر المثاني  (1)

   
  .رواية جميع الصحيح مثالً بحضوره لبعض مجالس منه فقط، وھذا كذب وبھتان، وهللا الموفق 

ألفه في " ابتھاج البصائر"واآلخر سماه  (1) "تحفة األكابر"وقد أفرَد المترجَم بتأليفين ولُدهُ أبو زيد عبد الرحمن أشھرھما 
وكان يتعيش من الوراقة وأكثر نسخه صحيح البخاري، وعندي بخطه منه نسخة خماسية في غاية االتقان قال في . تالميذه

ر ما يكتب من كتب السّنة صحيح البخاري ومسلم مع إدمان قراءتھما ونسخھما، ال يغرب عنه وكان أكث": "تحفة األكابر"
منھما حرف وال حركة وال راو وال ما يتعلق بھما من اللغة وغيرھا، وكان يدمن قراءتھما بزاويته، ويبتديء البخاري بزاوية 

ي آخر رمضان ليلة القدر، وكان له استحضار عظيم الشيخ سيدي محمد بن عبد هللا نصف جمادى األولى كل عام، ويختمه ف
للحديث ال سيما ما يتعلق بالصحيحين، وقد وقف يوماً على كالم السيوطي في شرح نقايته وھو ما ھو في ؤالحفظ للحديث في 

رد إطالقه في بل و: ثم قال السيوطي) ُصْنَع ِهللا الذي أتقن كّل شيء(كالم على اطالق الصانع على هللا ومن أخذه من قوله 
حديث صحيح لم يستحضره من اعترض وال من أجاب وھو ما رواه الحاكم وصححه البيھقي من حديث حذيفة مرفوعاً ان هللا 

وفي صحيح مسلم في كتاب الذكر أن هللا صانع ما شاء ال : صانع كل صانع وصنعته، فكتب عليه شيخنا صاحب الترجمة
فانظر ھذا االستحضار وھذا الحفظ والضبط، والسيوطي بلغ الغاية في حفظ الحديث : ""تحفة األكابر"قال ولده في ". مكره له

  .)انظرھا(الخ … " وشرح الكتب الستة، وهللا يختص برحمته من يشاء

انظر ترجمة الضياء القزويني " (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"بسط السيوطي نحو ما في النقاية في : قلت
 .(2) )منھا

_________________________________________ 
 

 .196: انظر الدليل  (1)
 .)المؤلف( 271: انظر بغية الوعاة  (2)

  

سيدي محمد بن أبي بكر : علم من المغرب لكثرة الفتن به وھمانه لوال ثالثة النقطع ال" نشر المثاني"ولما ذكر في ترجمته من 
الدالئي وسيدي محمد بن ناصر في درعه والمترجم له بفاس، كتب بھامش نسخته منھا المطلع االخباري أبو محمد عبد السالم 

أھل فاس كانوا اشتغلوا  انع اعتنى بتدريس علوم الحديث والمغازي والسير، فإن: "بن الخياط القادري الفاسي في حّق المترجم
  .ومن خطه نقلت .، اه"بطلب علم الفقه والعلوم العقلية وتركوا علوم الحديث فاعتنى المترجم بھا حتى أحياھا

للمترجم عدة إجازات وألفت باسمه عدة فھارس بسبب ما كان يرد عليه من االستدعاءات مشرقاً ومغرباً، منھا استدعاء : قلت
كأبي مھدي : ، ومنھا استدعاؤه اإلجازة ثانياً لنفسه ولجماعة من مشايخه وأقرانه1063وذلك بتاريخ  أبي سالم العياشي لنفسه

عيسى الثعالبي والمنال إبراھيم الكوراني وأوالده وأبي العباس أحمد بن عبد هللا المنوي المكي وحسن بن علي العجيمي المكي 
بن عبد الرسول البرزنجي وأبي إسحاق إبراھيم الخياري وأوالده وأبي العباس أحمد باقشير المكي اليمني والسيد محمد 

ولولدي المجيز عبد الرحمن ومحمد وأحمد بن العربي بن الحاج وأبي حامد العربي بردلة ومحمد العربي بن محمد الشريف 
حمزة وابني أخته  البوعناني ومحمد بن مبارك المغراوي وعبد الواحد بن إدريس الطاھري وميارة الحفيد ولولد أبي سالم

، فكتب ولده أبو زيد عبد الرحمن عنه إجازة لھم ضمنھا مشھور أسانيده ومعظم 1076وصاحبه عثمان بن علي وذلك بتاريخ 
اتصاالته، وھي فھرسة لطيفة في نحو كراسين، وكتب إثرھا والده اإلجازة لمن ذكر بضمنھا، وال زال المترجم يجيز بالفھرس 

  .المذكور فاشتھر
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على إجازته به للشھيد أبي محمد جسوس وللمسند أبي الحسن علي ابن أحمد الحريشي الفاسي، وھي عامة بتاريخ  فوقفت
، وللعالّمة المحدث أبي العباس أحمد بن العربي بن سليمان الغرناطي الفاسي، وھي عامة وقفت عليھا بخط الشيخ عبد 1081

مة، وقفت عليھا بزاوية الھامل بالجزائر، وللعالّمة أحمد الھشتوكي، القادر، وللعالّمة أبي حامد العربي السقاط وھي عا
وللعالّمة أبي محمد عبد هللا الكنكسي، وللعالّمة أحمد بن محمد بن حمدان التلمساني، وذكر إجازته لھم بھا الشھاب أحمد 

كما . ي عبد هللا محمد بن محمدالدمنھوري والشھاب الملوي في ثبتھما، وألبي الحسن العكاري السوسي المراكشي وأخيه أب
وقفت على إجازته بھا أيضاً ألبي الحسن علي الشيخ بن أبي عبد هللا محمد بن ناصر الدرعي وجماعة من أھل صقعھم معه 

كما وقفت على إجازة أخرى من أبي السعود به ألوالد الشيخ أبي عبد هللا محمد بن ناصر وھم عبد هللا ومحمد . وغيرھم
قفت على إجازة أخرى للشيخ أبي السعود بالثبت المذكور أيضاً لعالم تطوان محمد بن قاسم بن قريش التطواني كما و. الكبير

  .1103المتوفى سنة 

" ابتھاج البصائر فيمن قرأ على الشيخ عبد القادر"وتالميذ المترجم كثيرون أفردھم بتأليف ولده أبو زيد عبد الرحمن في 
  .ورتبھم على حسب العشرات

شتھر الثبت المذكور في المغرب، فكان َمْن ذكر ممن أجيز به يجيزون به عن المترجم وأشھرھم ولده أبو عبد هللا محمد ثم ا
بن عبد القادر شارح الحصن، فقد وقفت على إجازة له به أجاز بھا لجماعة من أھل سجلماسة بخطه على أول ورقة منه وھي 

وابن حمدان والكنكسي فأخذه عنھم الدمنھوري والملوي والجوھري وتلك  عندي، واشتھر في مصر أدخله إليھا الھشتوكي
الطبقة، واشتھر يتونس ذھب به إليھا الشھاب أحمد المكودي الفاسي الراوي له عن الحريشي فكان يجيز به، ثم تسلسل 

. ية فطبعه وكان يجيز بهللتونسيين من طريق المكودي حتى إلى شيخنا عمر بن الشيخ المالكي شيخ الجماعة بالديار التونس
ولروجان الثبت المذكور نقل للغة الفرنسية وطبع بفرنسا مع تراجم رجال أسانيده ووفياتھم بقلم صاحبنا المؤرخ البحاثة أبي 

كما وقفت على  .1339 عبد هللا محمد بن أبي شنب اللمداني الجزائري في مجلد، أھدانيه المذكور بالجزائر لما زرتھا عام
ھّم قدمه أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر لوالده المترجم المذكور يستجيز منه لنفسه ولمن شملته إجازته من قبل استدعاء م

أن يروي عنه بخصوص أسانيد الفھارس واتصال أسانيده إليھا باإلجازة العامة والخاصة مع تخصيص اسناد الصحيحين من 
العتيقة الفريدة وسأله أن يتفضل باإلجازة ألوالده وأوالد أخيه وسائر من سمع طرقھا بعد سماعھا عليه مراراً عديدة في النسخ 

عليه من أصحابه، أن يروي الجميع عنه عموماً وخصوصاً ما ذكر وما اشتملت عليه فھارس القّصار والمنجور وابن غازي 
ن وطرق القوم وعّدد منھا نحو والبدر القرافي وزكرياء وابن حجر، ثم عدد نحو الخمسين فھرسة، وساق إسناد الصحيحي

ثم . ، وقفت عليه بخط صاحب المنح1083الثالثين، أغلبھا مذكورة في رسالة العجيمي في الطرق، واالستدعاء مؤرخ بسنة 
  .ظفرت بنسخة أخرى منه بخط أبي العباس أحمد بن العربي بن سليمان الغرناطي الفاسي، وھي عندي

أجزت الجماعة المذكورة باألسانيد المذكورة في جميع ما سطر قبله، : "ا كتب عقبهولما طولع المترجم باستدعاء ولده ھذ
وھذه اإلجازة من أبي السعود شملت كل من سمع عليه شيئاً ". وكتب عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي في التاريخ أعاله

وسمع وأجيز من المترجم إجازة عامة  وآخر من علمته بقي في المشرق ممن روى. وأوالده ھو وأحفاده، وھي فائدة مھمة
. سنة، وھذا نادر 63سنة، وعاش بعد إجازته له  43، فعاش بعد المترجم 1143خاصة أبو الحسن الحريشي المتوفى سنة 

وآخر من بقي في الدنيا مطلقاً ممن رآه وسمع عليه وأجيز منه إجازة خاصة ابن عبد السالم بناني المسند المعمر الشھير الذي 
سنة، وھذا نادر في المغرب أوالً وأخيراً، ولو وفق  73يكن أھل زمانه يعرفون له قيمته االسنادية، فإنه عاش بعد المترجم لم 

أن يستجيز منه الكبار للصغار لكان لھم بالرواية عنه غاية الفخر، ولكنه مغربي في المغرب فلم يكن يخطر ذلك على بال أحٍد 
أبي السعود الفاسي من طريق أبي سالم العياشي والكوراني وولده أبي طاھر والعجيمي  نتصل بالمترجم له .منھم إذ ذاك

والثعالبي وأبي العباس الھشتوكي وابن حمدان والكنكسي وابن الحاج وبردلة والحريشي وابن عبد السالم بناني والسقاط 
راھيم العطار المراكشي وأبي الحسن علي بركة واليوسي والتجموعتي والمَكيلدي وولديه أبي عبد هللا وأبي زيد وأحمد بن إب

التطواني والعكاري وغيرھم، ومن أعلى ما بيننا وبينه خمسة بالسماع المتصل في خصوص الصحيح وذلك عن أبي عبد هللا 
 ً له  محمد بن إبراھيم السباعي المراكشي، سماعاً لبعضه وإجازة لكله عن أبي العباس أحمد بن محمد المرنيسي الفاسي، سماعا

ً لكله عن الحافظ أبي العباس أحمد بن عبد هللا الغربي  وإجازة لكله عن أبيس العباس أحمد بن التاودي ابن سودة، سماعا
الرباطي سماعاً وإجازة عن أبي الحسن علي العكاري، سماعاً وإجازة وھو كذلك عن أبي السعود الفاسي، وھو إسناد نقي ال 

  . أثبت منه القتران السماع فيه باإلجازة الجابرة ما لعله لم يسمعيوجد في أسانيد المغاربة أنقى وال

ً في كل ما يصح له بخمسة وسائط عنه، وذلك عن الشيخ فالح الظاھري المدني عن أبي عبد هللا  ونتصل بأبي السعود أيضا
مرتضى وعلي بن عبد  وبأسانيدنا إلى األمير والحافظ: ح. السنوسي عن العارف أبي العباس أحمد بن إدريس الميسوري

القادر بن األمين أربعتھم عن الشيخ التاودي ابن سودة عن ابن عبد السالم بناني عنه، ويروي السنوسي عن ابن عبد السالم 
وغيرھم، كلھم " المنح"الناصري عن محمد ابن قاسم جسوس عن البناني وأبي عبد هللا محمد بن عبد القادر وابن أخيه صاحب 
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وبيننا وبين أبي السعود في الرؤية ثالثة وذلك أني رأيت المعمر المفضل بن العربي ابن . أعلى ما يمكن عنه أيضاً، وھذا
وربما ُيتساءل عن االتصال العام بأبي . جلون الفاسي وھو رأى الشيخ التاودي وھو رأى ابن عبد السالم بناني وھو رآه

المذكور ، فالجواب أنا لم نظفر به فقد وقفت على إجازة أبي السعود السعود المذكور من طريق عقبه مسلسالً متصالً بھم إلينا
، ولعلھا مقيدة بالموجودين إذ ذاك وإن كانت مطلقة، فقد شملت حفيده أبا العباس أحمد بن محمد 1083ألوالده وأحفاده بتاريخ 

ة وأجاز للھاللي، كما وقفت على إجازة أيضاً، وقد عاش بعد ابن عبد السالم بناني سن 1164بن عبد القادر المتوفي بفاس سنة 
من أبي عبد هللا محمد بن عبد القادر ألوالده خصوصاً منھم أبا العباس أحمد المذكور، كما وقفت على استدعاء كتبه أبو القاسم 

عھا له أخوه بن أحمد بن محمد المذكور لوالده أحمد المذكور فأجازه تلوه، وصرح فيه بإجازة والده محمد له بالفھرسة التي جم
، ولو كان يعرف شمول إجازة جده له لكانت أولى بالذكر والتصدير، كما لم أظفر بإجازة أحمد 1158الطيب وھي بتاريخ 

المذكور لولديه أبي مدين ومحمد، نعم وقفت على إجازة الخطيب أبي مدين بن أحمد بن محمد بن عبد القادر وھي عامة لولديه 
ثم منھما انقطعت الوصلة فانا لم نقف على إجازة منھما أو أحدھما للخطيب المعمر أبي محمد  عبد الحفيظ وأخيه أبي جيدة،

المجذوب ابن عبد الحفيظ، وال إجازة المذكور لولده الخطيب المسند أبي محمد عبد الكبير بن المجذوب، وال بإجازة المذكور 
وإذا كان أبو حفص خاتمة أعالمھم ال . حمد الطاھر، رجمھما هللالولديه الفاضلين الخطيبين المسندين أبي جيدة وأبي عبد هللا م

  .يروي عن سلفه عامة إالّ بواسطة الحريشي فكيف بمن بعده، و األمر من قبل ومن بعد

وھو عبد  –بفتح التاء وكسر الالم وتغلبي بفتح الالم وقد يكسرونھا في النسبة ] تغلب] - :(1) عبد القادر التغلبي – 419
القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب الشيباني الحنبلي الصوفي الدمشقي أبو التقى العالّمة الكبير، ولد سنة 

. وأجازه بمروياته واجتمع بالبرھان الكوراني وغيرھم ، والزم الشيخ عبد الباقي الحنبلي وولده والشيخ محمد البلباني1052
 له ثبت واٍف بتعداد مشايخه وما أخذ عنھم، جمعه له الشمس محمد بن عبد الرحمن الغزي، وھو

_________________________________________ 
 

 .58:3ترجمته في سلك الدرر  (1)
   

جه ابن الغزي المذكور ضمن مجموعة في مصطلح الحديث تحت عدد موجود بخطه في المكتبة التيمورية بمصر، بخط مخر
وبأسانيدنا إلى : ح. ، أرويه عن شيخنا عبد هللا السكري عن سعيد الحلبي عن شاكر العقاد عن الشھاب أحمد البعلي عنه49

  .ودفن بدمشق 1135مات المترجم سنة . الشمس السفاريني عنه
  

ھو عبد القادر بن خليل بن عبد هللا كدك زاده الرومي األصل المدني الدار خطيب المسجد  :(1) عبد القادر بن خليل – 420
ً غاية اال: "وبھا نشأ وطلب، قال عنه الحافظ مرتضى في معجمه 1140النبوي، ولد بالمدينة سنة  ھتمام بتلقي كان مھتما

الحديث وجمع رجاله والتمھر في االسناد، فجمع من ذلك شيئاً كثيراً، وشرع في عمل المعجم لشيوخه في بلده وفي رحلته الى 
المحدث الحافظ المسند الرحلة، وفد : "وقال عنه الوجيه األھدل في َنَفسه في حقه. ، اھـ"البالد، فكنت أنا المعين على إخراجه

ً على مدينة زبيد  ً وغربا ولقي من المشايخ المسندين  (2) ناشراً فيھا علوم االسناد إلى خير العباد بعد أن جال في البالد شرقا
  .، اھـ"عالماً كبيراً 

 
والروم واآلستانة، وھو الذي استجاز للسيد مرتضى الزبيدي من دخل مصر وغزة والرملة والقدس والشام وآيدين : قلت

بدار قاضيھا الشيخ موسى  1187وكان موته بنابلس سنة . كثيرين من أھل حلب وطرابلس الشام وكوكبان وشبام وغيرھم
نة ودفن بالبقيع من انه مات بالمدي" سلك الدرر"وما في ترجمته في . التميمي، كما في معجم الحافظ مرتضى وتاريخ الجبرتي

 .غلط
_________________________________________ 

 
وھدية 378: 1والجبرتي  27: وتحفة اإلخوان 129: والنفس اليماني 503: والتاج المكلل 56: 3ترجمة عبد القادر كدك في سلك الدرر  (1)

 .164: 4والزركلي  604: 1العارفين 

بالنسبة لالھدل يمثل جوالنه غالبا دخوله الشام ومصر وليس من الضروري ان يكون قد جال). (المؤلف( في عھدته جوالنه في المغرب: قلت (2)
 .)في المغرب، قاله المحقق

   
يروي رحمه هللا عامة عن الشمس الحفني وحسن الكوراني والشمس محمد الدقاق الرباطي المدني وداوود بن سليمان  

الجوھري والبليدي وابن الطيب الشرقي ومحمد حياة السندي، وسمع أكثر كتب الحديث الخربتاوي وعلي التھامي والملوي و
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عليھما بقراءته مع مالزمته البن الطيب مالزمة كلية حتى صار معيداً لدروسه، وأبي المواھب القادري وإبراھيم بن محمد 
رابلسي والسيد عبد القادر بن أحمد الطرابلسي النقيب الحلبي ودرويش بن مصطفى الملقي وعبد القادر الشكعاوي الط

الكوكباني والشيخ عيسى بن رزيق اللحياني وأحمد قاطن الصنعاني والشمس محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي وسليمان بن 
المطرب المعرب، الجامع ألھل المشرق "يحيى األھدل الزبيدي والحافظ مرتضى الزبيدي وغيرھم ممن حواه معجمه المسمى 

كان معه بنابلس لما مات ُكُتُبه وما جمعه في سفره من : "قال الحافظ الزبيدي في المعجم المختص. ولكنه ضاع" والمغرب
شعره، والمعجُم الذي جمع في الشيوخ واألجزاء واألمالي التي حصل من عندي ومن عند غيري فكاتبت قاضي نابلس بأن 

ومن أعلى رواياته عن أبي بكر ابن خالد بن محمد المكي عن : قلت. اھـ،"يرسلھا إلّي ولم أظفر بالمراد، و في خلقه ما أراد
" الجواھر"أبيه عن الشمس الرملي عن القاضي زكرياء عن ابن حجر، ودخل تحت إجازة الشمس البديري الدمياطي صاحب 

ن سليمان األھدل وإخوته نرويه ومعجمه من طريق السيد عبد الرحمن ب" السر المؤتمن في الرحلة إلى اليمن"وله . في العموم
ووالدھم السيد سليمان ومصطفى الرحمتي وولده الشمس محمد الرحمتي وعبد هللا بن محمد بن إسماعيل األمير وغيرھم، كلھم 

وأخبرنا به البدر عبد هللا السكري بدمشق عن الشيخ سعيد الحلبي الدمشقي عن الشيخ إسماعيل المواھبي الحلبي عن . عنه
  .ا لهالمترجم عامة م

ً عامة عن الشيخ فالح الظاھري وغيره عن الشيخ محمد بن علي السنوسي المكي عن قاضي مكة عبد : ح نروي ما له أيضا
ً عن المعمر محمد نور الحسنين بن محمد حيدر األنصاري : ح. المكي عنهالحفيظ بن درويش العجيمي  وأروي غالبا

جازته ألبيه وأوالده عن الشيخ عبد القادر بن خليل زاده الرومي المدني، الحيدرأبادي كتابة منھا عن القاضي العجيمي بحق إ
  .وھذا من العلو بالمكان الذي علونا فيه على الشيوخ وكافة األقران

لب الشھباء ومسندھا أبو محمد عبد القادر بن عمر بن صالح الحبال، الزبيري ھو عالّمة ح :(1) عبد القادر الحبال – 421
، وأكثر أخذه عن الشھاب أحمد الحجار، وأجازه من دمشق الوجيه عبد الرحمن الكزبري 1237نسباً الحنفي مذھباً، ولد سنة 

مات بحلب . في الفقه واألوراد والفرائضومن مصر البرھان السقا وأخذ الطريقة القادرية عن البرھان إبراھيم الھاللي وألف 
، نرويه عن األستاذ محمد المكي بن مصطفى ابن "عمدة االثبات"له ثبت نسبه له في . شعبان عام ثالثمائة وألف 27في 

  .عزوز كتابة من اآلستانة عن الشيخ محمد صالح الصوفي الالذقي عنه

" نشر المثاني"له فھرسة نقل عنھا حفيده في : الحسني الفاسي العالّمة نسابة فاس (2) عبد السالم بن الطيب القادري – 422
 كذا في نسخة عندي خطية" قال سيدي الجد في فھرسته: "في ترجمة أبي عبد هللا محمد المدعو الصغير العافية الفاسي بلفظ

ً خطية : من النشر بخط بعض األشراف القادريين المعروفين، وفي نسخة النشر المطبوعة وكذا في نسخة أخرى عندي أيضا
، ولما وقع في ترجمة الشيخ أبي محمد عبد القادر الفاسي من النشر أيضاً أَْخُذ أبي علي "قال سيدنا الجد في تقييده في أشياخه"

كتب المؤرخ النقاد  –يعني على وجه القراءة  –األشياخ من أن الشيخ اليوسي لم يأخذ عنه  وما ذكره بعض: اليوسي عنه قائالً 
 المطلع أبو محمد عبد السالم بن الخياط القادري بھامش

_________________________________________ 
 

 .)ولم يذكر مصادره( 167:4ترجم له الزركلي في  (1)
 .)188:  ص( 53: مرت ترجمته تحت رقم  (2)

   
ولم أَر من نسب المذكور الفھرسة . ، ا ھـ"إن مراد صاحب النشر ببعض األشياخ جده عبد السالم في فھرسته: "نسخته بخطه 

  .(1) )انظر حرف األلف" (إغاثة اللھفان"نروي ما له بأسانيدنا إليه المذكورة في . على كثرة من ترجمه أو أفرده بالتأليف

ماسي النجار المراكشي الدار ھو عبد الواحد بن أحمد أبي الحسن الشريف الحسني السجل :(2) عبد الواحد السجلماسي – 423
أبو مالك، المحدث الرحلة األديب مفتي مراكش، يروي عن أبي النعيم رضوان الجنوي وشيخه أبي زيد سقين العاصمي أجازه 
مع والده، وأجاز له في المشرق ابن فھد وأبو عمران موسى النشابي وأبو عبد هللا محمد بن إبراھيم المقدسي والشمس محمد 

نرويھا بالسند " اإلعالم ببعض من لقيته من علماء اإلسالم"له فھرسة سماھا . حمد بن أحمد الفيشي المالكي وغيرھمالعلقمي وم
ومولده سنة  998أجازھا لي وجميع ما اشتملت عليه وكتب خطه بذلك في شوال عام : "إلى أبي العباس ابن القاضي عنه، قال

  .1003رجب سنة  25وكانت وفاته بمراكش : قلت". 933

 .أروي تصانيفه وفھرسه من طريق القاضي عياض عن ابن عتاب عن ابن شماخ عنه :(3) عبد الوھاب القاضي – 424
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_________________________________________ 
 

 ).188: ص ( 53: رقم  (1)
 .1096: وھو ينقل عن مرآة المحاسن ودرة الحجال رقم  30:1ترجمة عبد الواحد السجلماسي في نشر المثاني  (2)

(3) 
وتاريخ 168: وطبقات الشيرازي  515: 4/2وھو عبد الوھاب بن نصر المالكي البغدادي، واه ترجمة في الذخيرة ) 8: رقم ( 286: الغنية 
40: والمرقبة العليا  219:3وابن خلكان  41:3ومرآة الجنان  159: والديباج  691:4تيب المدارك وتر 61:8والمنتظم  31:11بغداد 

 .276:4والنجوم الزاھرة  249: وتبيين كذب المفتري  202:2والزركشي  419:2والفوات  223:3والشذرات  32:12والبداية والنھاية 
   

ھو الشيخ الفقيه أبو بكر عباس بن أصبغ الحجاري أروي فھرسته بالسند إلى ابن خير عن أبي  :(1) عباس بن أصبغ – 425
الحسن علي بن عبد هللا بن موھب الجذامي عن أبي عمر ابن عبد البر النمري الحافظ عن أبي الوليد الفرضي عن عباس بن 

  .رحمه هللا أصبغ
  

ي، أروي فھرسته بالسند إلى ابن خير ھو الشيخ الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد المقري الدان :(2) عثمان الداني – 426
  .عن اإلمام أبي الحسن علي ابن محمد بن لُب عن أبي عبد هللا محمد بن فرج المقري عنه

 
وقعت تحليته في إجازة وقفت عليھا بخط تلميذه أبي العباس : عثمان بن حسن الدمياطي الشافعي األزھري المكي – 427
أو " النفح المسكي"على ما في  1196ولد بدمياط سنة . ا ھـ" صة أھل هللا الواصلينخاتمة العلماء المحققين وخال"دحالن بـ 

، فارتحل إلى مصر فحضر على الدسوقي 12كما وجدته بخط تلميذه دحالن، وحضر على مشايخ دمياط إلى عام  97سنة 
ولية عن األخير وھو الشيخ والمھدي والدمھوجي واألمير والشرقاوي والبخاتي والطحطاوي والقلعاوي، وروى حديث األ

مصطفى الصفوي القلعاوي الشافعي عن الشھاب أحمد السحيمي الشافعي، عن الوجيه عبد هللا الشبراوي بسنده، وبقي بمصر 
 ، ثم ارتحل إلى الحجاز وبقي به إلى أن مات سنة1248إلى سنة 

_________________________________________ 
 

وكانت وفاته سنة) (1244: وبغية الملتمس( 299:وجذوة المقتبس  342:1وانظر ترجمته في ابن الفرضي  435 :انظر فھرسة ابن خير  (1)
386(. 

(2) 
حيث جرى ذكر أبي عمرو المقري وان المؤلف يروي فھرسته عن طريق) 159:ص( 54: وانظر ما تقدم رقم 428: انظر فھرسة ابن خير

286: وجذوة المقتبس 125:12ومعجم األدباء  503:1وغاية النھاية  188: والديباج 385: لةالقاضي عياض؛ والبي عمرو ترجمة في الص
 .719:1وتكملته  516:1وبروكلمان، التاريخ  54:5والنجوم الزاھرة  135:2والنفح ) 1185: ص(وبغية الملتمس 

   
  .اً من السيدة خديجةودفن بالمعالة قريب. ، وصلى عليه إماماً ابن أخيه الشھاب أحمد الدمياطي1265

  
أفرد ترجمته بالتأليف . له ثبت يروي فيه عامة عن األمير والشرقاوي والشنواني والدسوقي وحسن البقلي المالكي وغيرھم

وأخبرني زاھد دمشق الشيخ عبد الحكيم األفغاني وغيره عن الشمس محمد بن محمد . تلميذه دحالن، ومن طريقه نروي ما له
الدمشقي عنه، وحدثني بحديث احتالم المرأة من الصحيح شيخنا الشيخ أبو عبد هللا محمد بن سليمان  بن عبد هللا الخاني

 ً   .المعروف بحسب هللا المكي عنه سماعا
 

الشيخ الفقيه أبو عمرو السوداني له تأليف صغير الحجم في  :(1) عثمان بن محمد بن عثمان المعروف بابن فودي – 428
أسانيده روى فيه الحديث المسلسل بالفاتحة من طريق الجن عن شيخه أبي األمانة جبريل بن عمر وولده أبي التوفيق عمر، 

الشيخ محمد بيرم الرابع عن نرويه عن شيخنا الشيخ الطيب النيفر التونسي عن . وھما عن الحافظ مرتضى الزبيدي بأسانيده
الشمس ابن التھامي ابن عمرو الرباطي عن الفقيه الناسك الحاج األبّر الجوال السيد أحمد ابن الفغوردو السوداني، ومن كناش 

  .ابن التھامي المذكور استفدت خبر عثمان ابن فودي ھذا وفھرسه
 

ھو الشيخ أبو بكر عتيق بن عيسى بن أحمد ابن مؤمن القرطبي، نروي فھرسته بسندنا إلى ابن  :(2) عتيق بن عيسى – 429
 .خير عنه

_________________________________________ 
:وراجع الدعوة إلى اإلسالم آلرنولد  894:2وتكملته  510:2ريخ ، انظر بروكلمان، التا)نيجيريا(يعد ابن فودي من اكبر علماء السودان  (1)

 .ونور األلباب) من الطبعة اإلنجليزية( 265
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 .)548وكانت وفاته سنة ( 2425: والتكملة رقم  55: وصلة الصلة  438: انظر فھرسة ابن خير  (2)
   

  .له برنامج: عيسى بن علي بن سعيد العبدري – 430 

ھو عطية هللا ابن عطية البرھاني القاھري الشافعي الشھير باألجھوري العالّمة الشھير، أخذ  :(1) وريعطية األجھ – 431
قاني على البيقونية في االصطالح عن الشھاب الملوي والشمس العشماوي، وله التآليف العديدة، منھا حاشية على شرح الزر

  .وھي مطبوعة، وكتاب أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وحاشية الجاللين في عدة أسفار رأيتھا في خزانة زاوية تاغيا

وكذا ترجمه  .اه" سمعت منه ما ال أذن سمعت وال خطر على قلب شارح أو محّشي: "ترجمه ھبة هللا البعلي في ثبته قائالً 
له ثبت أحال عليه في إجازته لشاكر . بمصر 1194واألمير والشرقاوي في ثبتيھما، وكانت وفاته سنة " ك الدررسل"صاحب 

  .العقاد، نروي بأسانيدنا إلى األمير والشرقاوي وشاكر العقاد وغيرھم عنه

ھو العربي بن وليد هللا المعطي بن صالح بن المعطي بن عبد الخالق بن عبد القادر بن الشيخ  :(2) العربي الشرقاوي – 432
أبي عبيد محمد الشرقي البجعدي العالم الصالح المحدث الناسك المجذوب السالك، المتوفى بأبي الجعد أواخر جمادى الثانية 

الشيخ الفقيه الحافظ العالم الصالح "ب أحمد بناني المعروف بالبلح البن رحمون بـ ، وقعت تحليته في إجازة الشھا1234سنة 
للزياني " البستان الظريف"ووقفت بخط قاضي مكناس أبي العباس أحمد بن عبد الملك العلوي على ھامش  .اه" القدوة البركة

 ضار الحديث والتفسير وسرد الصيام وإحياءالسيد العربي ھذا آيٌة في الحفظ واستح: "في الموضع الذي وقع فيه المترجم

_________________________________________ 
 

 .33: 5والزركلي  61: وثبت ابن عابدين 34: 8وخطط مبارك  4: 2والجبرتي  265: 3ترجمته في سلك الدرر  (1)
 .237: انظر الدليل (2)

   
  .مترجم كثير االعتناء بعلم الحديث وبخصوص الصحيحوكان ال .، اه"الليل دائم في القيام وإطعام الطعام 

يروي عن مشايخه المغاربة التاودي ابن سودة ومحمد بن أبي القاسم الرباطي، كالھما من تالميذ والده، وإجازة األخير له 
وحاله الحافظ مرتضى الزبيدي وكناه بأبي الذخائر وأبي الفيض،  1190، وأجازه بالمشرق سنة 1183عندي مؤرخة بسنة 

سيدنا وموالنا ساللة الصالحين وخالصة العلماء العاملين شرف الدين محمد العربي بن شيخ الجماعة "في إحدى إجازاته له بـ 
وذلك في اإلجازة التي كتب له على فھرس الھاللي، وكتب " ولي هللا سيدي محمد المعطي بن الصالح العمري الشرقي التادلي

رت فيھا أعلى ما وقع له، والشمس محمد بن الحريري األزھري وأحمد جاد هللا الحناني له بإزاء غالب الكتب التي ذك
األزھري والشھاب أحمد الدمنھوري المذاھبي، ولعله أعلى من لقي، ومحمد العقاد الفيومي والمحدث المسند الشمس محمد بن 

حي وحسن بن علي الجداوي وحسن بن علي أحمد البخاري النابلسي وسبط الشمس الحفني محمد ومحمد بن إبراھيم المصيل
  .الكفراوي وأحمد المكي وعبد الباسط السنديوني األزھري وغيرھم

الفتح "وقد ساق نصوص إجازات مشايخه ھؤالء له حفيده الفقيه البركُة الناسُك أبو حامد العربي بنداوود بن العربي في كتابه 
  .وقد اختصرته في أبي الجعد في كراسة وھو في مجلد،" الوھبي في مناقب الشيخ سيدي العربي

وبلغ من تعظيمه لمشايخه أن كان استعار من أوالد شيخه المحشي بناني الفاسي ثلث حاشية والدھم علي الزرقاني بخطه 
أجاز  .فسافر به فلحقه معيره له فأبى من رده عليه واشترى له في مقابلته داراً، حدثني بذلك أكبر من أدركت منھم بفاس

رجم عامة للسلطان أبي الربيع سليمان وأبي حامد العربي بن أحمد ابن التاودي ابن سودة وأبي العباس أحمد بن محمد بن المت
عبد السالم بن محمد البناني البلح الفاسي وأبي عبد هللا محمد بن شيخه أبي عبد هللا محمد بن الحسن البناني ومحمد بن عبد 

ازته لألخير بخطه، وعندي صورتھا، ومحمد بن عبد الواحد ابن الشيخ، به عرف، الرزاق الفاسي، حسبما وقفت على إج
ً المكناسي داراً، وقفت على إجازته له وإمضاؤه فيھا ھكذا كتبه خديم آل رسول هللا محمد العربي بن المعطي : "األموي نسبا

بن ظاھر الوتري عن أبي العباس أحمد  وغيرھم، ولكن اتصالنا به عن أبي الحسن علي" ابن صالح الشرقي العمري التادلي
ونروي ما اتصل به من طرٍق . بن الطاھر المراكشي عن القاضي أبي حامد العربي بن الھاشمي الزرھوني عنه عامة ما له

وأوراد عن المعمر محمد المھدي بن العربي بن الھاشمي العزوزي عن أبيه بإجازته ألوالده قبيل موته، كما وقفت على ذلك 
  ."الفتح الوھبي"وھو عن المترجم للمترجم مجموعة إسنادية ھي التي أدرج حفيده في  بخطه،
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ووالد المترجم ھو اإلمام العارف الكبير فخر المغرب أبو الذخائر محمد المعطي ابن الصالح الشرقي دفين بجعد صاحب : قلت
اربة على غيرھم ألنھا في نيف وسبعين مجلداً من وھي من أعظم الكتب التي فاق بھا المغ" الذخيرة في السيرة النبوية"كتاب 

في فھرسته، بإنشاء بديع وبالغة فائقة يفرغ السيرة النبوية في قالب صيغة صالة، وكل مجلد أو ) تو(القالب الكبير كما للشيخ 
ماكنھما أكثر من ھذه المجلدات في موضوع من مواضيع السيرة، فله في المعراج سبع مجلدات، وفي الحج والزيارة وأ

ً وسفر في المولد، وسفر في الوفاة النبوية، وسفر في النعال النبوية،  مجلدات سبعة، وفي الشمائل النبوية سبعة أسفار أيضا
وقد اشتھر ھذا الكتاب وانتشر فقلَّ أن تخلو خزانة بالمشرق . وسفر في األسماء النبوية، وسفر في األعضاء النبوية، وھكذا

المقدس أبو علي موالي أجزاء، ويوجد كامالً في المنكتبة المخزنية بفاس الجديد أدخله لھا السلطان  والمغرب من جزء منه أو
الحسن رحمه هللا وقد قرضه ومدحه أعالم عصر مؤلفه بالحجاز ومصر وتونس وغيرھا من بالد افريقية كالشمس الحفني 

شدي القسمطيني ومحمد العربي التلمساني المصري والشھاب الجوھري ومفتي مكة عبد القادر الطبري وعبد القادر الرا
والسيد جعفر البرزنجي المدني والشمس محمد بن علي الغرياني التونسي وعبد هللا السوسي التونسي وأبي مدين الفاسي 
خطيب القرويين وأبي حفص الفاسي والقاضي أبي القاسم العميري وغيرھم من علماء مراكش وسوس وشنَكيط وتطوان وتازا 

وبالجملة . غيرھم من البالد، وھذه التقاريض مجموعة في مجلد يعرف عند آل المترجم بسفر اإلجازات وھو سفر التقاريضو
امتزجت محبة النبي : "فكتاب الذخيرة ھذا كتاب عظيم من تأمله علم أن مؤلفه كما قال فيه الشھاب الجوھري في تقريضه

نرويه من طريق الحضيَكي عن مؤلفه قال الحضيَكي في  .، اه"ه ودمهصلى هللا عليه وسلم بلحمه وعظمه وشعره وعروق
و در الشھاب المحدث أحمد البجيرمي حيث أنشد في تقريضه على  .اه" أجازنيه وكتب لي فيه اإلجازة بخطه: "طبقاته
 :الذخيرة

 ولي علـيه أدلـه الغرب شيء نفيس
 ومنه تبدو األھلـه الشمس تغرب منه

  

عن نيف وستين،  1260ھو العربي بن الھاشمي العزوزي الزرھوني الفاسي دفين الصويرة عام : ي الزرھونيالعرب – 433
وغيره أخذ عن محمد العربي القسمطيني وابن عبد السالم الناصري وغيرھما، " المرشد"العالّمة قاضي فاس ومفتيھا، شارح 

بن عامر المعداني الفاسي إجازة عامة، وبخصوٍص فھرَس يروي عامة عن أبي حامد العربي بن المعطي الشرقاوي ومحمد 
دالئل "الھاللي، كالھما عن أبي عبد هللا محمد ابن أبي القاسم الرباطي عنه، وأخذ عن الشمس محمد بن قدور الزرھوني 

 المختار،وھن محمد بن حبيب هللا الصغير الشنَكيطي الطريقة المختارية عن سيدي محمد عن أبيه الشيخ سيدي " الخيرات
ويروي الطريقة القادرية عن ابن المعطي المذكور عن التاودي، والطريقة الوزانية عن الفقيه الصالح سيدي الشاھد بن التھامي 
دفين البقيع وعن ولي هللا أبي حامد سيدي الحاج العربي بن علي بن أحمد، والطريقة الصادقية عن المعمر محمد بن عبد 

الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الصادق الرتبي عن شيخه العباس بن صالح السكوري عن والده ابن الھادي بن عبد الكريم بن 
  .عبد الصادق

وأجاز ھو عامة لمحمد التھامي بن المكي ابن رحمون، وعندي صورة إجازته له، ولمحمد المكي بن الحافظ ابن عبد السالم 
، 1249الده، وللشھاب أحمد بن الطاھر األزدي المراكشي سنة الناصري، حسبما وقفت على إجازته له بخطه في كناشة و

حسبما وقفت على إجازته له في كناشته بالمدينة المنورة، ولعلي بن عبد الصادق الصويري، حسبما أخبرني بذلك تلميذ له ثقة، 
  .وغيرھم

آخر من بقي من أوالده، وھو  نتصل به من طريق األخيرين عنه، ونؤروي ما يصح له روايته من طريق القوم وأحزابھم عن
أجزت ولدي أصلحه هللا ومن : "، عنه بحكم إجازته ألوالده، فقد وجدت بخطه1328المعمر أبو عيسى محمد المھدي سنة 

وسائر ما لنا من األوراد إذناً تاماً عاماً مطلقاً، وأذنت لھم في اإلذن لمن طلب، " دالئل الخيرات"سيوجد من األوالد في قراءة 
ولي في المترجم رسالة جمعتھا في . من خطه الذي ناولنيه الولد المذكور، رحم هللا الجميع .اه" العربي الزرھونيمحمد 

  .في كراريس وقد تضمنت ھذه الترجمة ما ليس فيھا" إتحاف الحفيد بترجمة جده الصنديد"ترجمته اسمھا 

 ھو علي بن محمد الملقب زين العابدين بن :(1) علي األجھوري – 434

_________________________________________ 
 

ويحيى الكتاني على كنز 167:5والزركلي  126: وصفوة من انتشر 33:8وخطط مبارك  157:3ترجمة علي االجھوري في خالصة األثر  (1)
 .لثعالبي إذ له فيه ترجمة مفصلةالرواية ل
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الشيخ عبد الرحمن األجھوري مسند الدنيا ومفتي المالكية وحامل رايتھم في عصره، اإلمام الكثير التلماذ والتصنيف، أبو  
عن غير عقب ألنه لم يتزوج قط وإنما تسرى، يروي عامة  1066المتوفى سنة  975الحسن المصري المالكي المولود سنة 

د الكبير سراج الدين عمر بن الجاي الحنفي وبدر الدين ابن الكرخي الحنفي ومحمد بن إبراھيم التتائي والشمس عن المسن
الرملي وصالح البلقيني ومحمد البنوفري وكريم البرموني وبدر الدين القرافي ونور الدين علي القرافي والبرھان العلقمي 

مع عالم قسمطينة الشيخ عبد الكريم  1035لغزي وغيرھم، وتدبج سنة والشمس الفيشي وأحمد بن قاسم العباسي وعثمان ا
الفَكون، وروى حديث األولية عن أبي الثناء محمود بن محمد الحلبي المعروف بالبيلوني وھو أول، عن البرھان إبراھيم 

عن المسند أبي الخير محمد  العمادي وھو أول، عن المعمر أحمد بن إبراھيم بن الشماع الحلبي الشھير بابن الطويل وھو أول،
بن الحافظ نجم الدين بن فھد عن جده الحافظ تقي الدين بن فھد وھو أول، عن المصدر الميدومي بأسانيده السابقة، ھكذا ساقه 

وقد روى عن محمود البيلوني المذكور حديث األولية أيضاً النجم . عنه تلميذه محدث مصر الشھاب أحمد العجمي في جزء له
حدثني : "، قال915ساقه عنه في تاريخه عن ابن العماد عن الحافظ عبد العزيز بن نجم الدين بن فھد سماعاً عنه عام الغزي و

  .عن الصدر الميدومي بأسانيده" به والدي الحافظ نجم الدين ابن فھد

ل الناس إليه من سائر انتھت إليه رياسة مذھب مالك في المشرق وانتفع الناس به طبقة بعد طبقة من سائر المذاھب، ورح
له شرح على ألفية العراقي في السير، وحاشية على شرح النخبة . اآلفاق فألحق األحفاد باألجداد، وعمر حتى قارب المائة

للحافظ ابن حجر، وقفت عليھا في زاوية سيدي الحسين بجبال زواوا عمالة قسمطينة، وشرح مختصر ابن أبي جمرة، ومجلد 
ألبي سالم العياشي أنشدني الشيخ " مسالك الھداية"وفي . تابة على الشمائل لم تخرج، وغير ذلكلطيف في المعراج، وك

 :الطحطاوي في حق الشيخ االجھوري

 أبعد سليمى مطلب ومرام
  

 القاسم ابن ساسي التميمي البوني والد الشھاب] عبد هللا[وقفت على ثبت له صغير بقسمطينة وعليه ختمه إجازة منه به ألبي 
أجازني بعلم الحديث عمر بن : "قبل وفاته بسنتين، قال فيه 1064أحمد بن قاسم البوني السابق الذكر، وھي مؤرخة بسنة 

وفي األخير نظر : قلت" الجاي كما أجازه الحافظ األسيوطي بل وأشياخ السيوطي كالشھاب الحجازي والشمس ابن الجزري
ً للسيوطي: "ته بنحو الست عشرة سنة، قالألنه من أشياخ أشياخ السيوطي، ومات قبل والد . وعلى ھذا فيكون شيخنا مساويا

وممن أجازني بعلم الحديث البدر الكرخي عن القاضي زكرياء وعن التتائي، وممن أجازني بعلم الحديث الشمس الرملي 
كما ". ن الحافظ ابن حجرومحمد البنوفري، كما أجاز لألخير جدي عبد الرحمن األجھوري وھو أجازه إبراھيم القلقشندي ع
ومن أعلى ما حصل له . ذكر في الثبت المذكور أسانيده في الفاتحة الشمھروشية والصحيح وإسناد الفقه المالكي وطريق القوم
  .روايته عن النور علي القرافي عن المسند المعمر قريش العثماني عن الحافظ ابن الجزري بأسانيده

ألبي مھدي الثعالبي سبعة " كنز الرواية"ته عريضة، وقد استغرقت ترجمته من وترجمة األجھوري ھذا واسعة ورواي
ً (كراريس  نروي كل ما له من طريق الشبراملسي والبابلي والثعالبي وأبي سالم العياشي وابن سليمان ). انظرھا تَر عجبا

ي وإبراھيم الفيومي وغيرھم عنه، بل الرداني وقاسم بن ساسي البوني وسعيد قدورة والفَكون والزرقاني والخرشي والشبرخيت
  .أجاز األجھوري ألھل عصره عامة كما في ثبت الشھاب البوني

 وھو علي بن عبد القادر بن عبد :(1) علي بن األمين الجزائري – 435

بن علي بن األمين، وبه عرف، العلوي النسب، األندلسي األصل، الجزائري الدار، المالكي الشاذلي،  الرحمن بن علي بن علي
بالجزائر، مفتي المالكية بھا ومسندھا ومجدد رونق العلم بھا، طلب العلم في مصر، ويروي عامة عن  1236المتوفى سنة 

مد بن أحمد الجوھري الصغير والوجيه عبد الرحمن أبي الحسن الصعيدي والشھاب الدردير واألمير الكبير والشمس مح
العيدروس وعلي بن العربي السقاط والتاودي ابن سودة، ھكذا عّدھم ھو في إجازته للسيد السنوسي الراشدي المعسكري، 

أن ممن أجاز له الشمس الحفني والملوي والشبراوي " عمدة اإلثبات"، وفي 1189وقفت عليھا في مصر، وھي مؤرخة بسنة 
وقد اشتھرت روايته عن الجوھري الكبير والذي صرح به ھو أنه قرأ عليه واستجازه فوعده بالكتابة : قلت. والجوھري

  .واخترته المنية فأجازه ولده

وعن أبي : ح. أروي كل ما له عن أبي العباس أحمد بن الطالب ابن سودة عن الشيخ مصطفى الكبابطي الجزائري عالياً عنه
د ابن موسى الجزائري مراسلة منھا عن الشيخ مصطفى بن الحرار عن الشيخين أحمد بن الكاھية الحنفي الحسن علي بن أحم

ً ابن الحرار عنه، وھو ممن أجاز عامة ألھل عصره: ح. وعلي بن المانجالتي المالكي كالھما عنه وعن : ح. ويروي عاليا
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 ومن طرقنا إليه عن المعمر أبي علي. ئري عنهالشيخ الوالد وغيره عن البرھان السقا عن محمد بن محمود الجزا
الحسن بن عبد الرحمن الشدادي الفاسي عن مسند المغرب األوسط الشيخ سقط المعسكري دفين مكناس عن عبد القادر ابن 

  .له ثبت صغير نحو كراسة ھو عندي. السنوسي الراشدي عن والده عنه

بن عبد الصادق بن علي الرجراجي أصالً الصويري قراراً، عالمھا ھو علي بن أحمد : علي بن أحمد بن عبد الصادق – 436
أخذ بفاس عن أبي الحسن التسولي وأبي حامد العربي الزرھوني وأبي محمد عبد القادر الكوھن . وقاضيھا ومسندھا وبركتھا

يذ الشيخ التاودي بالمغرب، وابن عبد هللا المجاوي والحاج الداودي التلمساني وغيرھم، وروى بالسماع واإلجازة عن آخر تالم
وھما محمد بن أحمد السنوسي وبدر الدين بن الشاذلي الحمومي، وعن شيخ الجماعة محمد بن عبد الرحمن الحجرتي وأبي 
محمد الوليد بن العربي العراقي والشمس محمد قصارة، وذلك عقب استدعائه منھم، وإجازات الخمسة وھم السنوسي فمن بعده 

ً وسط القرن المنصرم وأقام بمصر والحجاز مدة، ولعله ال . ، وھي عامة1256بتاريخ سنة عندي بخطوطھم له  وحج قديما
كما أخذ أخيراً بالصويرة عن أبي زيد . يغفل الرواية عن أھلھا في تلك الجھات، لكن لم نتصل بتفاصيل ما حصل عليه ھناك

أجازهُ عامَة ما له كما له اإلجازة من الشيخ عبد الغني بن  1281عبد الرحمن بن أحمد النابلسي المدني لما دخل الصويرة عام 
ً عن عالم سوس وتارودانت المعمر أبي العباس أحمد بن عبد . خليل باشا الميداني الدمشقي ويروي المترجم عامة أيضا

يخ عبد الغني ، وھو عن والده وغيره، وعن الش1282الرحمن بن عبد هللا التملي الجشتمي الرداني، وذلك بتاريخ سنة 
وأخبرني أخص تالميذ المترجم، وھو الفقيه أبو العباس أحمد بن علي التناني بآسفي . الدھلوي والشيخ العزب المدني وغيرھم

ً من أبي حامد الزرھوني والتسولي والكوھن صاحب  1331سنة  وأبي الحسن علي بن جلون " االمداد"أنه مجاز أيضا
  .مسلم صاحب التعاليق على شرح االبي على

أروي كل ما للمترجم عن العالّمة الصالح عبد المعطي ابن أحمد السباعي مكاتبة من مدرسته بأوالد ابن السباع بين مراكش 
إجازة عامة، وھو كذلك عن أبي الحسن علي بن عبد الصادق إجازة له عامة كتبھا له بثغر الصويرة  1332والصويرة عام 

خص تالميذه أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن إبراھيم التناني العزوني بآسفي عن وأجازني عنه أيضاً أ: ح. 1289عام 
  .المترجم عامة ما له بعد مالزمته له نحواً من اثنتي عشرة سنة

عن نحو التسعين، رحمه هللا، ولم تَر الصويرة قبله وال بعده مثله في حب العلم  1308مات المترجم المذكور بالصويرة عام 
بالرواية وسعة الرحلة ومن العجيب أن شيخه األخير أبا العباس الجشتمي الرداني تأخرت وفاته  آل البيت واالعتناءوأھله و

ونروي عنه ھو بواسطة أبي عبد هللا محمد بن علي الدمنتي الناصري، رحمه هللا، إجازة كتبھا له عامة، . 1327إلى عام 
: المترجم أنه كان اشترى عبداً وبعد ذھابه معه سأله عن اسمه فقال ومن نوادر. 1320أوقفني عليھا وھي مؤرخة بسنة 

  .اذھب حيث شئت فإن مثلي ال يملك محمداً : محمد، فقال له

والذي رأيته بخط المترجم في االستدعاءات التي كتب لمشايخه  –نسبة إلى الصويرة  –اشتھر كتب السويري بالصاد : تنبيه
سمه مشايخه في إجازتھم له بخطوطھم وھي عندي، كالشيخ أبي محمد الوليد بن العربي عن نفسه السويري بالسين، وھكذا ر

العراقي وأبي عبد هللا محمد بن أحمد السنوسي إمام الضريح اإلدريسي، وأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن التملي الجشتمي، 
ي مكتوب وقفت عليه بخطه للمترجم وھو عندي، وكذلك رسمه بالسين أيضاً شيخه أبو محمد بدر الدين بن الشاذلي الحمومي ف

  .وهللا أعلم

  .(1) )انظر السقاط في حرف السين(ھو علي بن العربي السقاط الفاسي ثم المصري : علي السقاط

ھو علي عالء الدين بن صالح الدين يوسف بن رمضان الموصلي الحنفي المتوفى سنة : علي عالء الدين الموصلي – 437
الده وعيسى الحلبي، األول عن جده حسين أفندي القادري الشافعي عن علي القناوي المصري الحنفي ، يروي عن و1243

ومحمد بن عالء الدين المزجاجي وعبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي بأسانيدھم، والثاني عن الكزبري الكبير بأسانيده، 
 ني وعن نجيب أفنديويروي المترجم أيضاً عن السيد زين العابدين ابن جمل الليل المد

_________________________________________ 
 .573: انظر ما يلي رقم (1)

له ثبت تضمن . الشامي مكاتبة تلميذ مصطفى الرحمتي، وروى الفقه عن محمد بن عمر بن شرف الدين الجيالني وغيرھم 
اھيم الخنَكي المكي عن محمد بن حميد الحنبلي نروي ما له عن البرھان إبر. أسانيده في الكتب الستة ونحوھا وھو عندي

وعن أبي علي الحسن بن عبد الرحمن الشدادي عن عبد : ح. المكي عن محمود اآللوسي البغدادي عنه، وھو أخص تالميذه
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و القادر سقط المشرفي عن مفتاح الدين ابن حسام الدين البخاري عن والد المذكور صالح الدين يوسف الموصلي بأسانيده، وھ
  .عال

ھو أبو الحسن علي بن أحمد ابن الحاج موسى، وبجده المذكور شھر، ابن عبد : علي بن الحاج موسى الجزائري – 438
العزيز بن أحمد زروق ابن الحسين بن الشيخ العارف أبي عبد هللا محمد الكبير، المعروف بشائب الذراع، بن عبد العزيز بن 

نسبة إلى جبل بني زَكزوك قرب جبل عمال خارج بلد  –بالقاف المعقودة  –اوي محمد بن عبد الرحمن بن مقبل البوزَكز
  .الجزائر، حيث زاويتھم ھناك بجبل بني زَكزوك، كذا وجدت بخط المترجم ھذا العمود والنسبة عن نفسه وذويه

بالجزائر وأخذ العلم بھا  1244وھو العالَمة المشارك المحدث بركة الجزائر ومسندھا وعالمھا المعمر أبو الحسن، ولد سنة 
عن والده والشيخ مصطفى ابن الحراري وطبقتھم، وأجازه الشيخ محمد صالح الرضوي البخاري لما ورد على الجزائر عام 

وأبو حامد العربي بن علي  1265ومصطفى بن الحرار ومحمد بن ھني بن معروف المجاجي دفين تونس سنة  1261
وابن  1297وأبو الحسن علي بن ظاھر الوتري المدني لما دخل الجزائر سنة  1294المشرفي المعسكري دفين فاس سنة 

وأبو محمد التاودي بن المھدي ابن الطالب ابن سودة  1301خالنا أبو عبد هللا محمد بن جعفر مكاتبة من فاس بالصحيح عام 
ً الحديث المسلسل بالفاتحة، والشيخ المكي ابن عزوز 1303سنة  التونسي وابن خليفة المدني دفين ، وسمع منه ھو أيضا

وأخذ الطريقة الشاذلية والقادرية وغيرھما . وكتبا لبعضھما عدة إجازات صار لي جلھا، كالھما تدبج معھ1306مكناس سنة 
  .من الطرق عن جماعة من الجزائريين والحجازيين والشاميين

، 1322باسمي حسبما أخبرني به في كتابه إلي عام له مجموعة في إجازته عمن ذكر قد صارت إلي وكان ابتدأ تدوين فھرس 
وكاتبني في الموضوع . 1322أرويه وكل ما له عنه مراسلة من الجزائر سنة . ووجدت عنوانه بين كتبه وأوراقه بالجزائر

مع ، ولم يخلف بعده في القطر الجزائري مثله ثلوج صدر بإيمان وسعة أخالق وھمة بعيدة في ج1330ومات رحمه هللا سنة 
وقد ذكره الشيخ . الكتب ونسخھا، والبذل والمعروف وإنزال الناس منازلھم والھمة العالية في الرواية، رحمه هللا رحمة واسعة

  .وكذا غيره من الرحالين، وحلوه ببعض ما كان فيه (1) "صفوة االعتبار"بيرم في 

بن عبد الرحمن سقاف بن محمد بن عيدروس  ھو العالّمة الجھبذ المحقق الصوفي علوي: علوي بن سقاف الجفري – 439
يروي عامة عن والده أبي جعفر عبد الرحمن السقاف . 1273بن عبد هللا بن شيخان الجفري الباعلوي اليمني المتوفى سنة 

 والسيد أحمد بن عمر بن زين ابن سميط والسيد عبد هللا ابن علي شھاب الدين والسيد عبد القادر بن محمد بن حسين الحبشي
والسيد عبد هللا بن حسين بن طاھر والسيد عبد هللا بن حسين بلفقيه والسيد عبد هللا ابن عمر بن يحيى العلوي وعبد هللا بن أحمد 

وأعلى ما عنده الرواية عن المعمر . باسودان والسيد ھارون بن ھود العطاس والحسن بن صالح البحر وغيرھم من آل باعلوي
ً عن السيد سليمان األھدل، ويروي السيد علوي  أحمد بن سعد باحنشل اليمني، أجازة عامة مروياته، كما له اإلجازة عاليا

. المذكور عامة عن الفقيه عبد هللا بن سمير والسيد يوسف البطاح والسيد علي البيتي والسيد عقيل بن حسن الجفري وغيرھم
ن السيد عيدروس بن عمر الحبشي عنه عامة، وھو له ثبت في كراريس، نرويه عن السيد محمد بن سالم السري باھارون ع

 ."العقد"الشيخ الخامس عشر من رجال 

_________________________________________ 
 

 .16:4صفوة االعتبار  (1)
   

ھو الحافظ أبو سعيد صالح الدين خليل بن األمير كيكلدي بن عبد هللا العالئي الشافعي الدمشقي نزيل  :(1) العالئي – 440
سمع الكثير ورحل وبلغ عدة شيوخه ": "لاألنس الجلي"بيت المقدس، اإلمام العالّمة حجة الحفاظ عمدة العلماء، قال صاحب 

حافظ مستحضر للرجال والعلل تقدم في ": "المعجم المختص"وقال الذھبي في  .اه" بالسماع سبعمائة وأخذ عن مشايخ الدنيا
مات : "، أخذ عنه الحافظ العراقي وقال فيه694ولد سنة . العالئي: فقال ؟من تخلف بعدك : وسئل السبكي .، اه"ھذا الشأن

كان حافظ زمانه إماماً في الفقه وغيره ذكياً : "قال االسنوي" 761افظ المشرق والمغرب صالح الدين في ثالث محرم عام ح
  .ترجمه الحفاظ الخمسة، الذھبي والحسيني وابن ناصر وابن حجر والسيوطي خمستھم في طبقات الحفاظ. نظاراً 

 
ً الكبرى والو: له مصنفات مفيدة منھا سطى والصغرى، والكبرى سماھا كتاب األربعين في أعمال المتقين في األربعون حديثا

جزءاً، والوسطى سماھا كتاب األربعين المغنية بفنون فنونھا عن المعين في اثني عشر جزءاً، وله األربعون اإلالھية،  46
، والمجالس (2) (رف الباءانظر ح" (بغية الملتمس في عوالي مالك بن أنس"وعوالي مالك السباعيات في ستة أجزاء سماھا 

المبتكرة عشرة أجزاء، والمسلسالت ثالثة أجزاء، وتحقيق منصب الرتبة لمن ثبت له شرف الصحبة، وإنارة الفوائد المجموعة 
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يھا شيوخه ومسموعاته منھم، وسلوان التعزي بالحافظ أبي الحجاج المزي، واألربعون في اإلشارة إلى الفوائد المسموعة بين ف
حديثاً مع أربعين حكاية وأربعين من اإلنشادات كل ذلك متباين المتن واالسناد وھي مشتملة على أربعينيات، وله كتاب القواعد 

ل ألحكام المراسيل لخصه الشيخ عبد الغني وھو كتاب نفيس اشتمل على علم األصول والفروع، وله كتاب جامع التحصي
 المرشدي وھو عندي،

_________________________________________ 
 

 .)168: ص( 17: انظر ما تقدم رقم (1)
 .253: في ما تقدم ص 79: انظر رقم (2)

   
عقيلة الطالب في ذكر أشرف والوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه وسلم في مجلد، وله  

الصفات والمناقب في مجلد لطيف، وجمع األحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى هللا عليه وسلم، وله الكالم على حديث 
  .ذي اليدين في مجلد، وشرع في أحكام كبرى علق منھا قطعة لطيفة، وغير ذلك

  .مد وأبي ھريرة ابن الذھبي والحافظ العراقي كلھم عنهنروي ما له من طريق الحافظ ابن حجر عن ولده المعمر أح

ه سمعْت على والدھا وغير: "بالمسندة الصالحة البركة وقال (1) "األنس الجليل"وكان للمترجم بنت اسمھا أسماء وصفھا في 
 723وولده أحمد ولد سنة  .، اه"795وحدثْت بالكثير من مسموعاتھا وأجازت بالفتوى لحفيدھا شيخنا القرقشندي، ماتت سنة 

، ولعله أعلى مجيزي الحافظ ابن حجر إسناداً، وھو آخر من حدث عن أبي حيان بالبالد الشامية ألن والده 803ومات سنة 
  .بكر به إلى السماع واالستجازة منه

ھو الشيخ أبو حفص عمر بن خطاب ابن ھالل بن يوسف األزدي، روى عن أبيه  :(2) عمر بن خطاب األزدي – 441
  .وغيره، أروي فھرسته من طريق ابن خير عن عمر بن عياد بن أيوب اليحصبي عنه

أروي فھرسته عن السكري عن سعيد الحلبي عن شاكر العقاد عن علي التركماني عن عالء الدين : عمر القاري – 442
 .الحصفكي عنه

_________________________________________ 
 

 .162:2االنس الجليل  (1)

:والتكملة رقم 62: ر ترجمته في صلة الصلةوانظ) وعندي الماردي في موضع االزدي، ولعله وھم من الكتاني( 433: فھرست ابن خير (2)
2231. 

   
  .(1) )تقدم في نجم الدين: (عمر بن فھد 

ھو محدث حلب شيخ اإلسالم عمر بن عبد الوھاب العرضي أوحد وقته في فنون الحديث  :(2) عمر العرضي الحلبي – 443
والفقه واألدب، أخذ عن محمود البيلوني ورضي الدين الحنبلي، وبه تخرج، ومحمد بن المسلم التونسي الحصيني، وأجازه 

ومن أفخر أسانيده روايته عن والده عبد الوھاب عن زكرياء عن ابن حجر، ومن أعظم . مكاتبة من دمشقالبدر الغزي 
اشتغل به نحو اثنتي عشرة سنة، " فتح الغفار بما أكرم هللا به نبيه المختار"في أربعة أسفار ضخام سماه " شرح الشفاء"مؤلفاته 

نروي . وله معجم كبير، وشرح على ألفية السيوطي في االصطالح" طفىمناھج الوفا فيما تضمنه من الفوائد اسم المص"وله 
ما له من طريق عمر بن عقيل عن مصطفى الحموي عن محمود بن عبد هللا الموصلي عن أبي الوفاء العرضي عن أبيه 

  .1024شعبان عام  16وكانت وفاته بحلب . عمر، رحمھم هللا

ھو أبو حفص عمر بن عقيل بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن السيد عبد الرحمن آل عقيل  :(3) عمر بن عقيل – 444
 حاله تلميذه. الحسيني العلوي المكي الشافعي الشھير بالسقاف، والسقاف لقب جده األعلى السيد عبد الرحمن من آل باعلوي

، 1102اإلمام المحدث المسند شيخ الحديث في الحجاز نجم الدين ولد بمكة سنة "بـ " شرح ألفية السند"الحافظ الزبيدي في 
 :وقال في المتن

 "حقيقًة ما فھُت بالمجاِز أسنُد من لقيُت بالحجازِ 
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 وروى عن جده ألمه عبد هللا بن سالم البصري والعجيمي والنخلي وتاج
_________________________________________ 

 
 .347: انظر ما تقدم رقم (1)

والزركلي 470:2وتكملته  341:2وبروكلمان، التاريخ  200:6واعالم النبالء  82:2وسلك الدرر  215:3ترجمته في خالصة االثر  (2)
213:5. 

 .بن احمد بن عقيلواسمه عمر ) 1959/ط( 211:2ترجمة ابن عقيل في عجائب اآلثار  (3)
   
الدين القلعي وعبد القادر الصديقي وابن عقيلة وإدريس بن أحمد اليماني وعبد الوھاب الطنطاوي ومصطفى بن فتح هللا  

ً من الشھاب أحمد البنا بعناية جده ألمه سنة  ، سمع منه 1110الحموي، ولعله أغرب شيوخه وأعالھم، وسمع األولية عاليا
ً به وأكثرھم مالزمة له الحافظ مرتضى، وأول أْخِذِه عنه سنة  كبار الشيوخ وانتفع  1162به الطلبة، ومن أعظمھم انتفاعا

سمعت منه الكتب الستة والكثير من األجزاء والمشيخات، : "نروي ما له من طريق الزبيدي المذكور قال. 1174ومات سنة 
ومن طريق حسن  .، اه"، وسمعت منه المسلسالت بشروطھاوكتب لي إجازة مطولة ذكر فيھا أسماء الكتب التي أجازني بھا

: ح. الجبرتي والوجيه عبد الرحمن العيدروس وولي هللا الدھلوي الھندي ومصطفى الرحمتي ومحمد سنبل وغيرھم كلھم عنه
السويدي وأروي عن الشيخ نصر هللا ابن عبد القادر الخطيب الدمشقي عن المعمر محمد عمر الغزي الدمشقي عن محمد سعيد 

  .البغدادي عن المترجم، وھو عال جداً 

عن خاله عبد هللا بن سالم : "ھذا الرجل كما علمت من أعظم شيوخ الحافظ مرتضى وھو كلما روى عنه قال: كشف وھم عظيم
: ثم قال" روى عن خاله المذكور: "ثم قال" ابن أخت عبد هللا البصري: "حتى قال في ترجمته من معجمه أوالً " البصري

والسيد عمر ھذا ھم ابن ": "عمدة األثبات"وقال األستاذ ابن عزوز في " أباح لي كتب خاله: "ثم قال" سمع األولية بعناية خاله"
أخت عبد هللا البصري، يروي عن خاله المذكور، ويروي عنه خاله المذكور، وقد ترددنا مرة في أنه خاله أو جده ألمه ألن 

ألمه جازماً، ثم ظفرت بما حّقَق أنه ابن أخت البصري ال ابن ابنته، وجدت ذلك في فھرس  بعض علماء العصر ذكر أنه جده
، فارتفع اإلشكال ألنه أعرف الناس به ال سيما وقد نقل ذلك عن 1194السيد مرتضى الذي كتبه ألھل الراشدية مؤرخاً عام 

شيئاً فإن الحافظ مرتضى لم يصرح قط أنه سمع من عمر وذلك ال يجديه رحمه هللا  .، اه"السيد عمر نفسه فال وجه للتوقف فيه
عقيل أنه ابن أخت البصري ال في ثبته ألھل الراشدية المذكور وال في غيره، وأكبر نص قاطع فيما ذكر ھو ما في إجازة بن

" دي وجدي ألميأجلھم سي: "السيد عمر بن عقيل المذكور نفسه للشيخ حسن الجبرتي المصري قال فيھا أوالً لدى عّده مشايخه
وقد نقلھا  .، اه"كتبه عمر بن أحمد بن عقيل السقاف باعلوي حفيد موالنا الشيخ عبد هللا بن سالم البصري"وقال فيھا أخيراً 

وما بعد اعتراف الرجل  (1) ومنھا ما ذكر ولد المجاز بھا المؤرخ الشھير عبد الرحمن بن حسن الجبرتي في تاريخه. بركتھا
  .عن نفسه وجده من ادعاء أو توھم

على أن من وقفنا على كتاباته من أصحاب السيد عمر بن عقيل المذكور إنما ينسبونه سبطاً للبصري ال ابن أخته، منھم محدث 
وأجازني بجميعه السيد عمر ابن : "لدى كالمه على صلة الرداني" اإلرشاد"ي الھند الشاه أحمد ولي هللا الدھلوي فإنه قال ف

أجازني به وبجميع ما تصح روايته عنه : "وقال لدى كالمه على ثبت البصري .، اه"بنت الشيخ عبد هللا بن سالم عن جده عنه
ه الشام مصطفى الرحمتي األيوبي الدمشقي قال ومنھم العالّمة المسند فقي. منه .، اه"السيد عمر عن جده الشيخ عبد هللا المذكور

وفي مكة أسمعني حديث األولية وأوائل الكتب الستة وأجازني بجميع مروياته السيد عمر بن أحمد عن : "في إجازته للفالني
العباس  ومنھم محدث الجزائر ومسندھا أبو. من ثبت الفالني الكبير ومن خطه نقلت .اه" جده ألمه عبد هللا بن سالم البصري

ومنھم . وثبته ھذا عندي عليه خطه" عن جده ألمه عبد هللا بن سالم: "أحمد بن عمار فإنه في ثبته كلما روى عن المترجم قال
شيخ اإلسالم باآلستانة إسماعيل بن محمد القسطنطيني الحنفي الشھير بكاتب زاده قال في إجازته للشيخ شاكر العقاد لدى عده 

 وممن جرى على .(2) "ن أحمد باعلوي السقاف ابن بنت الشيخ عبد هللا بن سالم البصريوالشيخ عمر ب: "أشياخه

_________________________________________ 
 

 .)لفالمؤ(بمصر  1297سنة . ط 394:1انظر تاريخ الجبرتي  (1)
 .)المؤلف(من ثبت ابن عابدين  52: انظر نصھا في ص (2)

   
ً من المؤرخين محمد خليل المرادي في   أخذ بمكة عن : "فإنه في ترجمة عبد هللا السويدي قال" سلك الدرر"الصواب أيضا

أخذ عن السيد عمر باعلوي : "وكذا في ترجمة والده علي المنيني قال .(1) "عمر بن عقيل سبط عبد هللا ابن سالم البصري
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والسيد عمر المكي العلوي : "وكذا في ترجمة علي الشيرواني المدني لدى عّد شيوخه قال (2) سبط عبد هللا بن سالم المكي
  .، اه"(3) سبط عبد هللا بن سالم

له لما وصل لشيخه المترجم قال فيه عن خاله البصري وفي شرحھا ومن العجيب أن الحافظ مرتضى في متن ألفية السند 
وأباح : "ولما وصل لذكر أخذه عنه قال .اه" سبط محدث الحجاز عبد هللا بن سالم البصري: "فإنه قال فيه. جرى على الصواب

  .إلى الحق فريضةوھذا يدل على رجوعه إلى الصواب آخر عمره، والرجوع . من شرح ألفية السند له .اه" لي كتب جده

ثم وجدت ما لعله يفيد أن إطالق الخال على الجد لألم اصطالح أو عرف بعض الجھات أو بعض الناس، وذلك أن الحافظ 
مع  .، اه"وسمع على خاله محمد بن إسماعيل بن مبارز" :(4) "تاج العروس"الزبيدي قال في ترجمة الحافظ ابن الديبع من 

 ً ً في ترجمة ابن مبارز المذكور فإنه قال أيضا وعنه سبطه : "أن المذكور جده ألمه، كما اعترف به الحافظ مرتضى أيضا
بعد أن نظر بما يقع " ألمما"وقد قال صاحبنا الشھاب العطار في حاشيته على  .اه" الوجيه عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني

ال أدري لم يستعمل الخاَل في موضع الجّد أبي األّم، : "من الحافظ مرتضى في المترجم وذكره البصري خاالً له مع أنه جد ألم
 .، اه"وعسى هللا أن يمنَّ علي بالفتح

_________________________________________ 
 

 .)المؤلف( 85:3: انظر سلك الدرر (1)
 .)المؤلف( 221:3انظر سلك الدرر  (2)
 .)المؤلف( 231:3: سلك الدرر (3)
 .325:5التاج  (4)

   
ً فھو في عھدته وغير مقبول، وكأني به غرته " عمدة األثبات"وأما ما ذكره صاحب  من أن البصري أخذ عن المترجم أيضا

خبط فيھا خبط عشواء، وناھيك أنه مع نقله في ترجمة  فإنه" عجائب اآلثار"عبارة الجبرتي في ترجمة ابن عقيل المذكور من 
والده عن ابن عقيل نفسه انه ابن بنت البصري قلد الحافظ مرتضى في غلطه المذكور، فإنه ساق كعادته ترجمته من معجمه 

ة التي تدل على أن اإلغراق في التقليد األعمى إلى اتباع األوھام الساقط: باللفظ غير متنبه وال عاز، وھذا أعظم عيوب المؤرخ
  .الناقل أو الناسخ كان ال يتأمل ما يقرأ ويجري به قلمه، و عاقبة األمور

ھو عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار المكي الشافعي العالّمة المحدث الصالح مسند : عمر بن عبد الرسول - 445
النور أبو الحسن علي الونائي المصري، وأجازه واستجاز له عمدته . 1249مكة المكرمة وعالمھا المتوفى بھا بالطاعون عام 

يروي عامة عن عبد الملك القلعي وطاھر . وبالجملة فالمذكور كان راوية مكة األكبر في عصره. من كثيرين من مشايخه
ن الشامي سنبل وأبي الفتح ابن محمد بن حسن العجيمي وصالح الفالني ومصطفى بن محمد الرحمتي الدمشقي والشيخ سليما

والحافظ مرتضى الزبيدي والشمس الشنواني المصري والشمس محمد بن أحمد الجوھري ومحمد بن عبد الرحمن الكزبري 
والشھاب أحمد بن عبيد العطار ومصطفى الكردي الشامي وعبد العزيز بن حمزة المراكشي والشھاب أحمد بن عمار 

وقد قال عن المترجم شيخه األخير الوجيه األھدل في َنَفسه لما . يرھمالجزائري والسيد عبد الرحمن ابن سليمان األھدل وغ
وفي ھذه السنة مات من علماء مكة الشيخ العالّمة الولي عمر بن عبد الرسول، ووقع عليه : "تكلم على الطاعون الذي مات به

  .اه". من الخاص والعام األسف العظيم ألنه كان به النفع للمسلمين

وكل ما له من طريق محمد صالح البخاري وبن عبد هللا سقط المشرفي والعربي الدمنتي ومحمد بن علي  له ثبت صغير نرويه
المدراسي ومحدث الھند محمد إسحاق الدھلوي ومحمد بن خضر البصري والشيخ صبغة السنوسي الجغبوبي وارتضا علي خان

وأروي ما له عالياً عن السيد أبي علي حسين بن . ھم عنههللا ببدر الدولة المدراسي والشيخ حسن البوصنوي المدني وغيرھم كل
وعن : ح.محمد بن حسين الحبشي الباعلوي عن أبيه والعالّمة الصالح السيد أحمد بن عبد هللا بن عيدروس البار كالھما عنه

يخ أبي الخير بن وعن الش: ح. محمد سعيد األديب القعقاعي المكي عن الشمس محمد بن عمر الرسول المكي عن أبيه المترجم
  .عابدين عن الشيخ محمد تلوه عنه

ھو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى اليحصبي القاضي أبو الفضل المحدث الحافظ  :(1) عياض – 446
بحمة بسطة ثم انتقلوا إلى فاس ثم إلى بستة، وبھا ولد، وأخذ عن مشيختھا، ثم رحل إلى  الحافل، استقر أسالفه في القديم

وأبو علي الصدفي قبل ذلك بأيام قد استحفى لنبذه خطة القضاء من غير أن  508األندلس فدخل قرطبة ثم مرسية، قدمھا سنة 
ً لم يتمه، فأخذ أكثرھم في الرجوع إلى مواطنھم، يعفى، ووجد الرحالين إليه قد نفدت نفقاُت بعضھم ومنھم من ابتدأ كتاب ا



112 
 

وتربص بعضھم، فمكث ھو بقية صفر وربيع األول ال يقع له على خبر سوى الظن بكونه ھناك، وقابل أثناء ذلك بأصوله 
عناه أنه وكتب منھا ما أمكن على يد خاصة من أھله وال يشك أن تصرفه بذلك لم يكن إالّ بأمره، ولقد شافھه بعد خروجه بما م

 لو طال تغيبه ألشعره بالترحال إلى موضع ال يوجد به لكونه يقع االختيار عليه فيجد

_________________________________________ 
 

(1) 

وأزھار الرياض للمقري) تحقيق الدكتور بنشريفه، المغرب(كتابه الغنية وكتاب ابنه التعريف بالقاضي عياض : من أھم مصادر ترجمته
222:4واالحاطة  298: ومعجم اصحاب الصدفي 363:2وانباه الرواة  222: وقالئد العقيان) 1296: رقم(وبغية الملتمس  429: صلةوال

والنجوم 138:4والشذرات  168: والديباج 483:4وابن خلكان  122:4وعبر الذھبي  1304: وتذكرة الحفاظ 101: وقضاة النباھي
 .من مجلة المناھل المغربية 19والعدد  277: وجذوة االقتباس 285:5الزاھرة 

   
 .ما يرغب فيه من سماعاته حتى يبلغ غرضه لما وقع في نفسه من إخفاق رغبته وتعطيل رحلته، فشكره على ذلك 

وشيوخ عياض يقاربون المائة، لقي من أعالمھم بسبتة أبا عمران ابن أبي تليد وأبا بكر ابن عطية وابن العربي، وأجاز له أبو 
علي الغساني وأبو عبد هللا الخوالني، وكتب إليه من شيوخ المشرق أبو نصر النھاوندي وأبو بكر الطرطوشي وأبو طاھر 

  .السلفي، واستجاز منه أيضاً، وأبو عبد هللا المازري من المھدية وغيرھم

ونقل قول " سارت بھا الركبان صنف التصانيف التي: "بعالم المغرب ووصفه بالحافظ وقال" تذكرة الحفاظ"حاله الذھبي في 
النجم "وذكر ابن صعد في ترجمته من . كل تآليفه بديعة: وقال" إمام الحديث في وقته وأعرف الناس بعلومه: "ابن خلكان فيه

" معجم أصحاب الصدفي"وقال الحافظ ابن األبار في " ما وقفت قط على خبر أو أثر إالّ وعندي إسناده: "عنه انه قال" الثاقب
وكان ال ُيْدَرُك شأوه وال يبلغ مداه في العناية بصناعة الحديث وتقييد اآلثار وخدمة العلم، مع حسن التفنن : "ترجمه لما

والتصرف الكامل في فھم معانيه، إلى اضطالعه باألدب وتحققه بالنظم والنثر، ومھارته بالفقه، وبالجملة فكان جمال العصر 
ْت رجاالت المغرب فضالً عن األندلس حسب فيھم صدراً ومفخر األفق وينبوع المعرفة ومعدن  وقال عنه  .اه" اإلفادة، وإذا ُعدَّ

  .اه" أعرف الناس في وقته بعلوم الحديث وبالنحو واللغة وكالم العرب وأنسابھم: "الحافظ السخاوي

لمدينة، وقفت على قبره بھا وأقبر بباب ايالن داخل ا 544جمادى اآلخرة سنة  7توفي بمراكش مغرباً عن وطنه يوم الجمعة 
وابن األبار " الصلة"غير مرة، ودفنه بمراكش ھو المعروف لدى مؤرخي المغرب وغيرھم كافة، وھو الذي البن بشكوال في 

واليفرني وابن " اإلطاحة"تاريخه وابن فرحون في طبقاته وابن الخطيب في وابن خلكان في" معجم أصحاب الصدفي"في 
من أن عياضاً لما تولى كبر  (1) ومن الغريب ما وقع في تاريخ ابن خلدون. سته وغيرھم من األعالمالطيب الشرَكي في فھر

الدولة آخر األيام حتى مات فسخطته : "دفاع عبد المؤمن بن علي عن سبتة وكان رئيسھا يومئذ بدينه وأبوته ومنصبه قال
وأقطع نص لظھر الخصم في ھذا قول ولد عياض القاضي أبو  .، اه"مغرباً عن سبتة بتادال مستعمالً في خطة القضاء بالبادية

ً نھض لمراكش من سبتة  (2) عبد هللا محمد في الجزء الذي عقده لترجمة والده  543جمادى الثانية عام  25أن عياضا
فاجتمع فيھا بعبد المؤمن، وأمر بلزومه محله، إلى أن خرج عبد المؤمن لغزو دكالة فخرج صحبته، فمرض بعد مسير مرحلة 

ثم مات ليلة الجمعة نصف الليل التاسع فأذن له في الرجوع، فرجع إلى حضرة مراكش فأقام بھا مريضاً نحواً من ثمانية أيام، 
كالم ولده، رحمھما هللا، فلم يذكر لوالده والية بالبادية  .اه" ، ودفن بھا في باب ايالن داخل السور544من جمادى اآلخرة عام 

ألبي " الفتح الفياض في شرح شفاء القاضي عياض"وال غيرھا، ونص على وفاته بمراكش ودفنه به، وبذلك كله تعلم ما في 
ً مات خارج مراكش بأميال ونقل إليھا، قال ومن الغريب ما حكاه الشعراني في : "الحسن علي الحريشي الفاسي أن عياضا

طبقاته الكبرى من أنه مات فجأة في الحمام يوم دعا عليه الغزالي إذ بلغه أنه أفتى بحرق كتاب االحياء، وقيل إن 
ھو الذي أمر بقتله في الحمام بعد أن ادعى عليه أھل بلده باليھودية إذ كان ال يخرج يوم السبت ألنه كان يصنف  (3) المھدي

كالم الحريشي، ومن  .اه" باختصار، فإنه ال يصح، وإنما نبھنا عليه لئالّ يغتر به من يقف عليه .اه" كتابه الشفا يوم السبت
 .نسخة عندي منه بخط تلميذه الحافظ أبي العالء العراقي نقلت

_________________________________________ 
 

 .)المؤلف( 230:6تاريخ ابن خلدون  (1)
 .12: انظر التعريف بالقاضي عياض (2)
 .)المؤلف(يعني مؤسس دولة الموحدين  (3)
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" الكواكب السيارة في الحث على الزيارة"د المكي بن مريدة المراكشي دفين فاس الجديد في كتابه ونحوه العالّمة أبي محم 
، ومثله ما ذكر الشيخ "المواسم والطوائف"وھو اسم شرحه ونقده لخطبة السلطان أبي الربيع سليمان بن محمد العلوي في 

ً بمراكش األمير في ثبته، والشيخ ابن الحسن بناني في فھرسته، والشمس ال ً مات مسموما قاوقجي في أوائله، من أن عياضا
وفي  .اه" توفي بمراكش وقيل انه مات مسموماً َسّمُه يھودي": "الديباج"سمه يھودي، وقد حكى ذلك أيضاً ابن فرحون قال في 

  .اه" وما قيل من أنه قتل ال أصل له: "للخفاجي" نسيم الرياض"

شاع اآلن على األلسنة أن يقولوا لوال عياض ما "االفراني عالم مراكش ومؤرخھا  لمحمد الصغير" درة الحجال"وفي مقدمة 
ذكر المغرب، ولم أقف عليه ألحد من المتقدمين، وال يبعد ذلك من حاله، فقد كان مفخرة من مفاخر المغرب، وآية عن جاللة 

أخبرني به الفقيه أبو عبد هللا ابن المبارك قال لما  ونظير ما شاع على األلسنة ما. أھله تعرب، وليس للشافعية وال للمالكية مثله
يا سيدي نريد حد حرم : "قدم أبو علي اليوسي لزيارة ضريح عياض في حدود المائة وألف عرض له جيران ضريحه فقالوا له

 المغرب كله حرم ألبي الفضل، و: أبي الفضل، يعنون من ضريحه إلى باب حومته، فقال لھم أبو علي

 "أن يجمَع العالَم في واحِد  بمستنكـرليس على هللا
  

  .ومن خط االفراني نقلت .اه

قال بعض : "البن صعد التلمساني" النجم الثاقب فيما ألولياء هللا من المفاخر والمناقب"ووجدت في طرة بخط قديم بھامش 
رق شمس أخرى من المغرب الشيوخ كانت الشمس تطلع على الناس من المشرق وتغرب في المغرب وجاءنا نحن أھل المش

 :ألف المترجم في ھذه الصناعة الشريفة الكتب التي ال نظير لھا، ناھيك منھا بـ"األقصى وھي كتاب الشفا لعياض
أبدع فيه كلَّ اإلبداع وسلم له أكفاؤه كفاءته فيه ولم ينازعه أحد في االنفراد به " :(1) الشفا قال عنھا ابن فرحون في ديباجه -1

ً وال أنكروا مزية السبق إليه، بل تشرفوا للوقوف عليه، وأنصفوا في االستفادة منه وحمله الناس  ً وغربا " وطارت نسخه شرقا
  .اه

2-  ً    .اه" ھو كتاب لو كتب بالذھب أو وزن بالجوھر لكان قليالً في حقه" :(2) والمشارق قال عنه ابن فرحون أيضا

، وبغية الرائد في معرفة ما في حديث أم زرع من الفوائد، واإللماع إلى معرفة الرواية (3) واإلكمال، والمدارك 10 -3
كتاب " تذكرة الحفاظ"وذكر له الذھبي في . ، أخبار العلويين، وأخبار سبتة، وأخبار القرطبيين وغير ذلك(4) وتقييد السماع

الذي أَربى على جميع المؤلفات جمع فيه أخبار ملوك األندلس والمغرب واستوعب أخبار سبتة وعلمائھا : جامع التاريخ، قال
في شيوخه وھي في نحو  (5) في سفر، وفھرسته المسماة بالغنيةومما له في الموضوع معجم شيوخ ابن سكرة ). انظرھا(

 وبعد أيھا الراغبون في تعيين رواياتي، وإجازة مسموعاتي" (6) الثمانية كراريس، قال في أولھا

_________________________________________ 
 

 .170: الديباج (1)
 .المصدر نفسه (2)

محمود بكير، كما صدرت منه طبعة في المغرب ظھر منھا حتى اليوم خمسة أجزاء. طبع ھذا الكتاب ببيروت في أربعة أجزاء بتحقيق د (3)
 .بتحقيق عدد من العلماء

 .)1970تونس )طبع كتاب االلماع بتحقيق األستاذ السيد احمد صقر القاھرة  (4)

بتحقيق ماھر) 1982(وعن دار الغرب اإلسالمي ). 1978(محمد ابن عبد الكريم . بتحقيق د) تونس - ليبيا (صدر عن الدار العربية للكتاب  (5)
 .جرار

 .)عبد الكريم ابن( 98 -  97: الغنية (6)
   

عيون، وأخص أوراقي  علي، ومدكم أيدي الرغبات إلّي، أن أنّص لكم من ذلك على (1) ومجموعاتي، فقد تعين بحكم الحاكم
بما لعله يفي بالمضنون، وأحيل على فھارس األشياخ على العموم، في سائر أنواع العلوم، وأسمي أشياخي الذين أخذت عنھم 
قراءة وسماعاً ومناولة وإجازة، ومن كتب إلّي ولم ألقه، وذكرت في خبر كل واحد منھم ما يعطي الحال وفقه، من االختصار 

ا أدت إليه الحال من الرحلة واالنحفاز، وذكرت أثناء ذلك أسماء جلة من لقيتھم وجالستھم وذاكرتھم ولم أرِو واإليجاز، بحكم م
عنھم أو سمعت منھم اليسير، إما لقاطع قطع أو لسبب منع، أو ألنھم لم يكونوا أصحاب رواية، وال أھل إتقان لما رووا 
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أنه يذكر الشيخ ونسبه وتقلبات الدھر به ومشيخته، ثم يذكر مسموعه  ، ابتدأ بمن اسمه محمد منھم، واصطالحه فيه"ودراية
عليه وإسناده فيه، وافتتح فيھا بترجمة محمد بن عيسى التميمي من أجل شيوخ سبتة، وكلما عرض له فيھا ذكُر علّي بن 

ھذه مائة ترجمة، وقد  :(2) يوسف بن تاشفين وصفه بأمير المؤمنين، وختمھا بترجمة يوسف بن عبد العزيز الطليطلي، وقال
تركت جماعة ممن لقيناھم وذاكرناھم وحضرنا مجالس نظرھم من الفقھاء والرواة ممن لم نحمل عنھم الكتب وال الحديث 

خمس والعشرين من الفھارس ألھل المشرق والمغرب، وقد ذكرناھا في حروفھا اقتصاراً على ما ذكرناه، ثم أتى بإسناد نحو ال
 .وختم" وهللا ينفعنا بما علمناه، ويجعل سعينا في ذلك فيما يرضاه، ويعصمنا بتوفيقه ويشعرنا تقواه: "عنه، ثم ختمھا بقوله

ً  ومما يرجع إليه في أسانيده كتابه الشفا فإن أحاديثه المسندة فيه أفردھا بعضھم قال الشھاب العجمي . بالتأليف وھي ستون حديثا
ونحو ما " فمن أراد رواية الكتب الستة من طريق عياض فليأخذھا من كتاب الشفا أو من الجزء المذكور: "في مشيخته

 ."خالصة األثر"للعجمي في ترجمة المقري من 
_________________________________________ 

 
 ."مالحاحك: "كذا ولعلھا (1)
 .187: الغنية (2)

   
وقد افرد القاضي عياضاً بالتأليف ولده القاضي أبو عبد هللا محمد في مجلد صغير ما أظرفه وھو عندي، ومسند افريقية محمد  

في مجلدين ضخمين بناه على روضات " أزھار الرياض في أخبار عياض"، والمقري له (1)بن جابر الوادياشي التونسي
فلم أجدھما  (2) عةثماني أتى فيه منھا بسّت وبقي عليه على ما في النسخ التي بيدنا وبتونس وغيرھا الروضة السادسة والساب

 .في النسخ التي بأيدينا منه وكذا بيد من عرفناه، فإما لم يكتبھما المقري أو كتبھما وضاعتا، و األمر من قبل ومن بعد
طرق، منھا بأسانيدنا إلى ابن حوط هللا عن الخطيب أبي جعفر أحمد بن  أروي كل ما للقاضي عياض من مروي ومؤلف من

ومن طريق ابن الزبير عن القاضي أبي عبد هللا محمد بن غاز األنصاري السبتي وعن أبي الخطاب : ح. علي بن حكم عنه
لى ابن غازي المكناسي وبأسانيدنا إ: ح. محمد بن واجب عن أبيه أحمد بن خليل بن واجب وھو وابن غاز عن القاضي عياض

عن أبي عبد هللا محمد السراج عن أبيه عن جده أبي زكرياء عن قاضي الجماعة أبي البركات ابن الحاج عن القاضي أبي 
إسحاق الغافقي عن القاضي أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا األزدي عن القاضي أبي عبد هللا بن غاز عن القاضي عياض، وھو 

وبأسانيدنا إلى الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق التنوخي عن محمد بن جابر الوادياشي عن عبد هللا . ضاةكما ترى مسلسل بالق
أخبرنا به أبو : قال الوادياشي: ح. بن محمد بن ھارون عن أبي الحسن سھل بن مالك عن أبي جعفر أحمد بن حكم الغرناطي

 المواھب ربيع بن أبي عامر يحيى بن عبد الرحمن

_________________________________________ 
 

جمعت قطعة جيدة تضمنت التعريف بالقاضي عياض وتواليفه وما قيل فيھا، وما وقع لدي مما خاطب به) 218: برنامج(قال الوادياشي  (1)
 .… الحافظ السلفي وغيره، وما وجدت له من نظم أو قيل فيه

فأن الروضة) عبد السالم الھراس. على يد سعيد احمد اعراب ومحمد بن تاويت ود 5، 4قد اكتمل طباعة ج" أزھار الرياض"رغم أن  (2)
 .السادسة والسابعة غير موجودتين في ما ظھر منه

   
ابن ربيع إجازة عن الحسن بن علي الغافقي عن القاضي عياض، وبه إلى الحافظ أيضاً عن البرھان التنوخي عن الحجار عن 

اني عن الحافظ أبي طاھر السلفي عن عياض، قال الشيخ عابد إثر ذكر بعض ھذه األسانيد في أبي الفضل جعفر بن علي الھمذ
وأروي جميع الكتب الستة وكتب األحاديث المسندة والمعاجم واألجزاء من طريقه بھذه ": "حصر الشارد"حرف الشين من 

  .اه" األسانيد وأسانيده إلى مصنفھا مشھورة

مقام عياض مثل ": "المجد الطارف والتالد" محمد األمين الصحراوي نزيل مراكش في كتابه قال األديب أبو عبد هللا: تنبيه
مقام البخاري واأليمة األربعة، فھم حملة الشريعة وعلومھم التي يبثون في صدور الرجال بالتلقين أو التأليف ھي أورادھم 

 ً وأبقى للثواب بعد المدد البعيدة، ذبو عن الشريعة بسيوف  والوسيلة التي بينھم وبين هللا، وذلك أجّل األوراد وأجدرھا نفعا
علومھم، فبقيت علومھم خالدة تالدة إلى األبد، وكم من ولي  كان معھم وبعدھم بكثير كان له تالميذ وأوراد وانقطعت تلك 

رون ال زالوا بعلومھم كأنھم أحياء، األوراد وباد المريدون بمرور األزمنة ولم يبق النفع إالّ بذكٍر إن بقي، وأيمة العلم المذكو
وانظر إلى عياض فال ترى تأليفاً معتبراً من تواليف أھل . وكل من استفاد مسألة علمية من كتبھم فھم أشياخه إلى يوم القيامة

صاحب وال يضّر منصبه كون . الحديث وال أصحاب السير والفقھاء إالّ وجدته مشحوناً بكالمه، مع أنه لم يرتحل إلى المشرق
لم يذكره من رجال التصوف مع أنه أقدم وفاة من جميع من ذكر فيه، ووجه العذر أنه التزم فيه ذكر الزھاد العباد " التشوف"
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ترجمة عياض " النجم الثاقب"صدر ابن صعد في : قلت) من نسختنا 243انظر بقية كالمه فيه ص (أي الذين انقطعوا لذلك 
عيدروس "بالبالد المغربية، وممن أجمع على فضله وعلمه علماء الفقه وأكابر الصوفية كان عمدة أولياء هللا: "بقوله فيه
  .(1) )انظر عقد اليواقيت الجوھرية له(ھو عيدروس بن عمر الحبشي الباعلوي : الحبشي

بضم النون والراء بينھما ميم  –" شرح التجريد"ھو عيد بن علي النمرسي، قال الشرقاوي في  :(2) عيد النُّْمُرسي – 447
، يروي عامة عن البصري والنخلي والشمس محمد البرزنجي 1140الشافعي األزھري المتوفى بالمدينة سنة  –ساكنة ا ھـ 

وعلي بن خليل الجزائري ومحمد الشرنباللي ومحمد بن قاسم البقري ومنصور المنوفي وأحمد البشبيشي وأحمد السندوبي 
  .وعبيد الديوي وغيرھم وأحمد النفراوي

، ذكر فيه سند حديث األولية عن محمد بن عبد 1136له ثبت بناه على إجازته للشمس الحفني في نحو كراسة، أتمه بتاريخ 
هللا المغربي عن البصري بشرطه وأسانيد الستة وبعض كتب الحديث والتفسير عمن ذكر قبل، وأحال في آخره على ثبتي 

  .ابن سليمان الرداني، وھو عندي البصري والنخلي وشيخھما

وأخبرنا به السكري عن الحلبي عن العقاد عن عبد الرحمن الفتني : ح. نرويه وكل ما للمؤلف من طريق الشمس الحفني عنه
وأعلى من ذلك عن المعمر نور الحسنين ابن المنال محمد مبين األنصاري الحيدرأبادي كتابة من الھند عن قاضي : ح. عنه

وبأسانيدنا إلى الشيخ عابد السندي : ح. لحفيض بن درويش العجيمي المكي عن الشيخ محمد طاھر سنبل المكي عنهمكة عبد ا
 ً   .عن محمد طاھر سنبل المذكور عنه أيضا

 سليمان الرعيني، يكنى أبا محمدھو عيسى بن  :(3) عيسى الرعيني – 448

_________________________________________ 
 

 .في ما يلي 460: انظر رقم (1)
 .273:3ترجمته في سلك الدرر  (2)
 .1929: والتكملة رقم 51: ترجمة عيسى الرعيني في صلة الصلة (3)

   
واية والتقييد واالسناد، روى باألندلس عن جماعة، وحج وأخذ الرندي، أصله من رندة وسكن مالقة، كان من أھل االعتناء بالر

ً لما رواه مقيداً . سنة 23في رحلته عن أصحاب أبي الوقت وسكن دمشق وأخذ عن الشيوخ ودام مقامه ھناك  وكان ضابطا
ً في الصحابة عندي ً بالرجال واألسانيد ناقداً فاضالً بارع الخط حسن التقييد وألف كتابا ً عارفا بعضه، ومعجم أشياخه،  متقنا

نروي ما له من طريق ابن مرزوق الخطيب . 632وجلب كثيراً من الكتب التي لم تكن وصلت المغرب واألندلس، ومات سنة 
  .عن المحدث أبي عبد عبد هللا الطنجالي عنه

  
من وطن ": "المنح البادية"ھو عيسى بن محمد بن أحمد بن عامر بن عياد الثعالبي، قال في  :(1) عيسى الثعالبي – 449

وھو منسوب ": "اج العروست"وفي  .اه" الثعالبة قومه، وھم من عمالة الجزائر، وعشيرته ينتسبون إلى جعفر بن أبي طالب
أنجح "على ما في أول  1082الجزائري أصالً، المكي ھجرة ومدفناً، مات بھا سنة  .اه" إلى موضع بالمغرب يسمى آية ثعالب

ً " تاج العروس"نقالً عن فھرسة أبي محمد الطيب الفاسي وھو الذي في " نشر المثاني"أو ثمانين على ما في " المساعي . أيضا
المتوفى ضحى : "ألبي عبد هللا محمد بن حمزة بن أبي سالم العياشي في حق المترجم" الباسم في كالم أبي سالمالزھر "وفي 

 .اه" من رجب عام ثمانين، ودفن آخر النھار بالحجون من المصلى في دكة فوق مقبرة ابن عراق 24يوم األربعاء 
وة العارضة واتساع الرواية يعرب، بحيث ال يعلم في ذلك ھو مسند الحجاز والمغرب، والنادرة الفذ الذي كان حاله عن ق

 مع التوسع في العلوم األخرى/ العصر أعلم منه بھذا الشأن، وال أكثر اطالعاً وال أتقن معرفة 
_________________________________________ 

 

في تعريف الخلف مأخوذة عن نشر المثاني، ويضافوترجمته  196، 184: وانظر أيضاً رقم) 500: ص( 152: تقدمت ترجمته تحت رقم (1)
 .209:1إلى مصادر ترجمته رحلة الناصري الدرعي 

   
وقال فيه  .اه" خاتمة الحفاظ وفارس المعاني واأللفاظ"بـ " المشرع الروي"حاله صاحب . والدين المتين والتصون والرفعة 

   :(1) عنه أبو سالم العياشي في رحلتهوقال  .، اه"ھو مسند الدنيا في زمانه"الزبادي في رحلته 
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عكف في آخر أمره على سماع الحديث وإسماعه، فجمع من الطرق العوالي واألسانيد الغريبة والفوائد العجيبة ما لم يجمع "
" مع من المسانيد والمعاجم واألجزاء ما لم يتفق لغيره مثل ذلك وال قريب منه ألھل عصرهغيره، وكتب الكثير وسمع وأس

قرأ من األجزاء الحديثية والمسانيد الغريبة ما صار به فرد وقته في رواية الحديث، وأعطي القبول " :(2) وقال أيضاً بعد ذلك
 يضجرون منه عند إرادة سماع، وقد أخبرني أن شيخنا وال (3) التام عند المشايخ وأصحابھم بحيث ال يبخلون عليه بشيء

األجھوري مع أخذ الكبر منه غايته وضجره من طنين الذباب في أغلب األوقات كان إذا دخل عليه يبتدئه قبل أن يطلب منه 
حد قط من المشايخ شنف األسماَع، علماً منه أنه ال يأتي إالّ لسماع حديث أو رواية غريبة، وما دخل على أ: السماع فيقول له

فيخرج إالّ بفائدة له وللحاضرين، ولو قيل إن مشايخه كانوا يستفيدون منه أكثر مما يستفيد منھم لم يبعد، ألن غالب استفادته 
ما وصل إلينا : وقد أخبرني أن الشيخ البابلي كان يقول له. منھم إنما ھي الرواية وھم يستفيدون منه في درايته وتحقيق معانيه

ً  .اه" يا سيدي إنما تقول ذلك إلنصافك: مغرب أحفظ من الشيخ المّقري وال أذكر منك فأقول لهمن ال  :(4)وقال بعد ذلك أيضا
لما استقر بمكة واستوطنھا تفرغ لنشر ما جمع ونشر ما كتب وإقراء ما قرأ وإلسماع ما سمع، وجمع من عوالي السند "

 ن أدناه ھمم أھل زمانه، وتتبع الخزائن الكبار بمصروغرائب المسلسالت ونوادر التواريخ ما تقاصر ع

_________________________________________ 
 

 .126:2رحلة العياشي  (1)
 .128:2: رحلة العياشي (2)
 .بكتاب: الرحلة (3)
 .132:2: رحلة العياشي (4)

   
نائيات والثالثيات والرباعيات من األحاديث وما فوق والحجاز فاستخرج منھا غرائب المصنفات، وقيد الكثير منھا وانتقى الث

ذلك إلى العشاريات، من كثير من المصنفات أعلى ما فيه، وضبط من األسماء واألنساب ما قلَّ أن يوجد عند غيره، وأظھر 
اقتي وطفت ما من طرق الرواية ما كان خفياً، وبالجملة فھو نادرة الوقت ومسند الزمان، ولما علمت أني وإن اجتھدت فوق ط

عسى أن أطوف على المشايخ ال يمكنني أن أجمع ما جمع وال أن أحصل من النفائس ما حصل رأيت أنه قد كفاني المثونة وأن 
 ً   :هللا قد جمع له ما كان مفرقا

 
 ردَّ اإللُه نفوَسُھْم واألعُصرا فرأيت كلَّ العالمين كأنمـا

  
ً في الخطبة التي جعلھا لكتابه وقال فيه أبو سالم أي. كالمه في الرحلة .اه المبعوث في آخر الزمان " :(1) "كنز الرواية"ضا

لتجديد معالم اإليمان، المرجو من هللا حياته في عافية، إلى رأس المائة اآلتية، ليكون من خير فئة، المجددين في كل مائة، 
 .اه" ال مھدّي إالّ عيسى: ول خير من ركب العيسفيحسن أن يقتبس له باإلشارة، على سبيل البشارة، من صريح العبارة، في ق

  .انظر بقيتھا في الرحلة وأول الكنز، وفيه كفاية في ترجمة الرجل
  

، واستجاز لتلميذه البرھان إبراھيم بن عبد الرحيم الخياري 1066وكانت رحلة المترجم من الجزائر إلى مصر في حدود 
ً مع رفقائه المغاربة المدني من كل من لقي من كبار العلماء الموجود ين إذ ذاك في القاھرة كما كان يفعل أبو سالم أيضا

نروي كل ما ألبي مھدي الثعالبي من طريق العياشي والكوراني والعجيمي والرداني . والمشارقة، وقبلھم الشيخ زروق وغيره
 والبصري

_________________________________________ 
 

 .137 -  133:2والخطبة التي وضعھا العياشي لھذا الكتاب قد أوردھا في رحلته " اةكنز الرو"يسميه العياشي  (1)
   

  .(1) )انظر الكنز والمقاليد والمنح(والنخلي وأحمد ابن الحاج وبردلة وغيرھم، كلھم عنه، وفھارسه ذكرت في حروفھا 
 

بن محمد بن الشيخ أحمد العاني الحسيني الدمشقي، ھو العالّمة المدقق الوليد الرباني الشيخ محيي الدين  :(2) العاني – 450
غالب قراءته على والده الشيخ أبي عبد هللا محمد وأجازه، وھو عن والده الشيخ محمد، عن والده الشھاب أحمد العاني، عن 

ال الدمشقي في له ثبت ذكره له تلميذه بركة دمشق شيخنا الشيخ محمد سعيد الحب. القطب الشيخ عبد الغني النابلسي بأسانيده
  .إجازته لنا ذاكراً أنه يرويه عنه



117 
 

ھو العالّمة األديب المحدث المسند الناقد الرحال أبو عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن علي بن  :(3) العبدري – 451
أروي . بأبي البركات، وعليه بھا اليوم مشھد عظيم ومدرسة مقصودة) حاحة(العبدري الحيحي المعروف فيھا أحمد بن مسعود 

فھرسته من طريق أبي القاسم ابن رضوان الكاتب عنه، ومن طريق أبي زكرياء السراج عن أبي عبد هللا ابن حياتي الغافقي 
، كما في ترجمة ابن حياتي من فھرسة السراج، وھو يروي كما عنه، حسب إجازته له ما تصح روايته له إذا ثبت ذلك عنده

وقد استوعب مروياته عنھم في رحلته، وھي . في رحلته البديعة عن ابن الدباغ والدمياطي وابن ھارون القرطبي التونسي
ة، وقد اختصرھا ابن عندي في مجلد من أنفس ما كتبه المغاربة قلماً وشجاعة ونقداً واتساع رواية، وبالجملة فھي رحلة جامع

 .قنفذ صاحب الوفيات
_________________________________________ 

 
 . 196،201، 152: رقم (1)
 .1290وتوفي بدمشق سنة  1221وذكر انه ولد سنة  1487:3ترجمته في حلية البشر  (2)
 .260:7والزركلي  217: وشجرة النور 286: وجذوة االقتباس) 1968الرباط (انظر مقدمة الرحلة بتحقيق محمد الفاسي  (3)

   
شھاب الدين أحمد بـن محمد الشھير بالعجمي  ھو اإلمام مسند الديار المصرية الشھاب أحمد بن القاضي :(1) العجمي – 452

له جزء صغير لطيف في نحو كراسة ذكر فيه سنده في . األلف الشافعي األزھري صاحب المشيخة، وقد سبق ذكره في حـرف
حديث األولية من طريق شيخيه أبي الحسن علي األجھوري وسري الدين الدروري الحنفي، األول من طريق الحلبيين كما 

ترجمته، والثاني عن الجمال يوسف بن القاضي زكرياء األنصاري، ثم سنده في األحاديث العشاريات السيوطية عن سبق في 
األجھوري والمعمر جالل الدين المحلي، كالھما عن النور علي القرافي عن السيوطي إجازة، ثم ساق عشاريات السيوطي 

مذكور أيضاً شرح على ثالثيات البخاري وقفت عليه في مكتبة جامع وللعجمي ال. المذكورة وشرح غريبھا وتكلم على أسانيدھا
الزيتونة بتونس، وله ملخص الفھرس الصغير للسيوطي وھو موجود بالمكتبة التيمورية بمصر في قسم المصطلح تحت عدد 

زء المذكور بخط وقد وقعت لي نسخة من الج) وقد سبقت في أحمد العجمي انظرھا(نرويه وكل ما به بأسانيدنا إليه . 122
العالّمة أبي العباس أحمد بن إبراھيم الدكالي الفاسي حسب روايته له عن ولد مؤلفه مسند مصر الشيخ أبي العز محمد العجمي 

  .عن أبيه
 

، ھو أبو األسرار حسن بن علي بن محمد بن عمر العجيمي المكي الدار، 1113ئف عام المتوفى بالطا :(2) العجيمي – 453
مسند الحجاز على الحقيقة ال المجاز، الفقيه الصوفي المحدث العارف، أحد من رفع هللا به منار الحديث والرواية في القرن 

قال عنه أبو سالم العياشي في . مدارھا الحادي عشر وأول الثاني، تعاطى ھذه الصناعة بتلھف فصار قطب رحاھا وعليه
 الحد، (4) جد في طلب علم الحديث كلَّ الجد، وبلغ في االعتناء به غاية" :(3) رحلته

_________________________________________ 
 

 .)115: ص( 6: مرت ترجمة أحمد العجمي تحت رقم (1)
 .155، 132، 68: انظر ما تقدم رقم (2)
 .213:2رحلة العياشي  (3)
 .منتھى: الرحلة (4)

   
ى عنه غالب مروياته، وال يقدم أحٌد من علماء اآلفاق على الحرمين والزم شيخنا أبا مھدي الثعالبي فسمع منه الكثير، ورو

 .اه" الشرفين إالّ جدَّ في لقائه واألخذ عنه، وُرزق في ذلك سعادة وإقباالً من المشايخ فكثرت بذلك مروياته واتسعت مسموعاته
كان : "نه أيضاً تلميذه أبو طاھر الكورانيوقد قال ع. مع أن المترجم عاش بعد شھادة أبي سالم فيه بما ذكر نحو األربعين سنة

" له قوة على طول المجلس بحيث كنا نجلس للقراءة عقب شروق الشمس ويستمر إلى قبيل العصر ال يقوم إالّ لصالة الظھر
ً  .اه   .وذكر أنه قرأ عليه الموطأ في أحد عشر مجلسا

علي وزين : ومصر، كابني عبد القادر الطبريروى عن أكابر علماء عصره بالشام والمغرب والحجاز والھند واليمن 
ومن شيوخ العجيمي ". العقد"قريش وزين الشرف ومباركة، ذكر أخذه عن األخيرتين الحافظ الزبيدي في : العابدين، وبناته

ً علي بن أبي بكر الجمال األنصاري المكي وأبو مھدي الثعالبي والقشاشي، وھو شيخ سلوكه وإليه ينتسب، والكوران ي أيضا
ومسند الشام محمد بن بدر الدين البلباني والعياشي، وتدبجا، ومحمد بن كمال الدين بن حمزة بن النقيب ومسند اليمن الشھاب 
أحمد بن العجل الزبيدي وولده موسى والشمس محمد الشوبري وعبد الرحيم الخاص وعلي بن الديبع وإبراھيم جعمان اليمني 
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شھاب الخفاجي وعلي األجھوري وابن عالن الصديقي وعبد القادر الصفوري وأحمد بن وعلي الشبراملسي والنجم الغزي وال
البنا الدمياطي وإبراھيم الميموني وعبد القادر الفاسي وابن سليمان الرداني ومحمد بن سعيد المرغتي ومحمد بن المرابط 

مد الفاسي والمعمر علي بن أحمد بن البغال الدالئي ومحمد بن محمد بن سودة وعبد الوھاب ابن العربي الفاسي ومحمد بن أح
الغمري األنصاري المكي وعبد السالم اللقاني وإبراھيم بن حسين بيري المكي وعبد الوھاب بن الشيخ عبد الرحمن 
االسالمبولي المعروف بعرب زاده ومحمد حسين الخاني النقشبندي وعلي باحاج اليمني وأحمد بن محمد الحموي وعبد 

ي، وتدبجا، ومفتي مكة محمد صادق بادشاه وأحمد سعيد الالھوري والمعمر عاشور التونسي ويحيى الشاوي وأحمد الغنيالنابلس
انظر كفاية (المالكي القرشي ومحمد السروري وعبد الفتاح الخاص، وغيرھم ممن حوته رسائله وأثباته وإجازاته وھي كثيرة 

بالمعمرين عن المعمر عبد الملك بن عبد اللطيف بن عبد الملك  وكان يروي الصحيح مسلسالً ). المستطلع ورسالة الطرق
العباسي والنور علي بن محمد بن مطير والشھاب أحمد بن عجيل كتابة من اليمن، ثالثتھم عن القطب النھروالي المكي 

  .بأسانيده

وبأسانيدنا إلى الحافظ . م عنهنروي ما له من طريق ابن عقيلة المكي والبديري والتاج القلعي وأبي طاھر الكوراني وغيرھ
مرتضى عن عمر بن عقيل وابن الطيب الشرَكي وعبد الخالق ابن أبي بكر المزجاجي وحسن بن إبراھيم الكوراني وحسن بن 

. وبأسانيدنا إلى الشھاب الھاللي عن أبي عبد هللا محمد بن حسن العجيمي عن أبيه المترجم. عبد الرحمن عيديد خمستھم عنه
لنور حسين بن محمد الحبشي ومحمد بن سالم السري باھارون التريمي والقاضي حسين السبعي عن الشمس محمد بن وأنا ا: ح

ناصر الحازمي عن محمد بن علي العمراني عن أحمد بن محمد قاطن الصنعاني عن أحمد بن عبد الرحمن الشامي عن محمد 
لسكري عن سعيد الحلبي عن إسماعيل المواھبي الحلبي عن حسين وأنا البدر عبد هللا ا: ح. بن حسن العجيمي عن أبيه ما له

وذلك عن السكري : وأعلى ما بيننا وبينه أربعة. بن عبد الشكور الطائفي عن محمد بن حسين العجيمي عن والده المترجم
مر بن عبد وعن حسين بن محمد الحبشي عن أبيه عن ع: ح. والحبال، كالھما عن الكزبري عن الرحمتي عن الجنيني عنه

وعن المعمر نور الحسنين بن محمد . الرسول عن أبي الفتح بن محمد العجيمي عن أبيه عنه، وھو مسلسل باآلباء كما رأيت
حيدر األنصاري الحيدرأبادي عن القاضي عبد الحفيظ بن درويش العجيمي المكي عن طاھر سنبل عن محمد عارف جمل 

عبد الغفور السندي عن عبد القادر الصديقي المكي حفيظ أيضاً عن محمد ھاشم بنالفتني عن العجيمي، ويروي القاضي عبد ال
وآخر من علمته بقي من المجازين منه في الدنيا . عنه، فبيننا وبينه فيه أربعة أيضاً، وھو عال مع متانة الرجال وعظيم قدرھم

إن والده المحدث الشيخ عبد هللا البخشي استجاز ، ف1190المحدث المسند حسن بن عبد هللا البخشي الحلبي المتوفى بحلب عام 
  .سنة، وهللا أعلم 79له من المترجم وعاش بعده 

وقد خلف العجيمي ھذا ولده الشمس محمد بن حسن روى عن أبيه ما له، وأخذ عنه الھاللي وحسين بن عبد الشكور الطائفي 
عن جده حسن وأخذ عنه ھو السيد علي الونائي وعمر  وغيرھما، وكان لمحمد ھذا ولد يعرف بأبي الفتح روى عن أبيه محمد

وللعجيمي المترجم حفيد آخر ھو قاضي مكة عبد الحفيظ بن درويش بن محمد بن حسن العجيمي المكي أجاز . بن عبد الرسول
ر بن للشيخ السنوسي ومحمد صالح الرضوي البخاري والعربي الدمنتي، وعندي نص إجازته له، وللعالّمة المعمر محمد حيد

 ً   .محمد مبين األنصاري الھندي وأوالده، ومن طريق ولده المعمر نور الحسنين نتصل به عنه عاليا

 .(1) )انظر األوائل له، وحلية أھل الفضل في حرف األلف والحاء(ھو أبو الفداء إسماعيل الجراح الدمشقي : العجلوني
ومات سنة  1060ھو العالّمة الشمس محمد بن خليل العجلوني الجعفري نزيل دمشق، ولد سنة  :(2) العجلوني – 454

له ثبت موجود بالمكتبة . وبمصر عن أحمد الحموي وخليل اللقاني وطبقته، أخذ بدمشق عن العالء الحصفكي وطبقته، 1148
 التيمورية بمصر بخط كمال الدين الغزي ضمن مجموعة

_________________________________________ 
 

 .160:1ر وحلية البش 259:1سلك الدرر : ويضاف الى مصادر ترجمته) 363: ص( 120: ورقم) 98: ص( 5: انظر ما تقدم رقم (1)
 .39 -  38:4ترجمته في سلك الدرر  (2)

   
  .، نتصل به من طريق ولده المذكور بعده وبه إلى السليمي عنه125في علم المصطلح تحت عدد  

 1128ھو أبو الفتح محمد بن محمد بن خليل العجلوني الدمشقي المولد والوفاة، ولد الذي قبله، ولد سنة : العجلوني – 455
له ثبت بالمكتبة . 1193ه وأجازه، ثم رحل إلى مصر فأخذ عن الملوي والحفني وطبقتھما، ومات سنة وأخذ عن والد

ً . 125التيمورية في قسم المصطلح تحت عدد    .نتصل بمؤلفه إجماالً عن شيخنا السكري عن الحلبي عن العقاد عنه سماعا
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ھو الفقيه أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري ثم الدالئي أروي فھرسته من طريق ابن خير عن  :(1) العذري – 456
  .علي بن موھب وأبي القاسم ابن بقي ومحمد بن سليمان النفزي كلھم عنه

ھو العالم الصالح محمد بن الحاج العذاري الشريف المساكني، ومساكن بلدة من سواحل تونس دخلتھا  :(2) العذاري – 457
زاح المساكني عنه، وسند العذاري نروي ثبته عن الشيخ المكي ابن عزوز عن خليفة المترجم الصالح محمد الق. 1340عام 

  .(3) )انظر حرف الحاء(ھذا مذكور في فھرس العجلوني 

 ھو اإلمام الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد :(4) العراقي الكبير – 458

_________________________________________ 
 

 .430: وانظر فھرس ابن خير) 197ص ( 197: تكرر في الدالئي من قبل رقم (1)
 .)1281وذكر أن وفاته سنة ( 391: ترجمة العذاري في شجرة النور (2)
 .)363: ص( 120: مانظر ما تقدم رق (3)

1317: ومعجم سركيس 382:1وغاية النھاية  220: وذيل طبقات الحفاظ 171:4والضوء الالمع  276:2ترجمة العراقي في أنباء الغمر  (4)
 .119:4والزركلي  360:1وحسن المحاضرة 

   
وحسن : "لى األثر، قال السخاويالرحيم بن حسين العراقي، نسبة إلى عراق العرب لكون أصل أجداده منه، األثري نسبة إ

من حفاظ اإلسالم، ومسندي الحجاز ومصر . 806المصري الشافعي المتوفى سنة  .اه" االنتساب إليه ممن يصنف في فنونه
، وعني بالفن فبرع فيه وتقدم، بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه في 725جمادى األولى عام  9والشام، ولد في 

وغيرھا ووصفه " المھمات"نقل عنه الجمال األسنوي في . سبكي وابن كثير والعالئي والعز ابن جماعة وغيرھمالمعرفة كال
  .اه" وھذا وأمثاله مما يعد من مفاخر كل من الناقل والمنقول عنه: "بحافظ العصر مع كونه من تالمذته، قال السخاوي

 
حبب إليه ھذا الفن فانھمك فيه وانتھت إليه رياسته في البالد اإلسالمية " :(1) "طبقات الحفاظ"وقال عنه الحافظ ابن فھد في 

حفاظ  في عصره، شھد له بالتفرد فيه عدة من (3) بال ريب وال مرية بحيث لم يكن له في وقته نظير (2) مع الحفظ واالتقان
  ."عصره، وقصد من مشارق األرض ومغاربھا، وكتب عنه جميع األيمة، له مؤلفات في الفن بديعة

  
فأحيا هللا به السّنة بعد أن كانت دائرة فأملى أكثر من 79شرع في إمالء الحديث من سنة : "قال تلميذه الحافظ ابن حجر

  .اه" الفوائد الحديثيةأربعمائة مجلس، غالبھا من حفظه، متقنة مھذبة محررة كثيرة 
 

 796كان اإلمالء َدَرس بعد موِت ابن الصالح إلى أواخر أيام الحافظ العراقي، فافتتحه سنة ": "التدريب"وقال السيوطي في 
 .اه" 806فأملى أربعمائة مجلس وبضعة عشر مجلساً إلى سنة موته سنة 

_________________________________________ 
 

 .، والكتاني ينقل بايجاز وتصرف227: الحفاظذيل طبقات  (1)
 .مع المعرفة واإلتقان والحفظ: الذيل (2)
 .لم يكن له فيه نظير: الذيل (3)

   
كان اإلمالء انقطع قبل العراقي دھراً، وحاوله التاج السبكي ثم الزين العراقي حثَّه ولده ": "فتح المغيث"قال السخاوي في  

ه فكان يتعلل برغبة الناس عنه وعدم موقعه منھم وقلة االعتناء به إلى أن شرح هللا صدره لذلك الولي العراقي على إحيائ
  .اه" واتفق شروعه فيه بالمدينة المنورة وبعدة أماكن من القاھرة

لم نر في ھذا الفن أمتن منه، وعليه تخرج غالُب أھِل عصره، ومن أخصھم به : "فقال :(1) "إنباء الغمر"وترجمه الحافظ في 
ه خطب كتبه وينسبھا صھره شيخنا نور الدين الھيتمي، وھو الذي دّربه وعلّمه كيفية التخريج والتصنيف، وھو الذي يعمل ل

له، وصار الھيتمي لشدة ممارسته أكثر استحضاراً للمتون من شيخه، حتى يظن من ال خبرة له أنه أحفظ منه، وليس كذلك ألن 
  .منه .اه" الحفظ المعرفة
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ركبان في كل األلفية االصطالحية والحيثية، وقد سارت بھما ال: ومن تآليفه. وھو ممن وصف بالتحديد على رأس المائة الثامنة
مكان وزمان، وشرحھما، والمستدرك على مستدرك الحاكم، والمستدرك على مستدرك الدارقطني، وشرح الترمذي جعله 
تكملة لشرح الحافظ ابن سيد الناس، وتخريج أحاديث االحياء الكبير في خمس مجلدات، والصغير في مجلد وھو مطبوع سماه 

نكت على علوم الحديث البن الصالح وھي عندي عليھا خطه، واألحكام الصغرى، ، وألفية في علوم القرآن، وال"المغني"
ولولده الحافظ ولي الدين أبي زرعة . والكبرى، ونظم اقتراح ابن دقيق العيد، وغير ذلك، وتخريج أحاديث المنھاج للبيضاوي

 .(2) "شف الظنونك"ذكره له صاحب " تحفة الوارد في ترجمة الوالد"أحمد مؤلف في ترجمة والده سماه 
 :نقالً عن تذكرة الحافظ يوسف بن شاھين (3) "تدريب الراوي"وفي 

_________________________________________ 
 

 .73: انظر ما تقدم ص (1)
 .376:1كشف الظنون  (2)
 .277: تدريب الراوي (3)

   
أربعة تعاصروا السراج ابن الملقن والسراج البلقيني والزين العراقي والنور الھيتمي، أعلمھم بالفقه ومداركه البلقيني، "

ً ابن الملقن، وأحفظھم للمتون الھيتميوأعلمھم بالحديث ومتونه العراقي، وأكث كان : "وقال السخاوي في حقه .اه" رھم تصنيفا
منقطع القرين في فنون الحديث وصناعته، ارتحل فيه إلى البالد النائية، وشھد له بالتفرد فيه أيمة عصره وعولوا عليه فيه، 

  .اه" وسارت تصانيفه فيه، وھو في مجموعه كلمة إجماع

مشيخة القاضي ناصر الدين ابن التونسي، وذيل مشيخة القاضي أبي الحرم القالنسي تخريج ابن رافع، : بومما له في البا
ومشيخة البن القاري عبد الرحمن، ومعجم اشتمل على تراجم جماعة من أھل القرن الثامن غالبھم شيوخ شيوخه وفيھم من 

فھا وھي عندي، وأربعون تساعية، وعشرة ثمانية، شيوخه، وأربعون تساعية للميدومي، وأربعون عشارية ذكرت في حر
 .كالھما من رواية البياني، وأربعون بلدانية لم تكمل بقي عليه منھا أربعة بلدان قرأھا عليه الحافظ أبو حامد ابن ظھيرة

البلقيني والحافظ وبأسانيدنا إلى السيوطي عن العلم . نروي ما له بأسانيدنا إلى الحافظ ابن حجر والنور الھيثمي كالھما عنه
وبأسانيدنا إلى أبي . وبأسانيدنا إلى عبد الرحمن الثعالبي عن أبي زرعة العراقي عن أبيه. تقي الدين ابن فھد كالھما عنه

وبأسانيدنا إلى : ح. المواھب الحنبلي عن الشمس الميداني عن الطيبي عن الكمال الحسيني عن أبي إسحاق ابن الباعلوني عنه
ومن طريق القصار عن خروف عن الكمال الطويل عن : ح. ومن طريق أبي زكريا يحيى السراج عنه: ح. المنتوري عنه

  .شرف الدين المناوي عن الحافظ أبي زرعة العراقي عن أبيه

د بن من العلماء من عدَّ المترجم ھو المجّدد على رأس المائة الثامنة، كما سبق، ومنھم من عدَّ البلقيني، قال الشھاب أحم: تنبيه
ومن العجائب أن المشايخ الثالثة البلقيني وابن الملقن والعراقي كانوا أعجوبة ھذا ": "الرواة بمسلسل القضاةإتحاف"الشلبي في 

العصر على رأس القرن الثامن، فالبلقيني في التوسع في معرفة مذھب الشافعي، وابن الملقن في كثرة التصانيف، والعراقي 
  .وكل من الثالثة ولد قبل اآلخر بسنة ومات قبله بسنة في معرفة الحديث وفنونه،

  .(1) )سيأتي في الواو(ھو ولي الدين أحمد أبو زرعة بن الحافظ عبد الرحيم ابن الحسين : العراقي الصغير

سي، فخر فاس بل المغرب، ھو أبو العالء إدريس بن محمد بن حمدون العراقي الحسيني الفا :(2) العراقي الفاسي – 459
يذكر لي أن والدتي كانت سنة عشرين ومائة وألف تقريباً،  –يعني والده  –كان ": "فتح البصير"قال عن نفسه في أول كتابه 

الخ، وكانت وفاته بفاس … " أولع بعلم الحديث وطلب كتبه فوقف على مثير منھا 1134وأنه لما شرع في طلب العلم عام 
عن نيف وستين سنة، وقبره اآلن عن يمين محراب الزاوية الصقلية التي بالسبع لويات تحت الخزانتين  84أو  1183عام 

  .الصغيرتين ھناك، قبالة ضريح الشيخ أبي العباس أحمد الصقلي

للمترجم شرح على شمائل الترمذي، وشرح الثلث األخير من المشارق للصغاني في مجلد كبير ضخم، وشرح إحياء الميت 
ً تخريج للسيو طي، ثالثتھم عندي بخطه، وقرض له على األخير مشايخه ابن مبارك وابن زكري وابن سليمان، وله أيضا

 أحاديث الشھاب للقضاعي، وتكميل مناھل الصفا في تخريج

_________________________________________ 
 .631: انظر ما يلي رقم (1)
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إحالة على نشر المثاني، والتقاط الدرر، والدر النفيس؛ والكتاني يعتمد في ھذه الترجمة على مصادروفيه  282:1ترجمته في سلوة األنفاس  (2)
 .أخرى منھا معجم الزبيدي واالشراف البن الحاج

   
أحاديث الشفا للسيوطي، ولد الدرر اللوامع في الكالم على أحاديث جمع الجوامع، وفتح البصير في التعريف بالرجال المخرج 

في الجامع الكبير، وثالثتھم عندي الموجود منھم بخطه، وغير ذلك من األجوبة الحديثية والطرر المفيدة على سائر ما وقع لھم 
كامل ابن عدي، وتاريخ الخطيب، وخرج كتاب الحضرمي في الرقائق، : له" فتح البصير"واختصر كما في . بيده من الكتب

  .وھذه لم نقف عليھا

التذييل المنتخب فيما لفضالء الشعبة العراقية من المآثر "المحقق أبو محمد الوليد بن العربي العراقي في قال ابن عمه العالّمة 
ً فيه، وانفرد بذلك في وقته فكان ال يقاومه فيه أحد، واعترف له : "في حق المترجم" وجب ً في علم الحديث محققا كان إماما

يوطي زمانه، وقد حصل بيده من كتب ھذا الفن جملة وافرة وعدة متكاثرة، بذلك علماء زمانه وشيوخه وأقرانه، فكان يلقب بس
ً مشاراً له في ذلك، ولم يكن له عند ابتداء أمره وجھة لغير ذلك من  وكان يستحضر ما يسأل عنه من مراتب األحاديث غالبا

دة األقدمين، وكان شيخه العالّمة الحافظ العلوم، فخال ذھنه عنھا كلھا بعد أن أتقن القدر المحتاج إليه من فقه وعربية على عا
المتبحر أبو العباس أحمد بن مبارك اللمطي يبالغ معه في تحقيق بعض مسائل الحديث، وكان يشير إلى الرجوع إليه فيه، كان 
الشيخ ابن المبارك يدرس كبرى الشيخ السنوسي، فجرى ذكره لبعض األحاديث، فسأل صاحب الترجمة عمن خرجه، فذكر له 

أخبرني الثقة عن العالّمة المحدث .  درك لقد تعب ابن حجر ولم يخرج له إالّ طريقين: لى البديھة ستة طرق فقال لهع
األديب التاريخي أبي عبد هللا محمد بن عامر التادلي أنه سمع شيخه الصدر أبا حفص عمر بن عبد هللا الفاسي يقول في شأن 

قوموا : وبالسند إلى الشيخ المذكور أنه كان يقول لتالمذته في شأن صاحب الترجمةانه أحفظ من ابن حجر؛ : صاحب الترجمة
وكان الشيخ الشھير أبو محمد عبد الكريم اليازغني الزھني يجيءإلى باب دار صاحب الترجمة يسأله، . إلى سيدي وسيدكم

 ً ا أبا عبد هللا محمد التاودي ابن سودة وحدثني الثقة أن شيخ شيوخن. وكذلك غير واحد من فقھاء عصره، وناھيك بھذا شرفا
تنازع مع صاحب الترجمة في مسألة من علم الحديث، وانفصل المجلس بينھما على ذلك، فرأى في المنام كأن النبي صلى هللا 

طلب عليه وسلم في دار، فرام أن يدخل عليه، فوجد صاحب الترجمة بواباً على تلك الدار فمنعه من ذلك، فذھب إليه من الغد و
 .باختصار .اه" منه السمح واعترف له بالفضل، وأنَّ ما قال ھو الحق، وھذه رؤيا تدل على انه يذب عن الحديث

انه ممن حاز قصب السبق في علم الحديث حفظاً ورواية : "وقال عنه شيخه أبو عبد هللا محمد بن قاسم جسوس في إجازته له
 :ومن خطه نقلت .اه" م يصل إليھا أحد من أھل عصرنا فيما نعلمودراية، ووصل في ذلك إلى غاية الغاية، بحيث ل

 ً ھو في المحل األعلى، والموضع األعز : "وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد هللا الغربي الرباطي في إجازته للمترجم أيضا
ً وتمييزاً لحال المتون ورواتھا من الصحيح الثابت فما دونه، يكا ً وإلتقانا د أن ال يشذ عنه متن إالّ ويعرفه األجلى، حفظا

  .ومن خطه أيضاً نقلت .اه" ويعرف الرواة من طبقات العدالة وطول الصحبة إلى ما دون ذلك

اعتنى بعلم : "وقال عنه الحافظ أبو الفيض مرتضى الزبيدي المصري في معجمه لما ترجمه بعد أن حاله بحافظ العصر
ر فيه، ودرس للطالبين وأفاد، وانتفع به كثيرون، وأقرأ الكتب الغريبة مع تحقيق الحديث حفظاً وضبطاً رواية ودراية حتى مھ

ولقد حكى لي صاحبنا محمد عبد السالم . وإتقان ومراعاة للفن، فلم يكن في وقته من يدانيه في ھذا الفن حتى أشير عليه بالحفظ
الجامع "وحفظه ما يقضى منه العجب، ولما قرأ ابن ناصر، وھو أحد طلبته المالزمين له، من رسوخه في الفن وحسن ضبطه 

استدرك عليه نحو عشرة آالف حديث كان يقيدھا في طرة نسخته، بحيث لو نقل ذلك في كتاب جاء للحافظ السيوطي" الكبير
فوصل إلى مائة حديث، وتكلم على كل حديث على طريقة الحفاظ ولم يكمل، " الجامع الصغير"مجلداً، وشرع في شرح 

على الشفا والشمائل والشھاب للقضاعي في نحو ثالثين كراساً، وتكلم مع الحافظ ابن حجر في أربعة عشر موضعاً  وتعليقه
ومع الحاكم في المستدرك، وله في التفسير كالم عاٍل، كتب على تفسير الثعلبي من أوله إلى آخره مناقشات عجيبة، وشرح 

  .اھـ" ، نصيبه الذي أمره به السلطان في الغاية(1) الذي للصغاني) ط(ربع مجمع البحرين 

كان مقبالً على مطالعة كتب السير وعلوم الحديث، ": "نشر المثاني الكبير"وقال عنه نده ومعاصره ابن الطيب القادري في 
ودخل بيده من كتبه الغريبة واألطراف واألفراد والناسخ والمنسوخ وكتب التجريح والتعديل  استغرق في ذلك مدة عمره،

والضعفاء والوضاعين فضالً عن التقاة المحتج بھم فكان يستحضر رجال تھذيب الذھبي والستة والميزان واللسان البن حجر 
جامع الكبير وغالب كتب الحديث، فحصل له من والكاشف للذھبي والكالباذي وموضوعات ابن الجوزي وتاريخ الخطيب وال

ذلك ما لم يحصل لغيره، وانتھى إليه السؤال عن ذلك، فكان يستحضر ما يسأل عنه ويجيب عقب فراغ السائل من غير تأمل 
لم كان السؤال عن حديث أو مرتبته أو عن أحوال الرجال أو مراتبھم، فكان ھو المشار إليه في ذلك، و] سواء[وال مطالعة، 

يكن له حال قراءته اعتناء ببعض العلوم نحو النحو والبيان والمنطق، ومع ذلك كان إذا سرد كتاباً ال يلحن في شيء، منه بل 
 وكان شيخنا ابن المبارك يشير إلى الرجوع إليه مع ما علم من. فصيح النطق قوي الدراية وال ينطق بشيء غير مستقيم
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_________________________________________ 
 

استدرك المؤلف ذلك في باب الخطأ والصواب فلم نر وجھا لتغييره، الن النص). (المؤلف(شرح المترجم مشارق األنوار ال مجمع البحرين  (1)
 .)منقول عن غيره

   
لباع عن مخالفته لغيره وأجاز له غالب أھل عصره في الرواية عنھم، وله تقاييد مفيدة اشتملت على فوائد غزيرة يقصر ا

إدراكھا لعدم وجود الكتب المنقولة منھا عند غيره، مع ما اشتملت عليه من التحقيق، لو وجدتھا لجمعتھا ليحصل بذلك انتفاع 
  .اھـ" الناس بھا

شيخنا المحدث الحافظ سيوطي : "وقال عنه العالّمة المحدث المسند أبو عبد هللا محمد بن محمد الصادق بن ريسون في فھرسته
  .اھـ" وفريد عصره وأوانه، وقد انفرد بعلم الحديث في وقتهزمانه 

العالّمة خاتمة حفاظ الحديث بالديار المغربية، فاق أھل عصره في الصناعة ": "االشراف"وقال عنه القاضي ابن الحاج في 
  .اھـ" الحديثية لفظاً ورواية وضبطاً وإتقاناً إلى القدم الراسخ في معرفة طرق التجريح والتعديل

أخذ المترجم عن والده والشيخ المسناوي وابن زكري وأبي الحسن علي الشدادي وميارة الصغير ومحمد الصغير الفاسي، 
ً عن أبي الحسن علي بن أحمد الحريشي الفاسي والمحدث الشھير أبي  وغيرھم من أھل فاس ومكناس، ويروي عامة عاليا

ي العباس أحمد بن عبد هللا الغربي الرباطي وأبي عبد هللا محمد بن عبد القاسم أحمد بن سليمان األندلسي الفاسي والحافظ أب
السالم بناني الفاسي وأبي عبد هللا محمد بن قاسم جسوس، وسمع عليه من كتب الحديث ما يستغرب سماعه فضالً عن وجوده، 

ى إجازات جلھم له بخطوطھم، وضبط عليه وقيد وطبق، وأبي العباس أحمد بن مبارك اللمطي عامة ما لھم، حسبما وقفت عل
أجاز له غالب أھل : "وربما استقلَّ ھؤالء من مجيزيه، ولكن ھذا الذي ظفرت به، مع أن صاحب النشر قال كما سبق عنه

  .اھـ، وهللا أعلم" عصره في الرواية عنھم

وھي " فتح البصير" وله فھرس في كراريس جمع فيھا له نصوص إجازاته من مشايخھالمذكورين مصدرة بترجمته عن كتابه
وقد وقفت على كثير من إجازات المترجم لكثير من أھل البوادي بالمغرب، وأما الحواضر فال، وھذا عجيب، كأن . عندي

الناس كانوا ال يظنون أن ما كان عنده علم، على أنه العلم الثمين الذي إذا نادى المنادي يوم القيامة أين العلماء لم يجبه إالّ ھو 
  .من سلك مسلكهوأمثاله و

ومن مميزات الحافظ العراقي عن محدثي المتأخرين تجاھره بإحياء السنن الميتة في العبادات وغيرھا حاطاً من شأن ما جرى 
سنة القبض : "قائالً " المزايا"به العمل كيفما كان إذا كان يخالفھا، فقد ذكر عنه تلميذه الحافظ ابن عبد السالم الناصري في 

اطن الثالثة كان محافظاً عليھا شيخنا إدريس ابن محمد العراقي الفاسي، وكان يحملنا عليھا أيام قراءتنا عليه، والرفع في المو
إن اجتمع الناس قبل أن : فلقد كنت القاريء عنده الموطأ بعد صالة العصر بجامع الرصيف، وقد حانت صالة العصر، فقال لي

ً صلَّ بال ناس، ففعلت، فأدرك الصالة معنا مأموماً، فلما سلم وفرغ من راتبة المغرب أفرغ من تجديد الوضوء فتقدم إماما
لم لم أرك قبضت ورفعت في الثالث ما صليت خلفك، من شدة ما كان يحضنا على إحياء ھاتين : سلمت عليه، وقال لي

  .اھـ" السنتين

حافظ ابن عبد السالم الناصري، مراسلة نتصل بالحافظ المذكور في كل ما له من طريق الحافظ مرتضى الزبيدي الحنفي وال
صحبة الركب الشريف، وعاد إلّي الخبر من حامل  1182أرسلت إليه االستدعاء في سنة ": "معجمه األكبر"لألول قال في 

لى وقفت ع. اھـ، وإجازة وسماعاً للثاني" االستدعاء ثاني عام أن المترجم قد أجاز لفظاً ولم يمكنه أن يكتب خطه ألعذار شغلته
ً عامة، وعندي إجازته له بخطه في : ح. إجازته العامة للثاني في مجموع إجازاته بمراكش ومن طريق الحضيَكي عنه أيضا

ونتصل به مسلسالً بالمحدثين عن الشيخ فالح المدني، ولم نأخذ في المشرق عن أعلى منه رتبة في الحديث علّو إسناد . كناشة
ً في فقھه  ً وتدوينا ً وعمالً ورواية عصره، ومعرفة وإتقانا عن الحافظ محمد بن عليالسنوسي، وكان إمام الحديث وأھله علما

ونتصل به في علم . وھو عن خاتمة الحفاظ بالمغرب محمد بن عبد السالم الناصري عن المترجم، رحمه هللا ونفع به آمين
حمد الصقلي الحسيني إجازًة، المتوفى بفاس عام الحديث إجماالً عن المعمر الناسك أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن أ

عن قريب من المائة، عن والده الفقيه الصالح أبي العباس أحمد، عن والده العالم المحدث الصالح أبي عبد هللا محمد  1322
العباس وعن الشيخ الوالد وغيره عن شيخه وعمدته في الحديث بالمغرب أبي : ح. بن أحمد، عن المترجم، وكان خصيصاً به

أحمد بن أحمد البناني الفاسي عن عمدته فيه أبي محمد الوليد ابن العربي العراقي الحسيني الفاسي عن أبي العالء إدريس ابن 
زيان العراقي عن أبيه عنه، وھو عمدته فيه، وھذه السلسلة ھي معتمد أھل فاس ومن أخذ عنھم علوم الحديث والسّنة، وما 
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العالء المترجم ألبي محمد زيان، وإجازة أبي محمد زيان المذكور لولده أبي العالء، وإجازة أبي أحسنھا لو ثبتت إجازة أبي 
العالء ألبي محمد الوليد بن العربي، رحمھم هللا، وھكذا القول في السلسلة التي قبله من طريق الصقليين، فما أعالھا لو تحقق 

ماعاً وإجازة عن أبي عبد هللا محمد بن إبراھيم السباعي المراكشي عن ونروي س. اتصالھا باإلجازة الجابرة لما لعله لم يسمع
ً وإجازة، عن أخيه القاضي أبي عبد هللا التھامي بن حمادي المكناسي سماعاً  أبي عبد هللا محمد بن حمادي المكناسي سماعا

إالّ أنا ال نتحقق أيضاً . عن المترجموإجازة، عن أبي العالء إدريس بن زيان العراقي الحسيني سماعاً وإجازة، وھو عن أبيه 
  .إجازة المترجم لزيان وال إجازة زيان لودله إدريس

األخوين العالمين المحدثين الواعظين "بـ ": االشراف"وعقب الحافظ المترجم عبد هللا وعبد الرحمن وصفھما ابن الحاج في 
وكمل شرح والده للثلث األخير من الصغاني، وللثاني  ألبي نعيم" الحلية"، اختصر األول 1234ماتا سنة : الناسكين، وقال

وھو تخليط فإن أبا زيد عبد : قلت. اھـ" بين االستيعاب والميزان واإلصابةمختصر في الصحابة والجرح والتعديل جمع فيھ
ن، وھو عندي ولم يكمله وصل فيه إلى حرف العي" اإلصابة"الرحمن العراقي له تأليف في الصحابة على استقالله اختصر فيه 

كراسة بخطه الدقيق، ونتصل  25البن حجر على استقالله، وقفت عليه بخطه، في نحو " لسان الميزان"بخطه، وله اختصار 
به من طريق الشيخ السنوسي دفين جغبوب، وھو قد أخذ عنه بفاس، سمع عليه الصحيح وأجازه، وال أدري ھل أجازه والده أم 

لولد الثاني أبي محمد عبد هللا فصحيح، وكل من اختصار الحلية وتكميل شرح والده على وأما ما نسبه من التآليف ل. ال
وبالجملة فإن ھذه الشجرة المباركة التي أصلھا الحافظ أبو العالء وفروعھا عبد هللا وعبد . الصغاني عندي بخطه، رحمه هللا

ابة الھوامش، ولو قيض هللا من ذريتھما من وفق لنشر الرحمن خدموا علوم السّنة خدمة تذكر بالتأليف والنسخ والتحرير وكت
ولوالد المترجم أبي عبد هللا . تصانيفھم فيھا ومجموعاتھم لكان لھم بھا نھاية الفخر وأشرف الذكر، وكل شيء عند هللا بمقدار
  .محمد شرُح على منظومة أبي محمد عبد السالم ابن الطيب القادري في السير، عندي بعظه بخطه

ھو العالّمة شيخ الجامع األزھر أبو الصالح الشھاب أحمد بن موسى بن داوود العروسي  :(1) العروسي الكبير – 460
له المشاركة التامة في العلوم سيما : "قال عنه الناصري في رحلته. 1208ومات سنة  1133الشافعي األزھري، ولد سنة 

  .اھـ" األدب، وله قوة وداعية للتدريس ومزيد حفظ وفھم

ً بشرطه عن ابن الطيب الشرَكي عن ي روي عامة عن الشھاب الملوي والشبراوي وغيرھما، ويروي حديث األولية سماعا
البصري بسنده، وسمع عليه الشمائل، وأخذ الطريقة عن سيدي مصطفى البكري وغيره، ومن تآليفه شرحه على نظم كتاب 

 .لشيخه الملوي" التنوير في إسقاط التدبير"

_________________________________________ 
 

 .171:1وحلية البشر  254:2ترجمته في الجبرتي  (1)
   

أروي ثبته عن الشيخين سعيد الموجي وبسيوني بن حسن عسل القرنشاوي، كالھما عن مصطفى عز والشمس محمد االنبابي 
الة القشيرية عن أبيه محمد عن أبيه الشافعي، كالھما عن الشيخ مصطفى العروسي محشي شـرح الشيخ زكرياء على الرس

  .ومن طريق ابن عبد السالم الناصري عنه: ح. أحمد العروسي
  

ألمير والشرقاوي وثعيلب ھو الشمس محمد العروسي ولد الذي قبله، يروي عامة عن أبيه وا :(1) العروسي الصغير – 461
. 1243الضرير، سماھم ھكذا في إجازته التي كتبھا البن التھامي ابن عمرو الرباطي ورفيقه ابن عيسى، وھما عندي بتاريخ 

أروي ما له عن الموجي عن . 1244أرخ أبو حامد الدمناتي في فھرسته التي عندي بخطه وفاة المترجم بشھر ذي الحجة عام 
  .فى العروسي عن أبيهمصطفى عز عن مصط

 
أروي فھرسته من طريق المنتوري عن أبي عمر ابن أبي سليمان عن ابن أبي الربيع عن أبي  :(2) العزفي السبتي – 462

ألحمر عن ابن الخشاب عن أبي حاتم أحمد بن أبي القاسم العزفي عن أبيه ومن طريق ابن ا: ح. العباس أحمد بن محمد العزفي
  .وبسند ابن الخشاب عن ابن منظور عنه: ح. عن جده أبي العباس المذكور

 
نسب له النور علي النوري الصفاقسي في ثبته والمرغتي في إجازته فھرسة وال أدري ھل يريد الشمس  :(3) العلقمي – 463
  :أو البرھان
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_________________________________________ 
 

 .)185: ص(آلثار انظر فھرست عجائب ا (1)

وكانت وفاته سنة( 339:1واألعالم بمن حل مراكش  391: والتشوف) بھامش الديباج( 59: ترجمة أبي العباس العزفي في نيل االبتھاج (2)
603(. 

77:3اكب السائرة ؛ وإلبراھيم ترجمة في الكو77:2إلبراھيم العلقمي برھان الدين وأخيه محمد شمس الدين معا ترجمة في ريحانة األلبا  (3)
 .963و  969وقد اختلف في وفاة شمس الدين بين  338:8والشذرات  62:3، 41:2ولمحمد ترجمة في الكواكب  433:8والشذرات 

   
وھو " الكوكب المنير في شرح الجامع الصغير"أما الشمس فھو محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أبي بكر العلقمي صاحب 

شيخ الحديث، في القديم والحديث، لم تزل سحب إفادته في رياض الفضل ": "الريحانة"فاجي في قال عنه الخ. في مجلدين
ذوارف، حتى صار وھو العلم المفرد من أعرف المعارف، قد تحل بخدمة الجالل السيوطي كماالً، ورقي سماء المعالي فزاد 

وقال ". تھذيب الروضة للنووي" أنه عليل، له كتاب جماالً، وأما البرھان إبراھيم فللفضل خليل، وطبعه يحكيه النسيم لوال
ً لما ترجم نفسه في  ومنھم العالّمة الفھامة خاتمة حفاظ المحدثين إبراھيم العلقمي،  (1) وعدَّ أشياخه" الريحانة"الخفاجي أيضا

اعلم أن سندي : "وقال الخفاجي أيضاً أول شرحه على الشفا". وأجازني به وبغيره، وشملني نظره ودعاؤه" الشفا"عليه  قرأت
في ھذا الكتاب وغيره من كتب الحديث سلسلة الذھب، أعالھا روايتي عن خاتمة المحدثين الشيخ إبراھيم العلقمي وھو عن 

  .اھـ" ن الجالل السيوطيع" الجامع الصغير"أخيه الشمس العلقمي شارح 
 

وبأسانيدنا إلى موالي عبد هللا بن : ح. فنروي ما للعلقمي الصغير بأسانيدنا إلى الخفاجي عنه وھو عن أخيه الشمس بأسانيدھما
  .علي بن طاھر وأبي محمد عبد الواحد الشريف المراكشي وأبي العباس ابن القاضي، ثالثتھم عن الشمس العلقمي المذكور

 
ھو محدث الشام أحمد بن عبيد العطار الدمشقي الشافعي، قال عنه الحافظ ابن عبد السالم الناصري في  :(2) عطارال – 464
الشھادة منه بعد تطوافه في األرض من درعة اھـ، وناھيك بھذه " أمثل من رأيته في سفري من لدن خروجي من مقره: "رحلته

 سألته أترفع نسبك: "إلى مكة براً، وقال
_________________________________________ 

 
 .329 -  328:2الريحانة  (1)
 .وفيه احمد بن عبيد هللا 239:1ترجمته في حلية البشر  (2)

   
ال يرفع نسبه إالّ من تقدم في : د توھمت فيه الشرف المصطفوي، فقاللصحابي من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم، وأنا ق 

وانظره مع ما نقله . اھـ" آبائه علم، وأنا لم يتقدم في آبائي علم، فازددت بكالمه ھذا محبة لما الح عليه من الصدق ومراقبة هللا
جلس على ركبته وحلف با العظيم أن نسبتنا الشيخ محيي الدين العطار في ثبت والده نقالً عن عمه الشيخ حامد العطار أنه 
يعني بوالده . حلفت كما حلف لي والدي، اھـ: إلى النبي صلى هللا عليه وسلم من جھة الذكور صحيحة ما تخللتھا نساء، وقال

 :، ورثاه الشھاب البربير بقصيدة مطلعھا1281مات رحمه هللا عام . المترجم

 ْذ ُرِزئنا بشيخنا الـعـّطـاِرمُ  صاح ّعْد فاليوَم ماَت البخاري
  

يروي عامة عن الشيخ علي الكزبري وشراح البخاري الثالثة الشمس محمد بن عبد الرحمن الغزي، وأبي الفداء العجلوني، 
محمد بن سليمان الكردي المدني ومحمد بن محمد : وأجازه من الواردين عليھا. والشھاب أحمد المنيني، وغيرھم من الدمشقيين

فاللتي المقدسي والمحدث محمد بن محمد البخاري النابلسي، ومن مجيزيه بالمكاتبة السيد جعفر البرزنجي وعبد الرحمن التا
الفتني الطائفي، كالھما من الخباز، والشھاب الجوھري والملوي والشمس الحفني وأخوه يوسف وعطية األجھوري وغيرھم 

السالم الناصري الدرعي، وروى حديث األولية عالياً عن صالح الجنيني من المصريين، وتدبج في مصر مع الحافظ ابن عبد 
  .عن الشمس ابن عبد الرسول البرزنجي بأسانيده

نرويه وكل ما له من طريق صالح المدني . وللعطار المذكور ثبت صغير جلبته من دمشق، وھو من جمع الكزبري الصغير
ھدل والشيخ شاكر العقاد وابن عابدين وعبد الرحمن الكزبري وحامد وعمر بن عبد الرسول العطار والسيد عبد الرحمن األ

وعن الحبال عن الشيخ : ح. وأعلى ما بيننا وبينه روايتنا عن الحبال والسكري كالھما عن الكزبري عنه. العطار وغيرھم عنه
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: ح. ھما عن والد الثانيوعن أبي النصر الخطيب عن عمر الغزي وحامد العطار، كال: ح. حامد العطار عن أبيه المترجم
  .والمترجم ممن أجاز عامًة ألھل عصره. وعن السكري عن سعيد الحلبي الدمشقي عنه

براھيم بن داوود العطار الدمشقي الشافعي ھو بقية السلف العالم المحدث المعتني أبو الحسن علي ابن إ :(1) العطار – 465
" التذكرة"صاحب الشيخ محيي الدين النووي وجامع ترجمته في مجلد وقفت عليه بدمشق وعليه خطه، وترجمه الذھبي في 

ھو الذي استجاز لي وألبي من ابن الصيرفي وابن أبي الخير وعدة، وكان صاحب معرفة حسنة وأجزاء وفصول : وقال
ً فـي مجلـد، مات سنة خرجت لـه معجم نصيحة أھل "وللمترجم اختصار كتاب . اھـ" عن سبعين، مرض بالفالج سنين 724ا

  .أروي ما له من طريق الذھبي عنه. للخطيب البغدادي وھو مطبوع بالھند" الحديث

ھو حامد بن علي بن إبراھيم بن عماد الدين الحنفي الدمشقي، المشھور كأسالفه بالعمادي، مفتي  :(2) العمادي – 466
، وأخذ عن أعالمھا، وأجازه عامة أبو المواھب الحنبلي ومحمد بن علي الكاملي وعبد 1103الحنفية بدمشق، ولد بھا سنة 

محمد االسكندري المكي، ووھبه تفسيره المنظوم في عشر مجلدات، الجليل المواھبي الحنبلي وعبد هللا البصري والنخلي و
وعبد الكريم الھندي نزيل مكة والتاج القلعي، وسمع منه حديث األولية، ومحمد الوليدي المكي وابن عقيلة وعبد الكريم بن عبد 

له مجموعة . هللا بري المدني وغيرھمهللا الخليفتي العباسي وأبو طاھر الكوراني والعارف النابلسي وابراھيم بن أحمد بن عبد 
في أسانيده وإجازاته وقفت عليھا بدمشق، نرويھا وكل ما له عن شيخنا السكري عن سعيد الحلبي عن شاكر العقاد عن 

 مصطفى الرحمتي عن

_________________________________________ 
 

 .)والذھبي أخوه ألمه من الرضاعة( 1504: وتذكرة الحفاظ 73:3ترجمة العطار في الدرر الكامنة  (1)
 .وذكر له عدة مؤلفات 11:2للعمادي ترجمة في سلك الدرر  (2)

   
مات المترجم . ومساٍو له عن أبي النصر الخطيب عن أبيه عن محمد بن مصطفى الرحمتي عن أبيه عنه. حامد العمادي 

  .بدمشق 1171المذكور سنة 

ھو محدث صنعاء اليمن المعمر أبو عبد هللا محمد ابن علي العمراني، نسبة إلى عمران بلدة باليمن  :(1) العمراني – 467
يروي عن الشھاب أحمد بن . 1269المتوفى سنة " فقه الحديث"بينھا وبين صنعاء شماالً مسافة يوم، وھو صاحب كتاب 

محمد قاطن الصنعاني والحسن بن يحيى الكبسي وغيرھم، وھو من شايخ الشيخ السنوسي دفين واد الجغابيب من أرض 
نروي ثبته عن السيد حسين بن محمد الحبشي الباعلوي ومحمد بن سالم السـري باھارون التريمي كالھمـا . طرابلس الغرب

  .وبأسانيدنا إلى الشيخ السنوسي عنه: ح. الحازمي عن العمراني ثبته عن المسنـد محمد بن ناصر

ھو العالّمة المحدث صدر المدرسين شھاب الدين أحمد بن أحمد العماوي المالكـي األزھري الدمرداشي، : العماوي – 468
طأ وعبد الرؤوف البشبيشي وإبراھيم الفيومي والزرقاني شارح المو يـروي عن الشبراملسي والخرشي والزرقاني والشبرخيتي

ً أصولياً، تصدر في محل شيخه الشبراملسي  ً محدثا ً ثبتا ومنصور المقدسي وأحمد النفراوي والبصري وغيرھم، وكان إماما
نروي ثبته من طريق . ، وھو والد الشيخ عبد المنعم العماوي الشھير1155وانتفع به الناس طبقة بعد طبقة، مات سنة 

بد هللا الغربي الرباطي والحضيَكي كلھم عنه، ومن طريق الشمس الجوھري عنه، ووھم صاحب الغرياني وأحمد بن ع
فذكر أن شيخ اإلسالم عارف حكمت يروي عنه، وھو غير ممكن، لتقدم وفاته بنحو نصف قرن على والدة شيخ " العمدة"

 .اإلسالم المذكور

_________________________________________ 
 

 .1264وذكر أن وفاته سنة ) 289:2اعتماداً على نيل الوطر( 191:7الزركلي  ترجمته في (1)
   

تادلي المكناسي العالّمة األديب القاضي ھو قاضي مكناس أبو القاسم بن سعيد العميري الحابري ال :(1) العميري – 469
ومات ليلة الجمعة قبل الفجر بنحو  1103ولد بمكناس سنة " عدل قضاة الزمان"بـ " النشر الكبير"العدل، حاله القادري في 

، عن خمس وسبعين سنة، أخذ عن أبيه وغيره من شيوخ فاس ومكناس، وحج 1178من جمادى اآلخرة سنة  19ساعة 
نت بكار، أم السلطان موالي عبد هللا، وبكل أسف لم يستجز ھناك أحداً، نعم سمع التاج القلعي بمكة يحدث صحبة خناتة ب

مكاتبة من الرباط والشيخ عبد  1166بحديث األولية، وأجازه بعد ذلك عامة الحافظ أحمد بن عبد هللا الغربي الرباطي عام 



126 
 

وأخذ المترجم . وال رواية لي بغير ما ذكرت: المرشد المعين، قالالكبير بن محمد السرغيني الفاسي من فاس، بالصحيح و
  .1154الطريقة الناصرية عن الشيخ سيدي المعطي بن صالح الشرقي عام 

 
له فھرسة في مجلد وسط، وھي أشبه بديوان أدبي منھا بثبت، وقد اشتملت على فوائد وتراجم نفيسة، وھي عندي، وقد أجاز 

نتصل بھا عن أبي الحسن . يب محمد المكي بن موسى الناصري الدرعي بعد استدعائه اإلجازة منهبھا مؤلفھا للعالّمة األد
علي بن ظاھر المدني عن أحمد بن الطاھر المراكشي عن العربي بن الھاشمي الزرھوني عن محمد بن أبي القاسم الرباطي 

ميذ األخير محمد ابن عبد السالم الضعيف الرباطي، استفدت إجازة العميري البن أبي القاسم المذكور من خط تل. عن العميري
صاحب التاريخ الذي ظھر قريباً، في مجموعة له وقفت عليھا في الرباط بخطه، انتسخ فيھا بعض تآليف شيخه المذكور، وھي 

لمترجم مؤلف في ول. بمكتبة صديقنا العالّمة شيخ الجماعة بالرباط إبي عبد هللا محمد المكي بن علي البطاوري، امتع هللا به
 .السيرة والتاريخ كالشكول، وھو في مجلد ضخم وقفت على نسخة منه بخط مؤلفه

_________________________________________ 
 

 .319: انظر الدليل (1)
   

ي الشافعي ھو اإلمام المحدث الفقيه المسند المعمر أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن يحيى حجازي العشماو: العشماوي – 470 
المصري، يرفع نسبه إلى مدين نجل الشيخ أبي مدين شعيب دفين تلمسان، يروي عن أبي العز محمد ابن أحمد العجمي 
وطبقته عالياً، وسمع على الزرقاني شارح المواھب، وبعد وفاته سمع الكتب الستة على تلميذه الشھاب أحمد بن عبد اللطيف 

نروي فھرسته عن طريق الغرياني والحافظ مرتضى الزبيدي، كالھما عنه، قال . ھمالمنزلي والشھاب أحمد الديربي وغير
ً للحديث وأھله، أدركته في آخر زمن : "الزبيدي عن المترجم ً فضالء العصر، وكان محبا انفرد بعلو االسناد وسمع منه عاليا

 :"ألفية السند"ھـ، وقال عنه أيضاً في ا" 1167جمادى األولى عام  18وھو مريض، فعدته في منزله وھتوفي يوم األربعاء 

 محمد بن أحمد العشمـاوي ومنُھـُم إمـاُم كـّل راوي
 ذو السنِد العالي الفقيُه األوحُد شيُخ الحديِث األلمعيُّ المسندُ 

 وكان شيخاً باھي األنفـاس أدركته في آِخِر األنـفـاسِ 
ـمـاِءبھا َعلوُت ُسُمَك وفزُت باإلجـازِة الـَغـّراءِ   السَّ

  
ھو أحمد بن سعيد العباسي عالم قسمطينة ومحدثھا، قرأ بتونس، وله رواية عن حسن الشريف وغيره، توفي : العباسي – 471

وله ثبت في أسانيده في الصحاح الستة جمعه له تلميذه الشيخ عبد الحميد الصائغ الحركاتي، أرويه عن السيد . 1251سنة 
  .وس بن عمر الباعلوي عن محمد نور اإلدريسي المغربي عنهحسين الحبشي عن السيد عيدر

 
نسبة إلى آل عياش قبيلة من البربر تتاخم بالدھم الصحراء من أحواز سجلماسة، ويقال للواحد منھم  :(1) العياشي – 472
 ن أعياش،بلغتھم فال

_________________________________________ 
 

 .181: وانظر أيضاً رقم) 168: ص( 16: قد تقدم تخريج ترجمته في رقم (1)
   
وھو رحالة المغرب اإلمام العالّمة مسند صقعه في عصره أبو سالم عبد " جھد المقل القاصر"قاله الشيخ المسناوي في كتابه  

أحد من أحيا هللا بھم طريق الرواية بعد أن كانت شمسھا على : "بكر العياشي الذي قال عنه االفراني هللا بن محمد بن أبي
بالطاعون  1090ذي القعدة عام  18المتوفى ضحوة يوم الجمعة . ، اھـ"أطراف النخيل، وجّدد من فنون األثر كلَّ رسم محيل

 .)انظر اإلتحاف والمسالك في حروفھا(له فھارس . 1037 سنة وأشھر، ألن والدته كانت على ما قيده بخطه سنة 53عن 
الزھر الباسم في جملة من "وھو ممن أفردت ترجمته بالتآليف، ألف فيه حفيده أبو عبد هللا محمد ابن حمزة بن أبي سالم كتابه 

ھا من أثقال الدراية، علماً منه كان كلفاً بالرواية مستريحاً إلي: "، وھو عندي في مجلد، قال فيه عن جده المترجم"كالم أبي سالم
 :أن علو االسناد مرغب فيه عند جميع النقاد

نفا بقالِئِد االسناِد ُكْن متقلداً  طاً ومشَّ  وبقرطه متَقرَّ
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كما قال في  –عن األعالم الذين أدركھم بالغرب قليالً، فلم يشفه ما لديھم مما يجد غليالً، القتصارھم  –قدس سره  –فأخذ 
من الكتب على ما اشتھر، واستغنائھم عما غاب بما ظھر، دون المسلسالت واألجزاء الصغار، وعوالي االسناد  –" االقتفاء"

ثالثة، وفي ھذه  1072، ثم في سنة 1064، ثم في سنة 1059وغرائب األخبار، ثم ارتحل إلى الحرمين الشريفين عام 
جھد المقل "وھي مطبوعة بفاس قال عنھا الشيخ المسناوي في  .، اھـ"الحجة الثالثة ألف رحلته الشھيرة في مجلدين كبيرين

جمة الفوائد، عذبة الموارد، غزيرة النفع جليلة القدر، جامعة من المسائل العلمية المتنوعة ما يفوت الحصر، َسلَِسُة ": "القاصر
اھـ، " شيد الفھري المسماة بملء العيبةالمساق والعبارة، مليحة التصريح واإلشارة، كرحلة العالّمة الضابط أبي عبد هللا ابن ر

أبي . ھذه نسخة خطية عليھا تصحيح ولد مؤلفھا العالم الصالح" الرحلة العياشية"وعندي من : قلت. من جھد المقل القاصر
  .محمد حمزة الذي به شھرت اآلن زاويتھم فيقال لھا الحمزاوية

شرين بالجنة يعني من الصحابة وھو عندي بخطه، وله في األمداح إظھار المنة على المب: وألبي سالم من التصانيف في السنة
النبوية الكثير كالمضريات في إصالح الوتريات ونقل الشمس ابن الطيب الشرَكي في حواشيه على القاموس عن مسند أبي 

من بقي في المغاربة وآخر ). انظرھا(الذي جمعه له تلميذه شيخنا الراوية الرحلة أبو سالم العياشي : مھدي الثعالبي قال
، شملته إجازة 1170بالمشرق ممن كان يروي عن المترجم الشمس محمد بن الطيب الشرَكي الفاسي ثم المدني المتوفى سنة 

فكان يقول فيه شيخنا مع أنه إنما  (1) (كما سيأتي في ترجمة ابن الطيب المذكور من حرف الشين(أبي سالم لوالده وأوالده 
وآخر من عاش بالمغرب من الراوين عن أبي سالم المعمر الشمس ابن عبد السالم بناني المتوفى . ولد بعده بنحو عشرين سنة

ً فأجاز للو 73بفاس، عاش بعد أبي سالم  1163سنة  الد وولده المذكور، بل أجاز أبو سنة، وكان استجاز منه له والده أيضا
ومن الغريب أن رجالً عاش إلى أوائل القرن المنصرم يروي عن أبي . سالم ألھل عصره وكافة من أدرك حياته، رحمه هللا

سالم العياشي بواسطة واحدة، وھو العالّمة الصالح أبو عبد هللا محمد بن أبي العباس بن عبد هللا بن مبارك الشرادي الزراري 
قضاعي دفين زاويتھم التي بقرب مراكش، رأيت في إجازته التي كتب للسلطان أبي الربيع سليمان ابن محمد العلوي وھي ال

حدثني عن شيخه اإلمام أبي سالم العياشي : "روايته لفھرس أبي سالم العياشي عن والده أبي العباس قال 1212عامة بتاريخ 
ووالده أبو العباس الشرادي المذكور يروي أيضاً عن . اھـ" انيد التي بھا مسطورةكل ما احتوت عليه فھرسته المشھورة وباألس

 أبي علي اليوسي والمرسلي التمَكروتي وغيرھما، وأخذ عنه ھو السلطان أبو عبد هللا سيدي محمد بن عبد هللا أوراد

_________________________________________ 
 

 .في ما يلي 598: رقم (1)
   

لية، ويروي عنه عامة المعمر أبو زكرياء يحيى بن عبد هللا الجراري السوسي الذي عاش إلى أواسط القرن الثالث عشر، الشاذ
وھو يروي عن أبي سالم بواسطة واحدة، إن ھذا لعجب عجاب، وأعجب منه وأغرب إھمال الناس له ما عدا ابن رحمون، و 

عبد هللا الشرادي المذكور عاش بفاس مرحالً مزعجاً عن وطنه وزاويتھم إلى في خلقه شئون، وأغرب منه أن المھدي ولد أبي 
  .ففيھا مات، رحمھم هللا 1294عام 

 
بو عبد هللا محمد العياشي ابن علي بن علي بن ھو الفقيه العالم الزاھد الورع الولي الصالح الرحال أ :(1) العياشي – 473

نسبة ": "تحفة المحبين واألحباب في معرفة ما للمدنيين من األنساب"مرزوق بن محمد بن الحسن المعروف بالعياشي، قال في 
ً . ، اھـ"إلى أل عياش قبيلة مشھورة من بربر المغرب األقصى : وقال غيره. وفي رحلة الزبادي أنه عرف بالعياشي لقباً ال نسبا

قيل في نسبه إنه : أصله من رحامنة سوس من أوالد محمد منھم، ولذلك يقال له المحمدي نسباً ومولداً، وقال تلميذه الھاروشي
  .فقال من بني تراب ؟يا سيدي من أي القبائل أنت : من دكالة واألصح أنه ال يعرف نسبه وقد سأله مرة رجل فقال

 
ً بصفرو، وأخذ به عن قرأ العلم بالزاوية الناصري ة وبفاس وأكثر إقامته بھا، سكن سنين بمدرسة الوادي بفاس، وسكن أيضا

. العالّمة أبي حامد العربي العدلوني والزمه، أخذ عنه جميع الفنون المستعملة ثم انتقل إلى الحجاز فجاور بالمدينة المنورة مدة
ً يعلّم الصبيان القرآن، وكانت له اليد الطولى في ، وكان رجالً 1134قدم إليھا عام ": "تحفة المحبين"قال في  ً مباركا  صالحا

 كان كثير الجوالن في األرض،: "وقال غيره. اھـ" معرفة الطالسم واألوفاق
_________________________________________ 

 
 .المعزية وغير ذلك والكتاني يعتمد أيضاً على نشر المثاني ورحلة الزبادي والمناقب 367: تحفة المحبين (1)
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طولھا وعرضھا، ينزل البلد فإذا عرف فيه وكثر قاصدوه انتقل إلى غيره، وكان الناس في الغالب ال يعرفون من ھو فقيل فيه 
  ."الدالي والتلمساني والصواب الرحماني، قاله العدلوني في طبقاته

ذ صاحب الترجمة عن مشايخ كثيرين حسبما تضمنته أخ: "قائالً " نشر المثاني"وله فھرسة ذكرھا له في ترجمته صاحب 
إنه وقف عليھا : "وله أيضاً الرحلة ذكرھا له الزبادي في رحلته قائالً . ، اھـ"فھرسته، أخبرني من رآھا بمصر ولم أقف عليھا

  .، اھـ"بخطه في مجلد كتبه بخزانة رواق المغاربة باألزھر

حمد بن الولي الشھير أبي العباس أحمد بن موسى الساوري المعروف وشيخه ھو في الطريقة أبو زيد عبد الرحمن بن م
على ما ھو المعروف، وفي  1149ببوفجلة الكرزازي وعن غير واحد من أھل عصره، وأخيراً انتقل لمصر ومات بھا سنة 

جاج أن بينھما نحو أخبرني بعض الح": "النشر"، ودفن بالقرافة إزاء قبر ابن أبي جمرة، قال في 1148سنة " تحفة المحبين"
تحفة "وفي . للمترجم" الرحلة المغربية"وقد أفرده بالترجمة العالّمة عبد المجيد الزبادي الفاسي، انتخبھا من . ، اھـ"ذراع

  .، اھـ"وھو موجود اليوم، وله ولدان عبد هللا وعبد القادر 1140وأعقب من األوالد أحمد، مولده عام ": "المحبين

القوم عن الفقيه الناسك المعمر شيخ الزاوية الكرزازية بالصحراء سيدي بوفجلة بن محمد بن عبد اتصالنا به في طريق 
الرحمن الكرزازي، لقيته بوجدة، عن ابن عمه أبي عبد هللا محمد بن علي الكرزازي عن أبي عبد هللا محمد بن محمد 

هللا عن أبي الحسن علي بن حسون عن عمه عبد  الكرزازي ومحمد بن محمد بن عبد هللا الكرزازي عن والده محمد بن عبد
وقد  .الرحمن بن محمد الكبير عن شقيقه محمد بن محمد عن والده محمد بن عبد الرحمن عن شيخه محمد العياشي المترجم

يه ولخصت كالمه ف" المناقب المعزية في مآثر األشياخ الكرزازية"ترجم له أبو عبد هللا محمد بن محمد الكرزازي في كتاب 
والعدلوني في طبقاته واألنصاري في " النشر"، كما ألم بشيء من ترجمته القادري في "االھتزاز ألطواد كرزاز"في كتابي 

: قال" الفقيه الصوفي الزاھد الورع الرحالة محمد العياشي الحمري"تحفته، وترجمه أبو العالء المنجرة في فھرسته محلياً له بـ 
ً الشيخ أبو محمد عبد هللا الخياط بن ) انظره" (ح أبي البركات سيدي أبي سرغينلقيته أوالً بصفرو عند ضري" وترجمه أيضا

ما رأيت وال سمعت أعرف بأخبار الصالحين منه، ومع : "محمد الھروشي الفاسي التونسي في شرحه على صلواته وقال فيه
ما اغتبت : امالت وينفر من الغيبة كثيراً، وقال لي مرةذلك ال يتكلم إالّ في مقام التوبة وشروطھا وأمور البدايات وعلوم المع

  .اھـ، وغيرھم" أحداً 

وشيخ المترجم أبو زيد عبد الرحمن الكرزازي أخذ عن عبد الرحمن ابن أحمد القصباوي الحمزاوي عن محمد بن محمد أفراد 
حمن السھلي عن الملياني عن الساوري عن شيخ الطريقة أبي العباس أحمد بن موسى صاحب كرزاز عن محمد بن عبد الر

وأروي الطريقة الكرزازية عن الوالد وغيره عن أبي الحسن علي بن عبد الواحد بن السلطان سيدي محمد : ح. زروق بأسانيده
وأتصل بالمترجم عالياً عن . بن عبد هللا العلوي الفاسي عن أبي عبد هللا محمد بن علي الكرزازي المذكور بسنده إلى المترجم

ب أحمد الجمل النھطيھي عن محمد البھي الطندتائي عن محمد المنير عن الحفني عن محمد بن علي األحمدي البوالقي الشھا
  .عن المترجم

 الدين أحمد ھو اإلمام العالّمة المعمر الرحلة شھاب :(1) العيثاوي – 474

_________________________________________ 
 

بالتاء) العيتاوي"وقد كتبه المؤلف  43:1والبوريني ) نسخة عارف حكمت( 43: ولطف السمر، الورقة 369:1ترجمته في خالصة األثر  (1)
 .وھو في المصادر بالثاء -حيثما ورد  - باثنتين 

   
، وقفت على ذلك في استدعاء كتبه محمد بن محمد بن عبد المعطي 942فعي، ولد سنة ابن يونس العيثاوي الدمشقي الشا 

البعلي المحيوي الشافعي يستدعي فيه اإلجازة من العيثاوي المذكور لنفسه وللقاضي محمود العدوي الصالحي، عدد في ھذا 
ونس وشيخ اإلسالم الشمس محمد بن علي بن االستدعاء أسانيده، عندي منه كراسة ذكر فيھا أنه يروي عن والده بركة الشام ي

  .طولون الحنفي الصالحي، وھو عمدته في الحديث، وعالء الدين علي بن عماد الدين الشافعي

ويروي العيثاوي المذكور الصحيح عن والده عن شيخ اإلسالم أبي الصدق تقي الدين أبي بكر بن محمد بن محمد بن عبد هللا 
ي الدين يرويه عن والده ومحمد بن عبد الرحمن اللخمي الفرياني وعن شيخ اإلسالم نجم الدين البالطسي الشافعي والشيخ تق

حدثنا شيخنا أبو الحسن محمد : بن قاضي عجلون وأخيه تقي الدين والحافظ البرھان الناجي والجمال الباعوني، قال الفرياني
ه، ثم ساق أسانيد العيثاوي في بقية الستة والموطأ بن أحمد ابن موسى بن عيسى األنصاري البطرني عن الحجار بأسانيد
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ومسند الشافعي وأحمد ومسند الفردوس وتفسير البغوي ومصابيحه وتفسير الثعلبي والقرطبي وترغيب المنذري وإحياء 
  .الغزالي ومؤلفات النووي وعوارف السھروردي وتبصرة ابن الجوزي

مد الطيبي والبدر الغزي والرملي والكمال ابن حمزة عن زكرياء ما له، ويروي العيثاوي المذكور عن والده وابن طولون وأح
". وعمَّر حتى لم يبَق من أقرانه في دمشق وحلب ومصر والحجاز أحد: "، قال المحبي84عن  1025وكانت وفاته سنة 

 – 475 .ي المذكورأروي ما للمذكور بالسند إلى الرداني عن الشمس محمد بن بدر الدين البلباني الصالحي عن العيثاو
والمولد، المصري الدار، قاضي القضاة بالديار ھو بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العينتابي األصل  :(1) العيني

، ممن صنف وجمع وبرع في علوم كثيرة منھا الحديث والتاريخ، وھو شارح 762المصرية وعالمھا ومؤرخھا، ولد سنة 
البن تيمية، وشارح قطعة من سنن أبي داوود، وقطعة كبيرة من سيرة ابن " الكالم الطيب"الصحيح في عدة مجلدات، وشارح 

للطحاوي في اثنتي عشرة مجلدة، وكتاب طبقات الحنفية، وله معجم في مشايخه في مجلد، مات " معاني اآلثار"، وشارح ھشام
تذھيب "، نروي ما له من طريق الحافظ السخاوي عنه، ولبعض أفاضل بحاثي األتراك من أھل عصرنا تأليف سماه 855سنة 

  ."التاج اللجيني في ترجمة البدر العيني

، فقيه 1252ومات سنة  1198ھو محمد بن عمر الشھير بابن عابدين الدمشقي الحنفي، ولد سنة  :(2) ن عابديناب – 476
و عند فقھاء المشرق كالرھوني عندنا في الشام ومفتيه، صاحب التآليف العديدة، والفتاوى الجيدة والمجموعات المفيدة، وھ

  .للمرادي، وتأليف في قصة المولد النبوي) سلك الدرر"فقھاء المغرب، وله ذيل على 

 يروي عامة عن محمد شاكر العقاد وسعيد الحلبي والشمس الكزبري

_________________________________________ 
 

وخطط 294:2والبدر الطالع  165:2والجواھر المضية  286:7والشذرات  375: لمسبوكوالتبر ا 131:10ترجمته في الضوء الالمع  (1)
 .39:8والزركلي  50:2وتكملته  53 - 52:2وبروكلمان، التاريخ  1402: ومعجم سركيس 255:5وأعالم النبالء  10:6مبارك 

وقد( 267:6والزركلي  154 -  150: جم سركيسومع 220: وروض البشر 1230:3له ترجمة في حلية البشر : ھو محمد أمين بن عمر (2)
ً ) فغيرته اعتماداً على ما جاء في المصادر 1257ذكر الكتاني أن وفاته كانت سنة   .وقد عّد سركيس من مؤلفاته المطبوعة أربعين مؤلفا

   
الحموي ومحمد صالح  والشھاب العطار وعبد القادر وإبراھيم ابني إسماعيل بن األستاذ عبد الغني النابلسي ومحمد سعيد
وأخذ بالمكاتبة عن الشيخ . الزجاج واألستاذ خالد الكردي ومحمد عبد الرسول الھندي وھبة هللا البعلي ومحمد نجيب القلعي

صالح الفالني واألمير الكبير وعبد الملك القلعي المكي، وإن كان ثبته الذي جمع له لم يشتمل على إجازة األخير له مع انھا 
  .ثبت الشيخ أبي النصر الخطيب الدمشقيمثبوتة في 

  
ً لشيخه شاكر العقاد سماه  وقد طبع  (1) (انظر حرف العين(في جزء " عقود الآللي في األسانيد العوالي"جمع المذكور ثبتا

 .مذيالً بمرويات المترجم وإجازاته من مشيخته وأخباره من جمع ابن أخيه الفقيه المسند أبي الخير ابن عابدين
ا بالمترجم في جميع مروياته من طرق، منھا عن أبي الحسن علي ابن ظاھر والشيخ سليم المسوتي، كالھما عن الشيخ اتصالن

وعن أبي الخير ابن أحمد بن عابدين عن أبيه السيد أحمد وابن عمه عالء الدين والشيخ يوسف بن : ح. عبد الغني الميداني عنه
وأرويه عن الشيخ عبد الرزاق البيطار : ح. أربعتھم عن عمه محمد أمين المذكوربدر الدين المغربي ومحمد بن حسن البيطار 

 ً وعن أحمد أبي الخير مرداد المكي ومحمد بن محمد : ح. عن أبيه حسن وأخيه محمد بن حسن ويوسف بن بدر الدين عنه أيضا
النقيب السيد عبد الفتاح الزعبي  وعن: ح. المرغني االسكندري ومحمد سعيد القعقاعي عن الشيخ جمال بن عمر المكي عنه

وعن الشيخ محمد المكي ابن عزوز عن الشيخ أحمد العمري مفتي : ح. الطرابلسي عن السيد عالء الدين بن عابدين عنه
وبأسانيدنا السابقة إلى . العسكر العثماني عن سليم طه الشامي الشافعي عن الشيخ عبد الرحمن الحفار الشافعي عن ابن عابدين

 سي وشيخ اإلسالم عارف حكمت بكاآللو
_________________________________________ 

 
 .)869: ص( 461: انظر رقم (1)

   
  .فھذه اتصاالتنا به من طريق عشرة من كبار تالميذه وھي من القوة بمكان. كلھم عنه
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سعيد الحلبي ذاك مسند الشام وشيخنا  وقد أدركت بحمد هللا في دمشق من شارك ابن عابدين في عمدته من مشايخه وھو الشيخ
عبد هللا السكري الحنفي، ولقينا في المدينة المنورة المعمر البركة الناسك الشيخ عمر بن أحمد العقاد فأجاز لي ما سمعه على 

  .ابن عابدين المذكور من فقه وحديث، ولكن لم تكن له منه إجازة خاصة
  

ھو العالّمة األديب المؤرخ أبو العباس أحمد بن عاشر بن عبد الرحمن الحافي السلوي عالم سال  :(1) ابن عاشر – 477
له تحفة الزائر في ترجمة فخر سال وواعية أخبارھا، له كناشة نفيسة وعدة كتابنا بھوامش كتب الحديث عندي الكثير منھا، و

أبي العباس ابن عاشر، استفدت من كناشته أنه كان يقرأ بفاس، وحضر مجالس الكماد وسيدي أحمد بن عبد هللا وأبي العباس 
ً عن أبي مدين السوسي وأحمد بن ناجي وأحمد بن يعقوب : أحمد بن عبد الحي الحلبي وقال جالسناه ودعا لنا، وأخذ أيضا

وبعد فاني أذكر في : "وله ثبت عندي منه نحو ثالثة كراريس، قال في أوله. ن أحمد بن الحاج والعربي بردلة وغيرھمومحمد ب
فترجم لمحمد بن عبد السالم مرصوا وشقيقه عبد السالم وعبد السالم " ھذه األوراق شيوخي الذين تعلمت منھم واستفدت منھم

لغريسي المعروف بابن زايدة والقاضي أحمد بن ناجي السجلماسي والقاضي ابن علي المراكشي وأبي القاسم بن الحسين ا
محمد السوسي المنصوري وأبي الحسن علي العكاري ومحمد بن محمد الدقاق وموسى بن راحل الدغمي وعبد السالم الرندي 

، وأبي عبد هللا المسناوي الفاسي وأبي سرحان مسعود جموع، وأجازه، وأبي بكر الفرجي الدكالي وابن زكري الفاسي، وأجازه
 الدالئي،

_________________________________________ 
 

 )وھو عنده احمد بن محمد بن عاشر( 196: دليل مؤرخ المغرب (1)
   

 ً وأخذ الطريق عن األخوين أبي العباس أحمد بن عبد القادر التستاوتي والعياشي، وله معھما محاورات . وأجازه أيضا
لم أجد به اتصاالً ولكن أتصل بجل أشياخه . ج في مجلدات وعندي بعض ما كان يجري بينھما بخطھماومخاطبات تخر

ترجمه العكاري في البدور . ، وقبره بسال معروف1163وكانت وفاة المترجم سنة . المذكورين حسبما يعلم بتتبع ھذا الثبت
  .وغيره

 
ھو اإلمام حافظ األندلس فخر المالكية شيخ اإلسالم أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد  :(1) ابن عبد البر – 478

فعاش مائة  463ومات سنة  368هللا النمري األندلسي القرطبي المالكي صاحب التآليف العديمة النظر في اإلسالم، ولد سنة 
عال سنده وجمع وصنف ووثق وضّعف، وسارت بتصانيفه الركبان ": "سير النبالء"قال فيه الحافظ الذھبي في كتابه  .(2) سنة

مالكياً مع ميل بّين إلى فقه الشافعي في مسائل، وال ينكر له وخضع لعلمه علماء الزمان، وكان أوالً ظاھرياً فيما قيل، ثم تحول 
وقد . ، اھـ"ذلك فإنه ممن بلغ رتبة األيمة المجتھدين، ومن نظر مصنفاته بان له منزلته من سعة العلم وقوة الفھم وسيالن الذھن

ل على إيراده مع الشافعية قول أبي وال يشك أنه مالكي المذھب، والحام: "قال" طبقات الشافعية"ترجمه الحافظ ابن كثير في 
. ، اھـ"كان يميل في الفقه إلى مذھب الشافعية، ومن جملة ميله تصنيفه في الجھر بالبسملة وانتصاره لذلك: عبد هللا الحميدي

ً في مذھب غيرھم، فھذا السبك: "وفي الرحلة الناصرية البن عبد السالم ً من غيرة الشافعية على من رأوه حافظا ي يا عجبا
 بل وترجموا للمجتھدين الذين" طبقات الشافعية"ترجم البن عبد الحكم وابن دقيق العيد وغيرھم من المالكية في 

_________________________________________ 
 

407:2والمغرب  61: والمطمح 344: وجذوة المقتبس) 1442:رقم(وبغية الملتمس  640: ترجمة أبي عمر ابن عبد البر في الصلة (1)
 .314:3والشذرات  66:7وابن خلكان  255:3وعبر الذھبي  1128: وتذكرة الحفاظ 808:4وترتيب المدارك  357: والديباج

 .ھذا خطأ، وصوابه خمس وتسعون سنة وخمسة أيام (2)
   

ابن عبد البر علم أنه  من تتبع كتب: وأقول. ، اھـ"لم يتمذھبوا إالّ بالحديث كبعض أرباب الكتب الستة كابن خزيمة وأضرابھم
أبعد الناس عن التقليد األعمى واالسترسال فيه، وتحقق أنه كان يختار مع اعتماده ورجوعه ألصول مالك ومذھبه رحمه هللا، 

ً " فضل العلم"وأقل نظرة يرسلھا الرجل في كتاب    .له ير األمر جليا
 

ومن : ح. ومن طريق أبي علي الغساني عنه: ح. نهأروي فھرسته ومؤلفاته من طريق الحجري عن أبي الحسن ابن موھب ع
  .طريق ابن أبي األحوص عن ابن عمر خال ابن موھب عنه، وابن واجب عن ابن الفرس عن ابن عتاب عنه

 
ھو اإلمام الفقيه المحدث المسند الرحلة الجماع نادرة المغرب ومسنده، أبو عبد هللا  :(1) ابن عبد السالم الناصري – 479
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التمَكروتي، أعلم علماء البيت محمد بن عبد السالم بن عبد هللا بن محمد الكبير بن الشيخ أبي عبد هللا محمد بن ناصر الدرعي 
  .الناصري بالفقه والحديث، وأوسعھم رواية وأجسرھم قلماً وأعالھم إسناداً 

 
ابن الحسن : ، وتالمذته1182يروي عامة عن شيخ الجماعة بفاس أبي عبد هللا محمد بن قاسم جسوس، أجازه عامة سنة 

، ومحمد بن أحمد الحضيَكي السوسي أجازه عامة 1195ة سنة ، والتاودي ابن سودة أجازه عام1182بناني أجازه عامة سنة 
وغيرھم كأبي العباس أحمد بن محمد الورزازي التطواني، ومحمد بن أبي القاسم الرباطي شارح العمل أجازه  1186سنة 

وبه تخرج، ، وعن أكبر شيوخه بالمغرب في الصناعة الحديثية أبي العالء العراقي الفاسي والزمه وخالطه 1198عامة سنة 
 ولم تنقطع المواصالت بينھما بعد رجوعه

_________________________________________ 
 

 .57 - 56: والدليل 189:5انظر األعالم بمن حل مراكش  (1)
   

وقد وقفت على إجازات ھؤالء الشيوخ الستة له بخطوطھم في مجموعة إجازاته ما عدا . من فاس حتى فصل بينھما الموت
قبل موته بسنة، ولعله آخر من عاش  1182مس، أوسعھا وأنفسھا إجازة العراقي، وھي عامة بتاريخ أوائل ذي القعدة عام الخا

  .إذ عاش الناصري بعده ستاً وخمسين سنة. من أصحابه

وأجازه في رحلته تلك جماعة كالمعمر إسماعيل ابن عبد الرحمن الفجيجي األغواطي وقاضي  1196وحج المترجم سنة 
قابس أبي بكر بن أحمد بن تامر المعروف بَكنونوا والشمس محمد بن عبد هللا المغربي المدني، ولعله أعلى من لقي في وجھته 
ألنه شارك عم أبيه أبا العباس ابن ناصر في الرواية عن البصري، والشمس محمد بن أحمد الجوھري المصري وسليمان 

شھاب أحمد البجيرمي والشمس محمد المنير ومحمد بن إبراھيم المصيلحي الجمل ومحمد بن محمد النابلسي البخاري وال
والشيخ محمد بن الست الشلبي وحسن الجداوي وأحمد بن موسى العروسي وأحمد بن عبد الوھاب السمنودي وسليمان 

المصري وعبد البجيرمي وعبد الرحمن البناني ومحمد بن علي الصبان وأبي الحسن التونسي وإبراھيم النمرسي المغربي 
القادر األندلسي وغيرھم، جل الذين بمصر بداللة أبي الحسن الونائي وأعظم من لقي بالمشرق وأعلم الحافظ مرتضى الزبيدي 
الحسني، صادف منه أكبر إقبال، وأجازه نظماً ونثراً، ووھب له عدة أسفار نادرة أخرجھا من مكتبته وأعطاھا له، وقد صار 

، وأجازه جميع ھؤالء بجميع ما لھم من المرويات والمصنفات وقفت على إجازة جلھم بخطھم إلى مكتبتي بعضھا والحم د 
 .في كناشته، وساقھا في رحلته الحجازية الكبرى وھي ممتعة في مجلدين كبيرين، استخرجت نسخة منھا من خطه

جاز كل منھما له كما جازھما ھو أيضاً، وقد ثم تدبج في ھذه الوجھة مع الشھاب العطار محدث الشام والشيخ األمير الكبير، أ
أسند عنه الشيخ األمير في ثبته إسناد طريقة ابن ناصر حسب رواية المترجم لھا عن عم أبيه أبي يعقوب يوسف بن محمد بن 

 الثانية رحلة أخرى صغيرة، وھي عندي أيضاً، وھي نادرة الوجود، وفي ھذهودون في ھذه الوجھة  1212ناصر ثم حج سنة 
وفي الرحلة " المزايا"الوجھة وقف على نسخة الصحيح التي بخط الصدفي في طرابلس الغرب كما ساق قصتھا في كتابيه 

: أيته في إجازته لمحمد الصادق بن ريسون يقولور (1) (انظرھا(الصغرى، وقد نقلنا كالمه فيھا عنھما في ترجمة الصدفي 
  .إن أجل من أجازه من المغاربة الشيخ جسوس، ومن المشارقة الحافظ مرتضى الزبيدي

للمترجم فھرسة نسبھا له األستاذ السنوسي وأبو عبد هللا محمد بن قدور الزرھوني في إجازته له، وله مجموعة تضمنت 
ة ومشارقة، وعقبھا اإلجازة له بخطوطھم، وھي في مجلد تعرف بكناشة ابن عبد السالم استدعاءه اإلجازة من مشايخه مغارب

ً من جمع شيخه الشمس محمد بن أحمد  الناصري، وقفت عليھا ولخصت فوائدھا وفيھا درر، وله شرح على أربعين حديثا
أجزتكم بھا : وكتب على ظھرھا وھب لي الشيخ يعني الجوھري منھا نسخة: "الجوھري المصري في ترك الظلم قال في أوله

: وأرجو أن تشرحوھا إذا وصلتم مع ذكر سندھا ورتبتھا واالقتصار على بيان المعاني مع االختصار ما أمكن، فقلت له مشافھة
  ."إني لست من خيل ذلك الميدان، وال ممن يليق به أن يتجاسر على األحاديث النبوية فيخط فيھا ببنان

كالشھاب أحمد الدمھوجي : نيف من طريق جماعة من أعالم المغرب والمشرق الذين أجاز لھمنروي ما له من رواية وتص
والشھاب أحمد العطار واألمير الكبير وأبي الحسن علي بن عبد البر الونائي وعبد العليم الفيومي الضرير المصري، وعلماء 

نصاري ومسند تطوان ابن الصادق الريسوني وصالح الشيخ الطيب ابن كيران ومسند الرباط ابن التھامي ابن عمرو األ: فاس
  .الفالني ومحمد بن علي السنوسي الجغبوبي، كلھم عنه علمة

  ومن طريق آخرھم نتصل به عالياً، وذلك عن الشيخ فالح المدني وغيره
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_________________________________________ 
 .709 -  706: ص (1)

   
ألسانيد إليه وأوثقھا، وأتصل به عن الشيخ محمد المكي ابن عزوز عن محمد الصالح عن السنوسي عنه، وھذا من أعلى ا

الجمني المطماطي عن الھاشمي الجمني المطماطي عن والده موسى بن عمر بن عبد اللطيف الجمني عن األستاذ الكبير 
نصر هللا الخطيب الدمشقي عن أبيه  وأروي ما له أيضاً عن المسند أبي النصر: ح. الرحلة محمد بن عبد اللطيف الجمني عنه

السيد عبد القادر بن عبد الرحيم عن أبي إسحاق إبراھيم باشا االسكندري عن الشيخ الصالح عبد العليم الفيومي عن ابن عبد 
 .وأروي عن الشيخ أبي النصر المذكور عن أبيه عن الشھاب أحمد بن علي الدمھوجي عن ابن عبد السالم بأسانيده: ح. السالم

وأروي ما البن عبد السالم الناصري أيضاً عن شيخنا مسند الدنيا البدر عبد هللا بن درويش السكري الدمشقي عن المعمر : ح
العالّمة عبد اللطيف بن علي حمزة فتح هللا البيروتي عن العالّمة الصوفي عبد القادر الرافعي العمري الطرابلسي عن ابن عبد 

  .السالم الناصري

أيضاً عن العالم الصالح أبي محمد عبد المعطي السباعي عن القاضي أبي الحسن علي بن عبد الصادق السويري  وأروي ما له
عن أبي عبد هللا محمد بن أحمد السنوسي دفين فاس عنه، فقد وقفت على إجازة المترجم له وھي عامة مطلقة، وبخصوص 

نوسي العامة للسويري المذكور بخطه، وإجازة السويري ، وعندي إجازة الس1216صفر عام  2بتاريخ " المنح البادية"
وأروي ما له أيضاً عن الفقيه الخامل الناسك أبي عبد هللا محمد بن علي ابن سليمان الدمنتي بمراكش، : ح. المذكور للسباعي

حمد العمري التمَكروتي عن المعمر نحو التسعين عبد هللا الوزَكتي الزناَكي من آيت باھي، عن العالّمة المعمر نحو المائة م
ً به وھو الذي غسله بإيصاء منه، رحمه هللا ً وأبي عبد هللا . عنه، وكان العمري خصيصا وأروي عن الدمنتي المذكور أيضا

محمد األمين بن أحمد بن علي ابن يوسف الناصري التمَكروتي، كالھما عن العالّمة المعمر محمد بن علي بن الحسين بن عبد 
، وھو يروي عن المعمر 1320أوقفني عليھا األول مؤرخة بسنة إجازة عامة، 1334الدرعي المتوفى سنة  السالم الناصري

 ً   .أبي الحسن علي التدغي عن ابن عبد السالم الناصري أيضا

إتحاف الحفيد بترجمة "، وقد أفردته بترجمة طنانة في كتابي 1239مات ابن عبد السالم الناصري المذكور في صفر عام 
  ."لصنديدجده ا

وممن أجاز لھم المترجم عامة مروياته السلطان أبو الربيع سليمان بن محمد كما في فھرسته، وأبو الفيض حمدون ابن الحاج 
ومحمد بن منصور الشفشاوني الفاسي، كما في فھرسة الكوھن، وعبد الكريم بن عبد السالم الحضري الشفشاوني الفاسي وأبو 

لحاج بو طاھر التبزاوي الفاللي وأبو عبد هللا محمد بن عبد الواحد بن الشيخ األموي المكناسي عبد هللا محمد البخاري ابن ا
، استفدت إجازته لألربعة من كناش 1225والمعمر البركة محمد بن أحمد بن موسى العلمي التازي المتوفى ببني وراين عام 

 .له، وغير ھؤالء" إتحاف الخّل المواطي"حمري كما في ابن رحمون، وشيخ القراء بالقبائل الحوزية التھامي األوبيري ال
ً وعلى حسب الزمان " خاتمة الحفاظ بالمغرب"وفي فھرس الكوھن إطالق  على المترجم، وال شك أن الحفظ ما دام نسبيا

بحث  والمكان فھو حافظ صقعه، ولم يكن في تالميذ شيخه العراقي بالمغرب أشھر منه وأكبر سعة رواية وعلو إسناد وطول
وتنقيب وجمع ولقاء أھل الفن واغتباط بما عندھم، وقد ساق ھو في رحلته الكبرى من إجازة شيخه أبي الفيض الزبيدي له 

 :قوله فيه

 له على ما َقَصَد اإلعانهْ  وقد سألُت ربنا سبحاَنـهْ 
 وعالماً بعلمِه الرّبـانـي حتى يصيَر حافَظ الزمانِ 

  

حافظ من االفريقيين بعده تلميذه الشيخ السنوسي، وقد كنت متشككاً في أخذ السنوسي عنه عامة، وأقرب الناس إلى التسمية بال
ن ما يقتضيھا في ثبته حتى كتبت لحفيد الشيخ السنوسي وھو السيد الجليل الماجد أبو العباس  وإن سمعتھا منالشيخ فالح ودوَّ

: لسنوسي فأجابني من بالد األناضول ما حقق ذلك قائالً أحمد الشريف ابن محمد الشريف بن الشيخ سيدي محمد بن علي ا
وسألت حضرتكم عن إجازة الشيخ سيدي محمد بن عبد السالم ونجله لألستاذ ابن السنوسي، نعم فإن الوالد والولد كالھما "

وع، وإن أجازه حين خرج من فاس، وقرأ عليھما في الحديث وغيره، وأجازه إجازة عامة مطلقة تامة في كل مقروء ومسم
، "وأخذ سيدي عن سيدي محمد بن عبد السالم القرآن الكريم بالقراءات السبع. شاء هللا ترسل لكم صورة اإلجازة مرة أخرى

، وبعد ذلك أرسل لي صورة إجازة المترجم المذكورة لجده وكذا إجازة ولده محمد المدني له  .اه ملخصاً من خطه من كتابه إليَّ
 ً  .أيضا
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ھو خاتمة المنفردين بتحقيق توجيه أحكام القراءات بالمغرب، العالم النحوي التصريفي  :(1) سالم الفاسيابن عبد ال – 480
الجليل أبو عبد هللا محمد ابن عبد السالم بن محمد بن العربي بن يوسف بن عبد السالم الفاسي لقباً وداراً المتوفى بفاس سنة 

أوسع ما كتبه من تأخر في " المحادي في علم القراءات"فاسية، وكتابه سنة، وھو آخر أعالم الشجرة ال 85عن نحو  1214
طبقات : وله. ھذا العلم، وھو عندي بخط مؤلفه، وعندي منه نسخة أخرى بخط تلميذه أبي عبد هللا السنوسي قرأ بھا عليه

جني، وھو عندي بخطه في المقرئين وفھرسة أشياخه المعتبرين نثرية، وأخرى منظومة، وتأليف في إثبات صحبة شمھروش ال
وھو ممن أجيز من الحافظ أبي العباس أحمد ابن عبد العزيز الھاللي السجلماسي، وھو آخر مشايخه، يروي في . أربع ورقات

ثبته عن شيخه إمام القراءات بالمغرب أبي زيد عبد الرحمن بن إدريس المنجرة الفاسي صاحب الفھرسة عن والده صاحب 
 نتصل به في. دھمالفھرسة أيضاً بأساني

_________________________________________ 
 

 .425، 267: والدليل 318:2وانظر سلوة األنفاس ) اعتماداً على فھرس الفھارس وحده( 77:7ترجم له الزركلي  (1)
   

ور اللجائي، عن المحدث إسنادنا القرآن الكريم ورواياته عن المعمر أبي عبد هللا محمد المدعو حمان بن محمد اللجائي َكنب
وعن العالم المعمر أبي محمد سالم بن العربي الحمري الجنيدي : ح. المقري أبي عبد هللا محمد بن أحمد السنوسي عن المترجم

إجازة عن الزاھد الفقيه أبي الطيب بن أبي مھدي الطواجيني وولده أبي عبد هللا محمد، فالوالد عن أبي محمد عبد هللا 
وعن المقري : ح. يظمي، والوالد عن أبي محمد التھامي األوبيري الحمري، كالھما عن ابن عبد السالم الفاسيالسكياطي الش

الصوفي الناسك العالم العابد أبي محمد عبد الملك بن عبد الكبير العلمي الفاسي عن األستاذ أبي حامد العربي بو عياد الفاسي 
وعن األستاذ المعّمر الناسك أبي محمد عبد هللا ابن عبد : ح. راوي الفاسي عنهعن إمام القراء بفاس أبي العالء إدريس البد

 ً  .الحفيظ التلمّسي الشيظمي عن ولي هللا األستاذ أبي عبد هللا محمد ازوين األودي عن التھامي األوبيري عنه أيضا
، عن شيخه 1319زَككلدي بفاس سنة وأروي القراءات عن المعمر األستاذ أبي عبد هللا محمد بن عبد السالم ابن حسين الم

األستاذ الصالح أبي محمد عبد السالم الطويل، من مرن صوار، عن الفقيه أبي العباس أحمد التلمساني السماتي، عن ابن عبد 
  :وفي فھرسة ابن عبد السالم الفاسي المنظومة قال. السالم بسنده

 
 مـامالعالِم الـّدراَكِة الـھـ أخذُت عن سـيدنـا األمـام 
 الحسنيَّ عاطـِر األنـفـاِس شيخ الجماعة بقطـِر فـاس
 األلمعيُّ عابد الـرحـمـان الحافُظ النحرير ذو اإلتقـان
 ثم عن أبي الفدا شيخ المـال عن الرضا والده أبي العـال
 الحلبّي صاحِب الھْدي الحسْن فالشبراملسي علّي ثّم عـن

 األمـين جـبـرئيل عنه عـن عن شمھروش صاحب الرسول
 مع صالٍة مستـمـرِة الـدواْم يعمھم ربھـم أزكـى سـالمْ 

  
لسجلماسي أصالً، الفاسي ھو العالّمة النحرير المسند الشھير أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا ا :(1) ابن عبد هللا المغربي – 481

صاحبنا "حاله شيخه أبو العباس بن مبارك في تعريف بخطه بـ . مولداً وتعلماً، المدني ھجرة، المعروف بالمغربي المالكي
وكبير أھل مجلسنا الفقيه الوجيه، العالمة النزيه، الدراكة الحافظ المتبحر في علمي المنقول والمعقول، أبو عبد هللا محمد بن 

وسعيد العميري وغيرھما، ثم رحل إلى الحجاز سنة " المنح"قرأ بفاس وأخذ بھا وأجيز من صاحب . اھـ"  السجلماسيعبد هللا
، وأخذ به عن أبي طاھر الكوراني وعبد هللا بن سالم البصري وطبقتھما، وسمع على البصري مسند أحمد في ستة 1125

له كراسة في أسانيده تلقاھا عنه الشمس محمد . ه الناس طبقة بعد طبقةوخمسين مجلساً في الروضة الشريفة النبوية، وأخذ عن
بن سالم الحفني وكان يجيز بھا عنه، نرويھا وكل ما له من طريق الحفني وولده المعمر اآلتي إثره والشھاب الجوھري 

  .1141وغيرھم عنه عامة ما له، مات بالمدينة المنورة سنة 
 

ھو المحدث الفقيه مسند عصره المعمر، محمد بن محمد بن عبد هللا المغربي  :(2) غيرابن عبد هللا المغربي الص – 482
يروي عن . نھارھا، وصار عالم المدينة ومنارھا، وشمس تلك الديار و1119األصل المدني المالكي، ولد الذي قبله، ولد سنة 

: قال المترجم في إجازته للشيخ شاكر العقاد. والده، وشاركه في شيخه عبد هللا بن سالم البصري، ولعله آخر تالميذه في الدنيا
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ومن أجّل مشايخي في ھذا الشأن موالنا الشيخ عبد هللا بن سالم البصري، فقد أجازني بجميع مروياته عندما قرأت عليه أوائل "
 حديثية بمكةالكتب ال

_________________________________________ 
 

 .60:4ترجمته في سلك الدرر  (1)
 .1240:3ترجمته في حلية البشر  (2)

  

المكرمة، قرأتھا عليه بالغيب من صدري من غير أن أنظر في كتاب ببصري، فأخذه اإلعجاب إلى الغاية، ودعا لي بدعوات 
ً عن الشمس محمد الدقاق الرباطي المدني وابن الطيب الشرَكي، ومات . ، اھـ"ايةأرجو نفعھا في البداية والنھ ويروي أيضا

، وكان قد أقعد قبل موته بسنتين وأربعة أشھر، وبما ذكر من 1201جمادى األولى سنة  11بالمدينة المنورة نھار الجمعة 
لحافظ الزبيدي في حق الشھاب الدمنھوري من شرح أخذه عن البصري وتأخره إلى أول القرن الثالث عشر تعلم ما في قول ا

،اھـ فالمترجم بينه وبين البابلي واحد، بل الزبيدي نفسه بينه وبين "ھو آخر من بينه وبين الحافظ البابلي واحد: "له" ألفية السند"
السالم الناصري ورفيع  نروي ما للمترجم من طريق صالح الفالني وشاكر العقاد وابن عبد البابلي واحد ھم المعمر الزعبلي

الدين القندھاري وزين العابدين جمل الليل المدني والشھاب أحمد بن محمد الكردي االصطنبولي الحنفي والشيخ محمد حسين 
  .(1) )انظر حرف الميم في المشرفي: (بن عبد هللا سقط المشرفي بن محمد مراد األنصاري السندي وغيرھم كلھم عنه

  
  .عنه ھو أبو الحسن، أروي فھرسته من طريق أبي الحسن الغافقي :(2) ابن عتيق – 483

 
 .أروي فھرسته من طريق عياض عن ابنه أبي محمد عنه :(3) ابن عتاب – 484

_________________________________________ 
 

 .في ما تقدم 333: رقم (1)
 .)96: صلة الصلة( 559أبي بكر عتيق القرطبي وكانت وفاته سنة  لعل المقصود ھنا ھو علي بن (2)

،225: ؛ انظر الغنية)462توفي سنة (ابن عتاب ھو أبو عبد هللا محمد بن عتاب وابنه ابو محمد عبد الرحمن أحد شيوخ القاضي عياض  (3)
286. 

   
ھو اإلمام عالم اليمن المجمع على فضله وعرفانه أبو العباس أحمد بن موسى بن علي بن عمر بن  :(1) ابن عجيل – 485 

صل على ظھور تام بإقليم اليمن وذكرى عجيل اليمني، كان إماماً من أيمة المسلمين المنتفع بھم علماً وعمالً وجاھاً وبركة، ح
فاخرة بما نشر من العلم، مع كمال العبادة والورع والزھد والتقلل من الدنيا إلى حد الغاية، ونفع الخلق والسعي في مصالحھم، 

لمشرع من ، ودفن بقريته المعروفة ببيت الفقيه إلى اآلن، ومن ذريته الفقھاء المعروفون ببني ا690ربيع األول عام  25مات 
" وله كتاب جمع فيه مشايخه وأسانيده في كل فن: "للشھاب الشرجي وقال" طبقات الخواص"له ترجمة طنانة في . بني عجيل
  .أنه جمع فيه األسانيد على اختالف أنواعھا، اھـ" حصر الشارد"اھـ وفي 

  .أبي الخير الشماخي عن مؤلفه أرويه من طريق سليمان بن إبراھيم العلوي عن أبيه إبراھيم بن عمر عن أحمد ابن

ألفية "وفي شرح . وغيرھا" ة األثرخالص"بفتح العين وكسر الجيم على ما ھو الصواب كما في  :(2) ابن العجل – 486
  .من أنه بضم العين وھم" المنح البادية"وما في . أحمد بن العجل ككتف، اھـ: للحافظ الزبيدي" السند

ھو صفي الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد العجل أبو الوفاء اليمني، اإلمام الضرير العارف المسند 
أخذ عن والده محمد بن العجل وأجازه، وحج فأخذ عن شيوخ الحرمين . 1074وتوفي سنة  983نة المسلك الشھير، ولد س

كالقاضي جار هللا ابن ظھيرة والمعمر حميد بن عبد هللا السندي المدني، وأجازه من علماء زبيد الصديق الخاص ومسند اليمن 
 ، ويروي باإلجازةالطاھر ابن الحسين األھدل خاتمة اآلخذين عن ابن الديبع بالسماع

_________________________________________ 
 

 .17 -  13: طبقات الخواص (1)
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 .346:1ترجمة ابن العجل في خالصة األثر  (2)
   
ً عن اإلمام بدر الدين بن الرضي الغزي الدمشقي  وروايته عن البدر " :(1) قال المحبي في ترجمته من الخالصة. أيضا

ووالدة  984الغزي غير بعيدة بأن يكون أبوه استجاز له منه بالمكاتبة، ويكون إذ ذاك سنه سنة واحدة، فإن وفاة البدر سنة 
وشملته إجازة جماعة منھم الشيخ قطب الدين الحنفي . ، اھـ"نة فصح ما قلتهومسافة الطريق س 983صاحب الترجمة سنة 

المكي واإلمام يحيى الطبري والشيخ محمد بن عبد العزيز الزمزمي والشيخ محمد النحراوي الحنفي المصري وعبد الرحمن 
 .باألجداد إلى أن مات بن عبد القادر بن فھد وغيرھم، وصار مقصوداً للرواية واإلرشاد وعمر حتى ألحق األحفاد

ومن عواليه روايته للقرآن الكريم عن حميد السندي عن ابن حجر المكي عن محمد بن أبي الحمائل السروري عن تابعّي 
ومن عواليه روايته عن يحيى الطبري المكي عن السخاوي . معمر من الجن عن صحابّي جني عن النبي صلى هللا عليه وسلم

. كرياء وعبد الحق السنباطي وعبد العزيز بن فھد، خمستھم عن الحافظ ابن حجر، وھو علو نفيسوالسيوطي وشيخ اإلسالم ز
ويروي يحيى المذكور عن جده اإلمام محب الدين أبي المعالي محمد بن أحمد الطبري عن ابن الجزري والزين المراغي 

لعزيز الزمزمي عن أبيه رضي الدين وزكرياء وعائشة بنت عبد الھادي واإلمام أبي اليمن الطبري، ويروي محمد بن عبد ا
نروي ما له من طريق الحافظ مرتضى . والسيوطي وابن حجر الھيثمي والقسطالني والبرھان بن أبي شريف وغيرھم

وروى الحافظ مرتضى أيضاً : ح. الزبيدي عن عبد هللا بن أحمد دائل الضرير اليمني عن عبد الخالق الصنعاني عن ابن العجل
ونروي : ح. د مشھور بن المستريح األھدل اليمني وعلي الرحومي الزبيدي عن عبد هللا بن عبد الباقي عن ابن العجلعن السي

 ما له عن السكري عن الكزبري عن الزبيدي عن عمر بن عقيل عن العجيمي عن ابن

_________________________________________ 
 

 .347:1: خالصة األثر (1)
   
ً باستدعاء شيخه الشيخ علي الديبع له منه، وأمر بكتابة اإلجازة فكتبھا بأمره الشيخ عبد هللا بن علي العجل إجا  زة لفظا

وأخبرنا نصر هللا الخطيب عن عمر الغزي عن محمد سعيد السويدي عن ابن : ح. المزجاجي، وتوفي بعده بنحو أربعة أشھر
وأخبرنا الشھاب أحمد بن : ح. يدنا إلى عبد القادر الصفوري الدمشقي عنهوبأسان: ح. عقيلة عن أحمد بن البنا الدمياطي عنـه

  .صالح السويدي عن الزبيدي عن ابن سنة عنه، وھذا أعلى

محمد بن المھدي بن عجيبة اللنجري التطواني، صاحب التفسير العالم العارف أبو العباس أحمد بن  :(1) ابن عجيبة – 487
ً في األصول  الشھير في أربع مجلدات ضخمة، وحاشية الجامع الصغير للسيوطي، وشرح البردة والھمزية، واألربعين حديثا

 .وية، وغير ذلكوالفروع، وطبقات الفقھاء المالكية إلى زمانه على ترتيب وجودھم، وشرح الحصن وتأليف في األذكار النب
وله . يروي عامة عن التاودي ابن سودة ومحمد بن أحمد بنيس شارح الھمزية والشمس محمد بن علي الورزازي التطواني

، ثم ترجم البتداء 1161فھرسة افتتحھا بالكالم على نسبه وذكر آبائه ثم ذكر نشأته وتربيته، وفيھا ذكر أن والدته كانت سنة 
في الحديث والفقه ثم إلجازات مشايخه المذكورين، ثم ترجم لذكر ما ألفه، ثم انتسابه لطريق القوم  طلبه للعلم ثم ألسانيده

وتجرده وسياحته ومحنته، ثم سنده في طريق القوم، ثم ترجم لشھادة االعالم له، ثم لمن أخذ عنه الطريق، وھي في نحو خمس 
  .بالطاعون 1224شوال عام  7عاء ، وفيھا مات عند إسفار يوم األرب1224كراريس، أتمھا سنة 

نتصل به إجماالً بمجرد اللقي والتبرك عن شيخنا األستاذ الوالد عن ولده ولي هللا الفقيه المفتي المعمر الناسك المرشد سيدي 
 الحاج عبد القادر بن أحمد

_________________________________________ 
 

 .)1226وذكر ان وفاته في حدود سنة ( 170: ومعجم سركيس 70: اليواقيت الثمينة (1)
   

، بداره بمدشر الزيج من قبيلة أنجرة ودفن ھناك، عن الشيخ المبارك أبي 1313رمضان عام  6ابن عجيبة التطواني المتوفى 
ما كتب لي الحسن علي اللغميش خليفة المترجم عنه ولم يدرك الحاج عبد القادر األخذ عن والده ألنه تركه ابن ستة أشھر، ك

بذلك خليفته الفقيه المسن الصوفي الناسك القاضي أبو عبد هللا محمد المفضل بن الحسن ازيات الخرشفي الخمسي أصالً، 
ً في رواية تفسيره من طريق الحافظ السنوسي عن غير . الشفشاوني داراً، السعيدي انتقاالً، نفع هللا به ونتصل بالمترجم أيضا

  .واحد من أصحابه عنه
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ھو اإلمام القاضي مفخرة المذھب بل اإلسالم أبو بكر ابن العربي المعافري األندلسي دفين فاس،  :(1) ابن العربي – 488
، وقال عنه الحافظ ابن ناصر "دلس وآخر أيمتھا وحفاظھاالحافظ المتبحر ختام علماء األن: "قال عنه تلميذه الحافظ ابن بشكوال

ترجمته . ، اھـ"كان أحد الحفاظ المشھورين واأليمة المعتبرين من الثقات األثبات": "شرح بديعية البيان"الدين الدمشقي في 
ومن طريق : ح. أروي فھرسته من طريق عياض وابن خير وابن بشكوال والحجري وابن حبيش والسھيلي كلھم عنه. معروفة

ابن أبي األحوص عن القاسم بن عمر بن عبد المجيد عن غير واحد من أصحابه كابن حبيش والسھيلي وأبي عبد هللا ابن 
  .الفخار كلھم عنه

  
 .ل أبو العباس أحمد، له برنامجھو المحدث الجلي :(2) ابن العزفي – 489

_________________________________________ 
 

(1) 

والمغرب 105: والمرقبة العليا 133: والغنية 179: وبغية الملتمس رقم 62: والمطمح 558: الصلة: ترجمة أبي بكر ابن العربي الفقيه في
والنفح 96 -  86، 262:3وأزھار الرياض  125:4وعير الذھبي  1294: وتذكرة الحفاظ 296:4وابن خلكان  281: والديباج 249:1
ومقدمة العواصم من القواصم، ومقالتين لي نشرتھما بمجلة األبحاث 160: وجذوة االقتباس 141:4والشذرات  330:3والوافي  25:2

 .)1968، 1963بيروت (
 .وذكر ان له فھرسة 462: رقم" العزفي"ھذا مكرر، إذ ذكر أبا العباس العزفي تحت مادة  (2)

   
ھو صديقنا اإلمام العالّمة المحدث المقري الفلكي الفرضي الصوفي المسند الشھير الشيخ أبو عبد  :(1) ابن عزوز – 490

يدي مصطفى بن العارف الكبير أبي عبد هللا محمد بن عزوز البرجي النفطي مولداً هللا سيدي محمد المكي بن ولي هللا س
، وسماه بالمكي عمه الشيخ محمد المدني بن عزوز وكّناه 1270التونسي تعلماً القسطنطيني ھجرة ومدفناً، ولد في حدود سنة 

ً بأبي طالب المكي صاحب القوت وقرأ بتونس وتصدر للتدريس بھا، وولي اإلفتاء ببلد سكناه نفطة عام  (2) بأبي طالب تيمنا
انقل إلى اآلستانة فبقي بھا إلى  13، وفي سنة 1309سنة ثم قضاءھا، ثم انتقل إلى السكنى بتونس سنة  26وھو ابن  1297

  .علم الحديث الشريف بدار الفنون ومدرسة الواعظينأن مات بھا على وظيفة م
 

ھذا الرجل كان مسند أفريقية ونادرتھا، لم نر ولم نسمع فيھا بأكثر اعتناءاً منه بالرواية واإلسناد واإلتقان والمعرفة ومزيد 
لشيوخ، إلى طيب منبت تبحر في بقية العلوم واالطالع على الخبايا والغرائب من الفنون والكتب والرحلة الواسعة وكثرة ا

وكريم أرومة وكان كثير التھافت على جمع الفھارس وتملكھا حتى حدثني بزاوية الھامل الشمس محمد بن عبد الرحمن 
الديسي الجزائري الضرير عنه أنه اشترى ثبَت السّقاط وھو في نحو الكراسين بأربعين رياالً، وھذا بذٌل عجيٌب بالنسبة لحاله، 

الھيام باألثر والدعاء إلى السّنة مع كونه كان شيخ طريقة ومن المطالعين على األفكار العصرية، وھذه  وأعجب ما كان فيه
نادرة النوادر في زماننا ھذا الذي كثر فيه اإلفراط والتفريط، وقلَّ من يسلك فيه طريَق الوسط واألخذ من كل شيء بأحسنه، 

 وكانت وفاته رحمه هللا) اوأمر قومك يأخذوا بأحسنھ(عامالً على قوله تعالى 
_________________________________________ 

 
 .)وفيه اعتماد على فھرس الفھارس( 330:7والزركلي  60:1وإيضاح المكنون  888:2انظر بروكلمان، التكملة  (1)
 ."قوت القلوب"يعني كتاب  (2)

   
  .طرين الجزائر وتونس بيدي بعضھا، ورثاه جماعة من أدباء الق1334بالقسطنطينية العظمى سنة  

قد اشتھر في األقطار بال شّك وال مين، وال سيما في الحرمين : "حاله شيخ اإلسالم بمكة الشھاب دحالن في إجازته له بقوله
الشريفين، بالعلم والحلم نخبة العلماء األعيان، وخالصة األعيان من ذوي العرفان، سراج أفريقية، بل بدر تلك األصقاع 

وھذه الحالة نادرة من مثل الشيخ دحالن، يعلم ذلك . الخ… " غربية، األستاذ الكامل، جامع ما تفرق من الفضائل والفواضلال
  .من تتبع حاله في إجازته ألھل المشرق والمغرب وھي كثيرة

 :وقال فيه عالم الطائف العالّمة عبد الحفيظ القاري أثناء سؤال قدمه له

 عّمْت على اإلسالم باإلغـمـاِء ُغـّمةً من نرتجي للديِن يكشـُف 
 بالحّق ُيفتـي ال بـأخـذ رشـاء غير ابن عّزوز إماماً للـھـدى

 في المطلعين له ضياً كـُذكـاء من مغرٍب في مشرٍق يبدي السنا
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 بالعلم يرقـى ذروة الـجـوزاء إن كان فينا قائٌم فـھـو الـذي
     

مجيزنا مسند الجزائر أبو الحسن علي بن أحمد بن  – 1: انين، وھذه أسماء مجيزيه، منھمشيوخ المترجم يقرب عددھم من الثم
 ً شيخ اإلسالم حميدة بن الخوجة  – 3السيد شيخ بن محمد بن حسين الحبشي الحضرمي،  – 2موسى وأخذ عنه أيضا

المعمر محمد فرھاد المدرس بھا مجيزنا  – 5العمعمر يونس وھبي أفندي قاضي العسكر التركي باآلستانة،  – 4التونسي، 
أحمد دحالن،  – 8المعمر أحمد أمين النويني الحسيني الشرواني،  – 7محمد بن دالل اليمني الصنعاني،  – 6أيضاً، 

ً مكاتبة عام  محمد بن أبي القاسم الخلوتي  – 10 بكري بن حامد العطار الدمشقي مكاتبة منه، – 9، 1301واستجازه أيضا
أحمد بن إبراھيم بن عيسى السديري النجدي  – 11ل ببوسعادة بالجزائر، وھو شيخ سلوكه وإليه ينتسب، شيخ زاوية الھام

المعمر محمد بن العنابي الحنفي األثري عالء  – 13األمير محمد باشا نجل األمير عبد القادر الجزائري،  – 12المكي، 
والده جعفر بن إدريس  – 16اني مراسلة من المدينة، محمد بن جعفر الكت – 15علي بن نعمان اآللوسي،  – 14الدين، 

محمد المكي بن الصديق الخنَكي  – 18محمد أبو خضير الدمياطي المدني،  – 17الكتاني باإلجازة العامة ألھل العصر، 
طري، علي بن سلطان القن – 21عمر اليزيدي النفطي،  – 20الحاج محمد النوري بن أبي القاسم النفطي،  – 19الجزائري، 

عبد القادر بن البغدادي  – 24إبراھيم البختري قاضي توزر،  – 23عبد الرحيم دليم بن محمد بن المبروك بن عزوز،  – 22
علي رضا بن سليمان الكريدي التركي،  – 26إسماعيل حقي ابن إبراھيم الزعيمي المنستيري،  – 25المجاجي التونسي، 

أحمد السنوسي كبير مفتي  – 29ر بن الطاھر التواتي شيخ القراء بتونس، محمد البشي – 28عمر أحمد األزھري،  – 27
محمد  – 32شيخنا فالح الظاھري المدني بالعامة ألھل العصر،  – 31الشيخ الشاذلي بن صالح التونسي،  – 30قفصة، 

مجيزنا علي بن  – 35شيخنا عبد الجليل برادة،  – 34أحمد بن علي النفطي،  – 33القزاح الشريف المساكني التونسي، 
علي بن  – 38والده الشيخ مصطفى بن عزوز،  – 37محمد الربيع بن مبارك البلقيشي الجزائري،  – 36ظاھر المدني، 

 41علي بن الحفاف مفتي الجزائر أجازه قبل موته بيوم،  – 40محمد صالح بن محيي الدين الصوفي االدقي،  – 39عثمان، 
الشيخ ابن أبي القاسم  – 43علي بن عبد الرحمن خوجة الجزائري جده ألمه،  – 42محمد بن القزادري الجزائري،  –

شيخنا حسين  – 46محمد العربي بن محمد التارزي بن عزوز،  – 45محمد الشريف التونسي،  – 44الديسي الجزائري، 
جار المفتي المالكي التونسي، محمد الن – 48ومجيزنا عمر بن الشيخ التونسي،  – 47بن محمد الحبشي المكي مكاتبة منھا، 

مجيزنا  – 51أحمد العمري مفتي العسكر العثماني في أسكودار من اآلستانة،  – 50وشيخنا سالم بو حاجب التونسي،  – 49
محمد الصالح بن محمد الجمني قاضي نفزاوة من بالد الجريد  – 52أبو الخير محمد أحمد بن عابدين الدمشقي مكاتبة منھا، 

عمر بن مصطفى بويراز  – 55مجيزنا يوسف النبھاني مكاتبة،  – 54محمد نور أمين الفتوى باآلستانة،  – 53التونسي، 
 58وشيخنا األستاذ الوالد أجاز له باستدعائي له منه،  – 57محمد شكري بن حسين األنفروي،  – 56الجزائري ثم التونسي، 

الشيخ عمر الطيبي الشريف المالكي رأيته  – 59، 1331له عام  مجيزنا عالم مراكش محمد بن إبراھيم السباعي استجزته –
محمد المرزوقي مفتي مكة عن األمير فھرسته،  – 60أسند عنه في بعض إجازاته ثبت األمير حسب روايته له عن اإلمام، 

عن ابن عم المترجم والشيخ محمد المكي المرزوقي رأيته أسند عنه أيضاً في بعذ إجازاته ثبت األمير حسب روايته له  – 61
الشيخ محمد المدني ابن عزوز عن الشيخ مصطفى بن الكبابطي عن علي بن األمين عن األمير، وإلھمال المترجم سياق ھذا 

ومحمد بن عثمان بن محمد أحمد الكبير الطرابلسي األصل االسكندري  – 62أثبته ھنا، " عمدة األثبات"السند والذي قبله في 
ومحمد السقاط التونسي أخذ عنه صالة  – 64وشيخنا الشيخ محمد الطيب بن محمد النيفر التونسي،  – 63داراً وقراراً، 

وعلي بن صابر الوادي أخذ عنه صلوات ابن ملوكة التونسي عنه، ورأيت بخطه في طنجة  – 65البرھان الرياحي عنه 
ءه اإلجازة من عالمھا الشيخ أبي راس المازوني، استدعاءه اإلجازة من عبد هللا بن إدريس السنوسي عنده، وبمازونة استدعا

  .وال أدري ھل حصل عليھما منھما أم ال

علي بن موسى والخال وولده وفالح الظاھري : وقد شاركته في نحو الخمسة عشر منھم وھم. وھذه الكثرة نادرة عن المتأخرين
بوحاجب والنبھاني والوالد والنيفر والسباعي وفرھاد ظاھر والسيد الحبشي الكبير وابن عابدين وعمر بن الشيخ ووبرادة وابن 

الريزي، ويروي كما علمت عن الشيخين خالنا وأبي اليسر الھندي بإجازتھما العامة ألھل العصر فقط، وقد لقيتھما وسمعت 
ھاني والسباعي ويروي عن برادة وابن ظاھر والحبشي والوالد وابن الخال والنب. عليھما وأجازا لي إجازة خاصة عامة شفاھية

ً من  مكاتبة، وأروي عنھم شفاھاً، ويروي عن القاضي حسين السبعي األنصاري بواسطتين وأكثر، وقد أجازني خصوصيا
ولعل أعلى شيوخه إسناداً محمد . الھند، ويروي عن الشيخ حسب هللا المكي بواسطة، وقد لقيته شفاھاً وأجاز لي قبل ذلك مكاتبة

ن الوجيه األھدل وتلميذه عابد السندي، ومن العجيب أنا لم نسمع به إالّ منه مع أن وفاته تأخرت بعد أمين النويني فإنه يروي ع
  .العشرين

الصفح السعيد في اختصار األسانيد وھو منظوم، وله أيضاً الثبت الجامع ألسانيده في كل فن، : لألستاذ محمد المكي ابن عزوز
انظر (باآلستانة، ولعلھا آخر ما ألف  1330في ھذه الصناعة ألفھا باسمنا عام  وعمدة األثبات التي ھي أفيد وأوسع ما كتب
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و مطبوع باآلستانة، وله السيف الرباني وھ 1332وله رسالة في أصول الحديث طبعت سنة  (1) (الكالم عليھا فيما يأتي
بتونس، وله طريق الجنة في تحليات المؤمنات بالفقه والسّنة، وله الذخيرة السنية في الخزانة المدنية، ومورد المحبين في 
أسماء سيد المرسلين، وبرق المباسم في ترجمة الشيخ سيدي محمد بن أبي القاسم، ومغانم السعادة في فضل اإلفادة على 

شيوخ في الناسخ والمنسوخ، والرحلة الھاملية، واختصار الشفا، وتعديل الحركة في عمران ومما لم يتم عمدة ال. العبادة
المملكة، والنصح المتين في زلقات العامة وبعض المتطلبين، ونظم جمع الجوامع، والفائدة في تفسير المائدة، والتفصيل الجامع 

 .تحول بمقالبة الدول، وله غير ذلكفي رفع األصوات باألمداح في المجامع، نظم الجغرافية التي ال ت

_________________________________________ 
 

 .في ما يلي 477: أنظر رقم (1)
   

ربيع الثاني عام  22أروي عن المذكور كل ما له من مؤلف ومروي ونظم ونثر إجازة عامة راسلني بھا من اآلستانة بتاريخ 
ً فأجزته رحمه هللا رحمة واسعة، وطالت مكاتبتي ومراسلتي معه وأشرك فيھا معي أوالدي، واستجازني  1329 أيضا

واتصالي به إلى أن مات، بحيث لو جمعت المكاتبات التي جرت بيني وبينه لخرجت في مجلدة متوسطة، وكلما تذكرت موته 
  .أظلمت الدنيا في عيني، رحمه هللا رحمة األبرار

  
ھو الشيخ الصوفي المسند العارف أبو عبد هللا محمد بن محمد بن علي بن عطية الزناتي  :(1) ابن عطية الفاسي – 491

ح، تلمذ له قوم، وأخذ ھو ممن له شھرة عظيمة بالصال": "الصفوة"قال في . األندلسي السلوي ثم الفاسي دفين الرميلة من فاس
وله اختصار كتاب الجنة بشرط العمل بالكتاب والسّنة : قلت" وله تأليف في الطريق. عن أبي الحسن علي الحارثي وغيره

أخذ عن القصار وابن عاشر والجنان وغيرھم، ولقي أبا العباس ابن القاضي وأبا الحسن علي بن عمران، وأخذ عن . للشطيبي
  .روياته، وابن حسون بسال، واعتمد أبا الحسن الحارثيكًلّ جزءاً من م

 
إنھا تدل على ": "تحفته"له فھرس ذكر فيه مقروءاته ومروياته، قال عنھا أبو محمد عبد السالم ابن الخياط القادري الفاسي في 

االختصار والضبط  اّطالع عظيم ال ينحصر، وأنه وقف على أصل الفھرسة بخط يد مؤلفھا، وأنھا احتوت على مجلد ضخم مع
واإلتقان والتحرير للمسائل، وما من مسألة تشتھي النفس أن تسمعھا إالّ أودعھا فيھا، وقد احتوت على اطالع عظيم كأن األمة 
قد جمعت في صعيد واحد وأخبر عنھا خبر من علمھا، فھي كالبحر والفھارس منھا كاألنھار، جمع فيھا طرق جميع من 

 تقّدمه،
_________________________________________ 

 

ونشر المثاني 80: وصفوة من انتشر 369:1قد عدَّ الكتاني مصادر ترجمته ومنھا التقاط الدرر، والتنبيه، والتفكير واالعتبار، وسلوة االنفاس  (1)
 .314: وانظر الدليل

   
لفقيه الشيخ سيدي محمد بن موالي عبد هللا وذكر من األسانيد المتصلة لعدد من طرق الصوفية نحو مائة طريق، وذكر أن ا

الشريف الوزاني ذكر في إجازته لجد القادري المذكور أبي عبد هللا محمد بن عالل القادري ولشيخنا ووالدنا موالي عبد هللا 
السلوي الشريف أسانيد أخر في الطريق وفي رواية جميع الكتب العلمية، حسبما أخذ ذلك كله عن شيخه سيدي محمد بن عطية 

األندلسي وأجاز له أن يروي عنه جميع ما احتوت عليه فھرسته حسبما وقفت أنا على اإلجازة له مكتوبة على ظھر أول ورقة 
  .، اھـ"من فھرسة ابن عطية بخطه

 
التقاط "و " النشر"، ودفن بزاويته بالجبيل من حومة الرميلة بفاس وھو مترجم في 1052مات المذكور عن سن عالية سنة 

نتصل به إجماالً من طريق موالي عبد هللا بن . وغيرھا" السلوة"و " التفكر واالعتبار"وكتاب " التنبيه"و " الصفوة"و " لدررا
  .إبراھيم الشريف عنه

 
ه المشاور القاضي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحيم بن غالب بن تمام بن ھو اإلمام الفقي :(1) ابن عطية – 492

، وھو صاحب التفسير المعروف بالوجيز الذي قال عنه ابن 546ووفاته عام  481عطية المحاربي األندلسي، مولده سنة 
بيه أبي بكر غالب بن عطية وأبي يروي عن أ. ، اھـ"أحسن فيه وأبدع وطار بحسن نيته كل مطار": "اإلطاحة"الخطيب في 

 علي الغساني وأبي عبد هللا محمد بن فرج القرطبي المعروف بابن الطالع وعبد العزيز
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_________________________________________ 
 

(1) 
182: والديباج 1103: وبغية الملتمس رقم 340: ومعجم أصحاب الصدفي رقم 367: والصلة 2ترجمة ابن عطية المفسر في صلة الصلة 

53:4والزركلي  732:1وبروكلمان، التكملة  73:2وبغية الوعاة  109: والمرقبة العليا 526:2والنفح  539:3واإلحاطة  208: والقالئد
 .)546، 542، 541وفي تاريخ وفاته اختالف بين (ومقدمة كتابه التفسير الوجيز 

   
لي بن خلف بن ذي النون العبسي وأبي المطرف عبد الرحمن بن قاسم ابن عبد الوھاب بن غالب القيرواني وأبي الحسن ع 

والحافظ أبي علي الصدفي وأبي الحسن علي بن أحمد بن خلف األنصاري وأبي محمد عبد الرحمن بن عتاب وأبي بحر سفيان 
هللا محمد بن فتوح بن العاص وأبي الحسين يحيى بن أبي زيد المرسي وأبي عبد هللا محمد بن علي بن الثعلبي وأبي عبد 

األنصاري ومحمد بن منصور الحضرمي االسكندري وأبي الحسن علي بن أحمد بن مكرز األنصاري وأبي القاسم ابن 
الحصار المعروف بابن النحاس وأبي القاسم الھوزني وأبي محمد االلبيري وأبي حفص عمر بن خلف الھمداني وأبي جعفر 

  .سي وغيرھمالغساني والمازري وابن السيد البطليو

له برنامج في نحو أربع كراريس ترجم فيه لمشايخه المذكورين، وعدد مسموعاته عليھم وإسنادھا، وھو عندي، ومنھا نسخة 
وقال ابن الخطيب في ترجمته من . ، اھـ"حرر وأجاد": "التكملة"قال عنه ابن الزبير في . أخرى بمكتبة االسكولایر باصبانيا

ً ": "اإلحاطة" أرويه وكل ما له من طريق ابن حبيش . منھا. اھـ" ضمه من رواياته وأسماء شيوخه وحرر وأجاد ألف برنامجا
  .عنه

  .(1) )انظر إسنادنا إليه في المواھب وعقد الجواھر والمسلسالت(ھو محمد بن أحمد بن عقيلة المكي : ابن عقيلة

وال أعلم عنه أزيد " رياض أھل الجنة"له ثبت اعتمده الشيخ عبد الباقي الحنبلي في  :(2) ابن عون الحنفي الدمشقي – 493
 لعبد الحي بن العماد الحنبلي الدمشقي" شذرات الذھب في أخبار من ذھب"وجدت في مما ذكر، ثم 

_________________________________________ 
 

 .498، 458، 207: األرقام (1)
 .73:8شذرات الذھب  (2)

   
ن مكي بن رضوان الھاللي ترجمة الشيخ برھان الدين إبراھيم بن محمد بن سليمان بن عون بن مسلم ب 916في وفيات عام  

، وأخذ الحديث عن جماعة منھم الحافظ 855ولد سنة : "الدمشقي الحنفي المعروف بابن عون مفتي الحنفية بدمشق فقال
السخاوي والديمي، وترجمه الثاني في إجازته بالشيخ اإلمام األوحد المقري المجود العالم المفيد، وتفقه بجماعة منھم ابن 

فالظاھر أنه . ، اھـ"شوال بدمشق ودفن بباب الصغير قبل جامع جراح 16ه ابن طولون، توفي ليلة األحد قطلوبغا، وأخذ عن
  .ھو نتصل به من طريق ابن طولون عنه

ھي شمس قالئد االسناد، ملحقة األحفاد باألجداد، أم عبد هللا عائشة بنت عبد الھادي المقدسية : عائشة المقدسية – 494
ھا من المرويات العالية بأسانيدنا إلى زكرياء واألسيوطي والكمال ابن حمزة كلھم عن التقي ابن فھد الصالحية، نروي ما ل

والكمال محمد بن محمد بن الزين عنھا، وھي تروي مرويات الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي عن أم محمد زينب بنت 
  .عبد الرحمن البحري عنھا

سمع من المشايخ دون من أجاز من أيمة المغرب والشام والحجاز للخطيب ابن مرزوق  عجالة المستوفز والمجتاز في ذكر من
  .(1))انظر محمد بن مرزوق(الجد 

  .(2) )انظر المنجرة الكبيرة في حرف الميم(عذب الموارد في رفع األسانيد 

 .للحافظ مرتضى الزبيدي، أرويه بأسانيدنا إليه: عقد الجوھر الثمين في الحديث المسلسل بالمحمدين – 456

_________________________________________ 
 

 .)521: ص( 297: رقم (1)
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 .)568: ص( 423: رقم (2)
   

  .للحافظ مرتضى الزبيدي أرويه بأسانيدنا إليه: عقد الجمان في أحاديث الجان – 457 

للشمس محمد بن أحمد بن سعيد بن مسعود المعروف بابن عقيلة المكي، ألفه  :(1) عقد الجواھر في سالسل األكابر – 458
يقة كما قال في أوله في سالسل مشايخه أھل الذوق والعرفان في طرق القوم، وھو ثبت في نحو كراسين، ذكر فيه الطر

الخضرية واألحمدية والسطوحية والشطارية والقادرية وطريقة آل باعلوي والنقشبندية والعيدروسية والقادرية اليمنية، 
والقادرية من طريق المعمرين، والقادرية من طريق السقاف، والحبشية والخلوتية والنقشبندية من طريق آخر دون الذي سبق، 

  .18والسعدية والرفاعية والقادرية من طريق أوالد الشيخ، مجموع الطرق التي ذكر فيھا والباعلوية والسھروردية والشاذلية 

روى فيھا عن المسند محمد بن علي األحمدي باعلوي عن الشيخ عيسى الشناوي عن الشھاب أحمد الشناوي بأسانيده وعن 
اف والسيد علي بن عبد هللا العيدروس السندي السيد سعد هللا بن غالم السورتي الھندي والسيد عبد هللا بن علي باحسين السق

 .وحسين بن عبد الرحيم المكي والشھاب النخلي والشيخ تاج الدين برھان المكي والشيخ قاسم بن محمد البغدادي الرومي
لك أرويه وكل ما له عن الشيخ السكري والشيخ محمد سعيد الحبال، وكالھما تلقنت منه وألبسني الخرقة، كما فعل معھما كذ

شيخھما الوجيه الكزبري، كما فعل معه كذلك والده محمد بن عبد الرحمن الكزبري، كما فعل معه كذلك والده الشيخ عبد 
والثبت المذكور عندي منه . الرحمن الكزبري الكبير كما فعل معه كذلك الشمس ابن عقيلة وأجازه بأسانيده المذكورة في العقد

 .52كتبة التيمورية بمصر في قسم المصطلح تحت عدد نسخة، ومنه نسخة أخرى موجودة بالم

_________________________________________ 
 

 .)607: ص( 207: قد مرت ترجمة ابن عقيلة في رقم (1)
   

أروي . ألبي الحسن علي بن علي المرحومي الشافعي الضرير نزيل مخا من اليمن: عقد الآللي في األسانيد العوالي – 459 
ھذا عن السيد حسين الحبشي عن أبيه عن الوجيه األھدل عن أبيه عن السيد أحمد بن مقبول األھدل عنه، وبأسانيدنا إلى  ثبته

  .السيد مرتضى عن مشھور بن المستريح األھدل الحسيني عنه

لإلمام الصوفي المسند المعمر : وسمط العين الذھبية بذكر طريق السادات العلوية (1) عقد اليواقيت الجوھرية – 460
 9ة االثنين الصالح السيد عيدروس بن عمر الحبشي الباعلوي الحضرمي مسند اليمن في القرن الرابع عشر، المتوفى ليل

بالغرفة من حضرموت، وھو من أكبر األثبات المطبوعة في الدنيا شرقاً وغرباً بعد ثبت أبي بكر ابن خير،  1314رجب سنة 
صحيفة أيضاً، ترجم فيه لمشايخه من آل باعلوي الذين أخذ  144صحيفة، وثانيھما في  149في : أولھما: اشتمل على جزءين

عنه منھم ومن غيرھم من أھل الحجاز وبالد االحساء والمغرب، وبالجملة فھو ديوان أخبار عنھم ببالد اليمن مع من أخذ 
وتاريخ ووفيات ألھل القرن المنصرم وصدر الذي نحن فيه ال يعزز بثاٍن، والغتباطي به لما وقفت عليه كنت اختصرته في 

  .1322نحو كراسين سنة 

ط ومحمد بن أحمد ابن جعفر الحبشي والحسن بن صالح بن عيدروس روى فيه عن أبيه وعمه والسيد أحمد بن عمر بن سمي
البحر والسيد عبد هللا بن الحسين بن طاھر وعلي بن عمر السقاف وعبد هللا بن علي بن شھاب الدين ومحمد بن عبد الرحمن 

الحسين بن عبد هللا بلفَكيه  بن محمد بن حسين الحداد وأحمد بن علي بن ھارون الجنيد وعبد هللا بن عمر بن يحيى وعبد هللا بن
ومحسن ابن علوي السقاف وعبد هللا بن الحسن بن عبد هللا بن طه الحداد وعلوي بن سقاف بن محمد الجفري ومحمد بن 

 حسين الحبشي المكي وعمر بن محمد بن

_________________________________________ 
 

 .468: وانظر نزھة النظر 4:1رابع من تاريخ الشعراء الحضرميين ونيل الوطر اعتماداً على الجزء ال 283:5ترجم له الزركلي  (1)
   

سميط وأحمد بن محمد المحضار وعبد القادر بن محمد الحبشي ومحمد بن عبد هللا ابن قطبان السقاف وعبد هللا بن أبي بكر 
ر بن زين الحبشي وعلوي بن عبد هللا بن عيديد وعمر بن أبي بكر الحداد وعبد هللا بن عيدروس بن عبد الرحمن البار وعم

سھل الحبشي والحسن بن أحمد بن حسن الحداد وشيخ بن عمر بن سقاف وعمر بن عبد هللا الجفري المدني، وتدبج مع السيد 
  .حسين بن عمر بن سھل مولى الدويلة وحامد بن عمر بافرج ومحمد بن إبراھيم بلفَكيه وغيرھم
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شيخ عبد هللا بن أحمد باسودان وولده محمد بن عبد هللا وعبد هللا بن سعد بن سمير والمعمر وأخذ من غير الباعلويين عن ال
األجل الشيخ أحمد بن سعيد باحنشل الدوعني بقية تالميذ مسند اليمن ومفتيه السيد سليمان األھدل ولعله أعلى مشايخه إسناداً، 

  .ه إجازة عامة وعاش إلى عشر الستين بعد المائتينإذ صحب باحنشل المذكور السيد سليمان إحدى عشرة سنة وأجاز

ً عن سعيد بن محمد باعنتر وعبد هللا بن مصلح الخراساني ومحمد بن حاتم بن عبد الرحمن  ويروي صاحب العقد أيضا
االحسائي مكاتبة من عمان والشھاب أحمد دحالن ومحمد بن محمد بن محمد السقاف باعلوي وعلي بن عبد القادر باحسين 

لي هللا الخامل محمد بن عمر بن عبد الرسول العطار المكي وعبد هللا ابن عبد الباقي بن محمد الشعاب المدني ومحمد النور وو
  .اإلدريسي المغربي المدني والشيخ محمد العزب الدمياطي المدني وغيرھم

لم باھارون التريمي، كتابة من مكة، أروي فھرسه ھذا عن أبي الحسن علي بن ظاھر، مكاتبة من المدينة، والسيد محمد بن سا
والسيد أبي بكر بن عبد الرحمن الباعلوي، كتابة من الھند، ثالثتھم عنه، مكاتبة لألول من الغرفة من تريم من أرض اليمن 

ً عن السيد عمر بن شطا الدمياطي المكي والسيد حسين الحبشي : ح. ، وشفاھا للثاني والثالث1311سنة  وأرويه أيضا
ً الشھاب أحمد بن  .ي، شفاھا منھما بمكة المكرمة، وھما عنه إجازة، مكاتبًة لألول ومشافھة للثانيالباعلو وأجازني به أيضا

حسن العطاس، مكاتبة عن مؤلفه شفاھا، وأروي عنه باعتبار إجازته العامة ألھل العصر التي أخبرني بھا الشيخ أحمد بن 
  .عثمان العطار، رحمه هللا

ً عند السادات آل باعلويوعلى ھذا السيد ا ومن ألطف ما وقع في . لمدار اليوم في اليمن في علم اإلسناد والتحديث خصوصا
إن السيد عيدروس ابن عمر الذي أخرج : "إجازة العارف السيد أحمد ابن محمد المحضار الباعلوي الدوعني اليمني له قوله

وى على سوقه بحسن بن صالح يعجب الزراع من بقية اآلل شطأه بأبيه عمر فآزره بعمه محمد فاستغلظ بابن سميط فاست
  .اھـ" واألشبال

ً بمكة، كالھما عن مؤلفه، شفاھا : فائدة روايتنا للعقد المذكور عن الشيخين محمد بن سالم السري مكاتبة، وعمر شطا شفاھا
كان ": "الحافظ ابن حجر في معجمه لألول ومكاتبة للثاني، في حكم ومنزلة الرواية بالسماع عن السماع؛ قال شيخ اإلسالم 

إذا سمعت الحديث من شيخ وأجازنيه شيخ آخر سمعه من شيخ رواه األول عنه : محمد بن أحمد بن عرام االسكندري يقول
باإلجازة فشيخ السماع يروي عن شيخ اإلجازة وشيخ اإلجازة يرويه عن ذلك الشيخ بعينه بالسماع، كان ذلك في حكم السماع 

وشيخ اإلسالم يصنع ذلك في أماليه وتخاريجه، فظھر لي من ھذا أن يقال إذا رويت : "قال السيوطي إثره. اھـ" على السماع
عن شيخ باإلجازة الخاصة عن شيخ باإلجازة العامة وأروي عن آخر باإلجازة الخاصة عن اإلجازة الخاصة ن مثال ذلك أن 

قد سمعت عليه فأجاز لي خاصة عن الشيخ جمال الدين االسنوي فإنه أروي عن شيخنا أبي عبد هللا محمد بن محمد السكري، و
عقود  – 461 "أدرك حياته ولم يجزه خاصة، وأروي عن الشيخ أبي الفتح المراغي باإلجازة العامة عن األسنوي بالخاصة

المتصلة بشيوخ الشيوخ الشيخ محمد شاكر بن علي بن سعد مقدم سعد العمري الشھير بالعقاد  :(1) الآللي في األسانيد العوالي
، وھو ثبت 1221الدمشقي الحنفي، جمع تلميذه مفتي الشام الشمس محمد بن عمر بن عابدين الحنفي الدمشقي، أتمه سنة 

 :رتبه مؤلفه على ثالثة أبواب وخاتمة) 192 في ص(نفيس جامع في مجلد وسط طبع الشام 
  .في ذكر األشياخ وتراجمھم وصور إجازاتھم: الباب األول

  .في ذكر بعض المسلسالت: الباب الثاني

  .في ذكر األسانيد في الكتب الستة وبعض المسانيد وغيرھا من الكتب الشرعية: الباب الثالث

  .نفي والخاتمة في ذكر بعض أسانيد طرق الصوفية واإللباس والتلقينوأتبعه بفصل ذكر فيه سند العقاد في الفقه الح

  .ذيله مجيزنا الشيخ أبو الخير ابن عابدين بإجازات عمه الشمس ابن عابدين وأسانيده وترجمته

عن نروي ما فيه بأسانيدنا السابقة إلى ابن عابدين عنه، وأعلى من ذلك عن شيخنا السكري عن الشيخ سعيد الحلبي الدمشقي 
  .شاكر العقاد

، يروي عن الشمس الكزبري والوجيه الكزبري الكبير والمنال علي 1222ومات سنة  1157ولد العقاد المذكور شسنة 
  التكماني الدمشقي والشھاب أحمد بن عبد هللا البعلي الحنبلي وعلي الداغستاني والمعمر علي السليمي ومصطفى
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_________________________________________ 
 .196 -  192، 7: وھو يعتمد على عقود الآللي نفسه ص 27:7ترجمة العقاد في الزركلي  (1)

   
الرحمتي والشھاب العطار وإبراھيم بن خليل الغزي الصلحاني، ومن مجيزيه عامة من الواردين محمد بن سليمان الكردي 

يه العيدروس والمعمر منصور السرميني الحلبي المدني ومحمد التافالتي المقدسي والشمس والبخاري النابلسي والوج
وإسماعيل بن محمد القسطنطيني المشھور بكاتب زاده، ومن مجيزيه بالمكاتبة إبراھيم بن مصطفى الحلبي القسطنطيني 
ومحمد بن محمد بن عبد هللا المغربي المدني وأبو الحسن السندي المدني الحنفي وعبد الرحمن الفتني والشھاب الملوي 

  .جوھري والحفني وعطية األجھوري والشمس السفاريني النابلسي الحنبلي وغيرھموال
 

أحاديث  أما بعد فھذه: "قال في خطبتھا. للحافظ ابن الجزري :(1) عقود اآللي في األحاديث المسلسلة والعوالي – 462
مسلسالت صحاح وحسان، وعوالي صحيحة عشارية غالية الشان، ال يوجد في الدنيا أعلى منھا، وال يحسن بمؤمن اإلعراض 
عنھا، إذ قرب اإلسناد وعلوه قرب من هللا ورسوله، ثم إني أختمھا باتصال تالوة القرآن العظيم إلى النبي الكريم، ثم باتصال 

ألفتھا برسم سلطان اإلسالم، مولى ملوك األنام، معلي كلمة اإليمان، مقر الملة . عالية الرتبةالصحبة، ولبس خرقة التصوف ال
أرويھا بالسند . الخ، افتتحھا بحديث األولية…" والشريعة والدين شاه رخ بھادر سلطان، نصر هللا به اإلسالم على ممر الزمان

 .محمد عن مخرجھا الحافظ ابن الجزريإلى السيوطي عن أبي القاسم عمر بن فھد وأبيه تقي الدين 
_________________________________________ 

 

(1) 
وغاية النھاية 255: 9؛ انظر ترجمته في الضوء الالمع )833توفي سنة (محمد بن محمد بن محمد بن شمس الدين الدمشقي : ابن الجزري

ومعجم 109: 2واألنس الجليل  204: 7والشذرات  543: ت الحفاظوطبقا 376: وذيل تذكرة الحفاظ 59: 2وطبقات الداودي  247: 2
 .274: 7والزركلي  274: 2وبروكلمان، التكملة  62: سركيس

   
  .للحافظ مرتضى الزبيدي، أرويه بأسانيدنا إليه: عقد الجوھر الثمين في الحديث المسلسل بالمحمدين – 463

السفرجالني الدمشقي إمام ومدرس جامع السنجقدار، ھو ثبت منظوم طبع ألبي عبد هللا محمد أمين : عقود األسانيد – 464
، روى فيه مؤلفه حديث األولية عن علي الحلواني الرفاعي عن محمد بن مصطفى الرحمتي عن أبيه عن 1319بالشام سنة 

عن محمد بن أحمد  وروى الصحيح مسلسال بالمحمدين. العارف النابلسي عن شمھروش الجني عن النبي صلى هللا عليه وسلم
المنيني عن محمد الجوخدار عن محمد سعيد الحلبي عن محمد بن عبد الرحمن الكزبري بسنده، وروى عامة عن محمود 
الحمزاوي وأحمد مسلم الكزبري وسليم العطار ومحمد العطار وأبي الخير الخطيب وعلي الحلواني وأحمد المنير الشافعي 

 .ار ومجيزنا عبد الحكيم األفغاني ومحمد المنيني العثماني وبكري العطار وغيرھمومحيي الدين العاني ومحمد الجوخد
عن جده عن عمه صالح المعمر عن جده عبد الرزاق عن محمد بن علي " دالئل الخيرات"وروى الطريقة الشاذلية و

شيخ أبي عبيد محمد الشرقي السفرجالني عن محمد المسطاري المكناسي عن سيدي أبي القاسم السقياني دفين واد رضم عن ال
دفين جعيدان، وروى الطريقة األكبرية عن علي المنير عن أحمد ابن سليمان األروادي، وروى الرفاعية عن علي الحلواني 
عن حسين الدجاني عن سليم الدجاني بأسانيده، وروى القادرية عن عبد الفتاح الزعبي، والطريقة الخلوتية عن الحلواني عن 

محمد صالح عن محمد المھدي المغربي عن علي بن عيسى عن الشيخ ابن عبد الرحمن الزواوي عن الحفني، الدجاني وعن 
والنقشبندية عن الحلواني عن األروادي عن موالنا خالد الكردي، والطريقة اإلدريسية عن محمد الدندراوي وصاحبنا الشيخ 

شاركت محمد أمين . ھيم الرشيد عن سيدي أحمد بن إدريسمحمد صالح الدويجي المكي، كالھما عن عم الثاني الشيخ إبرا
المذكور في بعض شيوخه كاألفغاني والزعبي، وأروي عن أصحاب جل من ذكر من أشياخه ما روى عنھم، وعن أشياخ 

  .أشياخ أشياخه جميع ما ساق من طريقھم

سني العلوي الشھير بابن قضيب البان، كان ھو ثبت العالمة إبراھيم بن أحمد الح: العقد الفريد في اتصال األسانيد – 465
موجودة منة نسخة بالمكتبة التيمورية بمصر، بآخره إجازة من مؤلفه للعالمة السيد محمد طاھر  1204موجودا عام 

  .58وعليھا خاتمه، انظر قسم المصطلح نمرة  1204الجزائري بخطه كتبھا له سنة 

للحافظ مرتضى الزبيدي دفين مصر، ھو كتاب جليل : وطرق االلباس والتلقينالعقد المكلل بالجوھر الثمين في الذكر  – 466
الفائدة في الطرق الصوفية المعروفة على عھده في بالد اإلسالم وبيان أعمالھا وسالسلھا، في نحو العشر كراريس، ظفرت به 

المعجم، ألفه باسم أبي الحمائل محمد في مكتبة شيخ اإلسالم بالمدينة المنورة واستنسخته منھا، رتب فيه الطرق على حروف 
بن علي بن أحمد الموجه، افتتحه بمقامات في الذكر وآدابه والتلقين وشروطه وكيفياته واألخذ والرابطة ونحو ذلك، اشتمل 
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 ونرويه عاليا عن الشھاب أحمد) وقد سبقت في اسمه وألفيته وغيرھما(نرويه بأسانيدنا إليه. على نحو مائة وثالثين طريقة
الجمل النھطيھي، لقنني وصافحني وأجازني كما فعل معه كذلك الشمس محمد بن أحمد البھي الطندتائي عن السيد مرتضى 

  .كذلك بأسانيده

ثبت مھم للحافظ مرتضى الزبيدي الحسيني، ألفه باسم : العقد المكلل بالدر العقياني في إجازة أوالد شيخنا الغرياني – 467
سي ومحمد الشاذلي أبناء شيخه مسند تونس المحدث الشمس محمد بن علي الغرياني، وھو في نحو محمد الصالح ومحمد السو

، ساق فيه أوال حديث األولية، ثم عدد أسانيده المتنوعة إلى السيوطي والسخاوي وابن حجر 1194كراسين أتمه عام 
صلت به، وختمھا بفوائد ولطائف، وھي إجازة ثم عدد ما اتصل به من المسلسالت، ثم عدد مشاھير الطرق التي اتوالبخاري، 

حلوة وقفت عليھا في تونس بخطه، وتسميتھا بما ذكر على أول وجه منھا، واستنسختھا بحمد هللا، نرويھا بأسانيدنا إليه وھي 
  .معروفة

باسم الشيخ  ھو ثبت منظوم صغير للحافظ مرتضى الزبيدي ألفه: العقد الثمين الغال في ذكر أشياخي ذوي اإلفضال – 468
 :شمس الدين بن فتح الفرغلي المصري، قال في أوله

 محمد نجل الحسين المرتضـى يقول راجي العفو عما قد مضى
 إليه بالرفع الصحيح المعتـمـد الحمد  على وصل الـسـنـد

  
  :إلى أن قال

 
 جواھرا مكنـونة مـن سـره راسلني بنـظـمـه ونـثـره

 إجازة حـافـلة مـطـولـه ـهيحث في إنجاز ما وعدت ل
 ومن إليھم نسبي طول الزمـن حاوية لذكر أشـياخ الـيمـن

 في ذكر أشياخي ذمي اإلفضال "العقد الثمين الغـالـي"سميتھا 
  

  .نرويه بأسانيدنا إليه وھي معروفة
 

صنفھا للشيخ : ي في ترجمته وقالللحافظ الزبيدي أيضا، نسبه له الجبرت: عقيلة األتراب في سند الطريقة واألحزاب – 469
  .عبد الوھاب الشربيني، نرويھا بأسانيدنا إليه وھي معروفة

 
انظر حرف (للحافظ أبي الخير السخاوي المصري، أرويھا بالسند إليه: العقد الثمين في مشيخة خطيب المسلمين – 470

 .(1) )السين
_________________________________________ 

 
 .في ما يلي 562: رقم (1)

   
للحافظ عبد الكريم بن عبد هللا اليماني الصنعاني، أرويه عن الشيخ سيدي محمد  :(1) العقد النضيد في متصل األسانيد – 471

  .فظ فتتبعهتحلية جامعه بالحا" عمدة اإلثبات"المكي ابن عزوز عن السيد محمد بن دالل اليمني الصنعاني عنه، وفي 
  

للعالمة نادرة العصر السيد أبي بكر ابن شھاب العيدروس الباعلوي الھندي،  :(2) العقود اللؤلؤية في األسانيد العلوية – 472
السيد فضل بن علي بن سھل مولى الدويلة، وھو ثبت مشجر مجدول، عجيب ألفه في اآلستانة، وطبع بإشارة األمير العارف 

أرويه عن مؤلفه إجازة مكاتبة، وأرسل لي منه نسخة من الھند إلى فاس، . في أسلوبه غريب في بابه، وطبعه في غاية النفاسة
  .جزاه هللا خيرا

 
للعالمة المحدث المسند سراج الھند ومحدثه وعالمه الشيخ عبد العزيز بن أحمد ولي هللا الدھلوي  :(3) العجالة النافعة – 473

اليانع "وفي ترجمته من " عون المعبود على سنن أبي داوود"، على ما في 1239ومات سنة  1150الھندي، ولد سنة 
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المتوفى على ما قيل سنة ": "القول الممجد على موطأ محمد"وفي . اھـ" وهللا أعلم  1249وفي سنة أخبرت أنه ت": "الجني
 أخذ عن أبيه وشملته إجازته وعنايته، وأخذ بعده عن جماعة من أصحابه. اھـ" 1239

_________________________________________ 
 

(1) 
- 364: وقد ترجم له تلميذه الجرافي ترجمة وافية نقل عنھا مؤلف نزھة النظر 1309سنة  عبد الكريم بن عبد هللا بن محمد، أبو طالب توفي

والتخصيص المنتزع من معاھد) وھو المذكور ھنا(وعدَّ من مؤلفاته تفسير القرآن في أربعة مجلدات والعقد النضيد في األسانيد  365
 .التنصيص وغيرھا

 .)146: ص( 36: قد جرى تخريج مصادر ترجمته تحت رقم (2)

:4بحسب ما أورده الزركلي  73: ص(إتحاف النبالء ونھاية الرسوخ واليانع الجني : ذكر المؤلف مصادر ترجمة عبد العزيز الدھلوي وھي (3)
 .182: 1وانظر أيضاً إيضاح المكنون ) 138

   
  .فاته عن أبيهكالشيخ محمد عاشق الفلتي والشيخ محمد أمين الكشميري الدھلوي، تدارك بھم ما 

 
جمع فيه علوم الحديث مھذبة، ": "اليانع الجني"ألف التصانيف العجيبة، منھا في الفن كتابة بستان المحدثين، قال في 

واختصرھا منقحة، وله التفسير المسمى فتح العزيز، والتحفة االثنا عشرية في الرد على الرافضة والشيعة، وله في الباب ثبت 
لألمير " إتحاف النبالء"و " اليانع الجني"وترجمة الرجل عريضة انظر تفاصيلھا في . ألفه في أسانيده" عةالعجالة الناف"سماه 

  .للشيخ شمس الحق الھندي" نھاية الرسوخ"صديق حسن و 
 

ما أروي كل ما له عن الشيخ الوالد وغيره عن الشيخ عبد الغني عن والده الشيخ أبي سعيد والشيخ محمد إسحاق الدھلوي كالھ
: ح. وأرويھا عاليا عن الشيخ أحمد رضا علي خان البريلوي الھندي عن المعمر آل الرسول األحمدي الھندي عنه: ح. عنه

  .وعن الشيخ عبد الباقي اللكنوي وأحمد بن عثمان العطار عن موالنا فضل الرحمن الھندي المعمر عن الشيخ عبد العزيز عاليا
 

حد بن عبد العزيز الھاللي السجلماسي ذكر فيھا أسانيده في حديث األولية والمصافحة ثبت صغير للشھاب أ: العجالة – 474
والمشابكة والمسلسل بالمحبة وثالثيات البخاري ودالئل الخيرات، وھي في أربع ورقات، وقفت على نسخة منھا وإثرھا إجازة 

المجاز المذكور لمحمد األمين بن جعفر الصوصي الھاللي بھا للقاضي موالي الفضيل ابن علي العلوي السجلماسي، ثم إجازة 
  .(1) )انظر حرف الھاء(نرويھا بأسانيدنا إلى الھاللي. ، ثم إجازة المذكور للتھامي ابن رحمون بھا1214بھا بتاريخ 

 
 .للحافظ مرتضى الزبيدي، أرويه بأسانيدنا إليه: العروس المجلية بسند حديث األولية – 475

_________________________________________ 
 

 .في ما يلي 617: انظر رقم (1)
   

حمد بن محمد بن محمد للحافظ تقي الدين أبي الفضل الشيخ محمد بن نجم الدين م :(1) عمدة المنتحل وبلغة المرتحل – 476
بن عبد هللا بن فھد الھاشمي المكي، أحد حفاظ الحجاز المشاھير الذين عرفوا باالعتناء والجمع وكثرة السماع وكتبوا عمن دب 

أكثر من المسموع والشيوخ وجد في ذلك وجمع له ولده معجما وفھرسا استفدت منھما : "قال عنه الحافظ السخاوي. ودرج
  .اھـ"كثيرا

  
مصنفاته في السنة وعلومھا نھاية التقريب وتكميل التھذيب بالتذھيب، جمع فيه بين تھذيب الكمال ومختصريه للذھبي ومن 

وابن حجر وغيرھما، والنور الباھر الساطع من سيرة ذي البرھان القاطع في السيرة النبوية، والجنة باذكار الكتاب والسنة، 
القصد والمراد من األربعين العالية االسناد، ولحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ،  وطرق اإلصابة بما جاء في الصحابة، وغاية

 .وغيرھا، وقد تقدمت ترجمته" تحفة االيقاظ بتتمة ذيل طبقات الحفاظ"وھي التي ذيلھا حفيد ولده الحافظ جار هللا بن فھد بكتابة 
تابا ألربعين إماما رواھا بالسماع عن أربعين شيخا وكتابه العمدة ھذا ھو ثبت ضمنه أسانيد أربعين حديثا من أربعين ك

متصلين بأربعين صحابيا، منھم العشرة والعبادلة، مرتبة أسماء ھؤالء الصحابة على حروف المعجم، مع إخراج حديث كل 
توجد . 804من أصحاب المذاھب األربعة والكتب الستة، وأردفھا بأحاديث عشارية االسناد وحكايات وأناشيد، فرغ منه سنة 

، أرويھا بأسانيدنا إلى 867منھا نسخة بالمكتبة الخديوية المصرية بخط الحافظ نجم الدين عمر بن فھد أتم كتابتھا بمكة سنة 
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وذكر الشيخ عبد الباقي الحنبلي أنه يرويھا عن الشھاب المقري عن أحمد بن القاضي عن . القاضي زكرياء األنصاري عنه
 :قلت. ي الدين صاحب العمدة ھذهعبد العزيز بن فھد عن عمه تق

_________________________________________ 
 

 .277: 7والزركلي  2: ومقدمة ذيل تذكرة الحفاظ 259: 2في البدر الطالع ) 871- (ترجمة أبي الفضل ابن فھد  (1)
   
بد العزيز عن والده العز عن التقي وقع له فيه قلب فإن ابن القاضي يروي عن عبد الرحمن بن فھد عن عمه جار هللا بن ع 

  .المذكور، ھذا ھو الصواب في سياقه

عبد هللا  لألستاذ العالمة المحدث المسند المتبحر النظار الشيخ أبي :(1) عمدة اإلثبات في االتصال بالفھارس واإلثبات – 477
الحمد  وكفى، وسالم : "محمد المكي ابن عزوز التونسي دفين اآلستانة العلية، وھو اسم الثبت الذي ألفه باسمنا، قال في أوله

على عباده الذين اصطفى، وبعد فإن أندر العلوم في ھذا الزمان علم الحديث ومعالم السنة مع كونه أرفعھا وأشرفھا وأنفعھا، إذ 
ير أي مسألة من مسائل الدين ومطالع اليقين إال به، وال يعتد بعمل صالح إال ما كان يسير فيه على منھاجه، حتى ال يقبل تحر

 :إنه ال يقال زيد عالم في الحقيقة إال إذا كان عالما بھذا الشأن وما سواه فعالم مجازا

 إذا عظم المطلوب قل المساعد وما قلت الطـالب إال ألنـه
  

بدأ الدين غريبا، فبينما أنا آسف وباك، وإلى هللا شاك، إذ جاءت الركبان والبريد من أقاصي : ول الحديث النبويوبھذا ثبت مدل
البلدان بأخبار تنعش الروح وتداوي القلب المجروح بإحياء السنن وإفاضة المنن من منابع عرفانية ومطالع ربانية من صفوة 

ترت األخبار وانتشرت اآلثار، فحمدنا هللا على وجود الطائفة القائمة بأمر هللا العصر زينة المغرب السادات الكتانية، وتوا
الداعية إلى هللا الھادية على بصيرة إلى منھج رسول هللا، ومن رجالھا الكاملين وأطوادھا الراسخين حضرة العالمة المكين ذي 

بن العلم الشھير البدر المنير جمال العارفين وبھجة الفھم المتين والنصح المبين أبي عبد هللا الشيخ سيدي محمد عبد الحي 
الواصلين سيدي عبد الكبير الكتاني الحسني اإلدريسي، أفاض هللا على العالم بركاتھم، وأضاء في الخافقين نور مشكاتھم، وقد 

 تنازل
_________________________________________ 

 
 .)856: ص( 490: قد تقدمت ترجمة ابن عزوز برقم (1)

   
ثم إني أعدھا من ! ؟تواضعا للعبد الحقير يطلب إجازته، كيف يطلب البدر من الثرى ضياء، أو يستقي البحر من الساقية ماء

نعم هللا على عبده العاجز حيث وجه إلي ھمة ھذا األستاذ في أخذ ما أمضيت فيه العمر الثمين وجلبته من مشارق األرض 
اإلسالم في تصانيفھم ومسلسالتھم ولطائف ما أنتجت مساعيھم بالجد واالجتھاد وما والى ذلك ومغاربھا من االتصاالت بأيمة 

من اإلفادات، حتى ال أوصف يوم القيامة بكتم العلم، وال أتحسر لعدم إيداع ما لدي ألھل العقل والحلم، وإن كان تلقى مني زمر 
في تطويقه قالدة اإلجازة، ألنه من أئمة ھذه الصناعة، ومن  وجماعات، وأفراد تعد بالمئات، فإن لھذا السيد درجة ممتازة

الداعين إلى التعلق والتخلق والتحقق باألنفاس النبوية، فھو ممن يقول ويعمل ال كمن يأخذ ويعطي اإلجازة ويدرس الصحيحين 
ح إنما يعمل في يد من يقاتل به، وال يقتدي بما فيھما وال يعتمد على إفادتھما استغناء بأوھام اآلراء وعصارة األذھان، والسال

وإال فھو كمغزل في يد امرأة، فأجبت األستاذ المذكور وأنا في خجل، ومثله ال يجاز كما يجاز سواه من نشر األسانيد لكل 
كتاب، فمن ألمعيته أنه رفع اإلشكال بأن نقتصر على وسائطنا ألصحاب الفھارس وإن كان بما لديه غنية عن بضاعتنا 

  :ثم صرح باإلجازة العامة لي وألوالدي ولنسلي متمثال بقول من قال. إنما األعمال بالنياتالمزجاة، و
 

 حاوية معنى الذي سيقت له إجازة تعمـه ونـسـلـه
  

ثم ذكر أن الذين أجازوا له عامة ينوف عددھم على الثمانين شيخا، منھم نحو اثني عشر بالمراسلة والباقي شفاھا، ثم افتتحا 
األولية، ثم بذكر أسانيد االثبات بعد ترتيبھم على حروف المعجم، وذلك وفق اقتراحي كما ذكر، فغاية ما ذكر منھا  بسند حديث

، ألن بعضھم له فھارس متعددة كمرتضى والكوراني وابن عقيلة، ثم 129، وأما باعتبار مؤلفيھا فعدد من ذكر 148نحو 
شيخه علي بن الحفاف الجزائري ثم إسناد المسلسل بالفاتحة، ثم المسلسل  ساق إسناده العالي في القراءات من طريق الجن عن
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بأني أحبك فقل، ثم المسلسل بالمحمدين، ثم إسناد الصحيح مسلسال بالمالكية وسند الفقه المالكي من طريق آله مسلسال 
ده أيضا بالطريق الكشفي، ثم السند بالعزوزيين، ثم المسلسل باالشراف، ثم السند العالي للصحيح من طريق المعمرين، ثم إسنا

قصدا، ثم ساق  1329األعلى من طريق شمھروش ثم سند آخر عال كشفي، ثم المسلسل بيوم العيد، وكتبه لنا يوم العيد عام 
إسناد مشابكة نبوية عالية السند، وكنت تلقيتھا قديما عن بعض أصحابه، وذكرتھا عنه بواسطة في بعض تصانيفي المطبوعة، 

وحيث أن إجازتنا كتابية ھذه ال لقائية فإني شابكت ھنا يدي ناويا بذلك النيابة عنكم اقتداء بفعل المصطفى : "في آخرھاوقال 
ثم ساق إسناده في صالة الرياحي وصلوات ابن ملوكة، ثم مسلسل بآخر سورة البقرة ذكر فيه " عليه السالم في وقعت الحديبية

ولما وجه لي العمدة المذكورة . ا في عالم األرواح، وھي في نحو خمس كراريسمبشرة نبوية له، ثم بعض دعوات لقنھ
ھا عمدة اإلثبات أتتكم في خجل واستحياء وأخبرونا بقبولھا ونظرھا بعين الرضى، وأنجزوا لي : "أصحابھا بكتاب قال فيه

كوھن والقادري، اذكروا ذلك بوسائطكم وعدكم باإلجازة ومن سيدنا الوالد ولو سطرين للبركة، وننبھكم إلى ثبت الھاللي وال
وبوقوفك على العمدة المذكورة تعلم . اھـ" إليھم، وال تتركوا سندا ترون عندي مثله أو أعلى فالتمسك بأذيالكم ھو المقصود

نجب وتتحقق أن األستاذ ابن عزوز كان فذ مصره في سعة الرواية واالعتناء وعلو االھتمام والھمة، وان الصقع التونسي ما أ
  .مثله في ھذا الباب منذ أحقاب، ولكنه مم ضيعه قومه، و األمر من قبل ومن بيعد

 لمفتي الشام وبھجته محمود حمزة الحسيني :(1) عنوان األسانيد – 478

_________________________________________ 
 

(1) 

201: 2وتراجم مشاھير الشرق  15: له ترجمة في تراجم أعيان دمشق: ھو محمود بن محمد نسيب بن حسين بن يحيى الحسيني الحمزاوي
وھو يعتمد( 63: 8والزركلي  775: 2وبروكلمان، التكملة  420: 2وھدية العارفين  1706: ومعجم سركيس 768: ومنخبات التواريخ

إيضاح المقال: وقد عد له سركيس عشرين مؤلفاً مطبوعاً منھا). تيمور -تاريخ  973: على رسالة مخطوطة بدار الكتب المصرية برقمكثيراً 
 .)1303دمشق (مجموعة رسائل ) 1288(رسالة في قواعد األوقاف ) 1303(في الدرھم والمثقال 

   
ثبته الصغير، وقفت عليه بدمشق، صرح فيه بأنه يروي عامة ، وھو اسم 1305محرم عام  9الحنفي الدمشقي المتوفى في  

عن الوجيه الكزبري وسعيد الحلبي وحسن الشطي الحنبلي وحامد العطار وعمر اآلمدي وعبد القادر الميداني وعبد اللطيف 
رطه، كما البيروتي وسعدي العمري وعبد هللا الكردي وغيرھم، وسمع حديث األولية عن والده محمد نسيب الحمزاوي بش

سمع ھو كذلك عن الشيخ شاكر العقاد عن التافاللتي عن الحفني بأسانيده، وأسند فيه الصحيح عن عبد اللطيف البيروتي وعبد 
القادر الميداني عن الشيخ خليل الكاملي عن صالح الجنيني عن العجيمي بأسانيده، وأسند موطأ محمد بن الحسن، عن سعيد 

ي عن النجم الرملي عن أبيه خير الدين بأسانيده، وأسند فيه الحديث المسلسل باإلخراج من الجيب الحلبي عن العقاد عن الرحمت
نرويه وكان للمؤلف عن جماعة من أصحابه المجازين منه كأبي . عن أبيه عن العقاد عن الكزبري عن أبيه عن ابن عقيلة

  .ھم عنهالخير ابن عابدين وأبي المحاسن النبھاني وجمال الدين الحالق، كل

ھو الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعي المصري، عنوانھا  :(1) عشاريات العراقي – 479
ي فضل سيدنا محمد على جميع أنبيائه ورسله، وأرسله بالھدى ودين الحمد  الذ"، أولھا "كتاب األربعين العشاريات اإلسناد"

 الحق ليظھره على الدين كله، فبلغ ما أمر به حتى مضى لسبيله ونقل إلى رفيع محله، وأمر بتبليغ ما بلغه إلى من يبلغه

_________________________________________ 
 

 .458: قد مرت ترجمة العراقي وتخريجھا في رقم (1)
   
ليدوم اتصال نقله فبلغ عند جھابذة النقلة وقاموا بأعباء حمله، ونصحوا  ورسوله في نشر ذلك حتى انتشر فال يعذر الجاھل  

ولقد كانت مجالس الحديث عامرة . في جھله، فكان اتصال ھذه الشريعة المطھرة باألسانيد مما خص هللا به ھذه األمة بفضله
لغير أھله فانقطعت مجالس اإلمالء لتقاعد الھمم عنھا ورغبة الطالبين عن عقد ذلك وحله، وقد روينا بأھله، حتى وسد األمر 

أنه كان يحضر مجلس أبي مسلم الكجي بالبصرة أربعون ألف محبرة خارجا عمن يحضر ممن ليس االستمالء من شغله، وقد 
مدينة المنورة رغب إلى جماعة من أھل العلم الواردين لبثت آسف على ذلك أن لو وجدت راغبا في قبول بذله، فلما كنت بال

إليھا في ذلك ليقتفي المملي والمستملي سنة من مضى من قبله، ورغبوا أن يكون ذلك من األحاديث العالية اإلسناد المتصلة 
جال اإلسناد ووصله، بنقله، فاستخرت هللا في إمالء أربعين حديثا عشارية اإلسناد فھي أعلى ما يقع اليوم للشيوخ مع ثقة ر

الخ، … "فأوردت فيھا األحاديث الصحاح والحسان وربما أوردت الغريب إذا كان راويه غير معروف بتعمد الكذب وفعله
وھي في كراسين افتتحھا بحديث األولية، وعندي منھا نسخة عتيقة مسموعة، نرويھا وكل ما للحافظ العراقي من طريق 
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 .راقي وغيرھما عنه، بل شارك ولي الدين والده في جميع الشيوخ الذين روى عنھم والده فيھاالحافظ ابن حجر وولي الدين الع
أما بعد فھذه : "وھي أحاديث عشاريات اإلسناد حصلت له بعلو أفردھا بمؤلف قال فيه: عشاريات الحافظ ابن حجر – 480

من العلوم أن ھذا العدد ھو أعلى ما يقع لعامة أحاديث عشاريات األسانيد تتبعھا من مسموعاتي والتقطتھا من مروياتي، و
مشايخي الذين حملت عنھم، وقد جمعت ذلك فقارب األلف من مسموعاتي، وأما ھذه األحاديث فإنھا وإن كان فيھا قصور عن 

" بهمرتبة الصحاح فقد تحريت فيھا جھدي، وانتخبھا من مجموع ما عندي، وأثبت علة كل حديث بعقبه، وأوضحت ما فيه للمنت
وقعت العشاريات لشيخنا باألسانيد المتماسكة، ولشيوخه باألسانيد الصحيحة ": "فتح المغيث"وقد قال الحافظ السخاوي في  .اھـ

يعني –) المص(ونحوھا وأملى من ذلك جمال، وخرج منھا مرويات شيخه التنوخي مائة وأربعين حديثا، ومن مرويات 
  .اھـ" ان الشيخ خرجھا لنفسهستين كمل بھا األربعين التي ك -العراقي

أرويھا عاليا من طريق ابن أركماش عنه، وذلك عن السويدي عن الزبيدي عن الزبيدي عن ابن سنة عن الواوالتي عن ابن 
  .أركماش، فيصير بيننا وبين النبي عليه السالم فيھا ستة عشر واسطة وال أعلى من ھذا اآلن في الدنيا

وھي أربعون حديثا، نرويھا بأسانيدنا إلى أبي زيد الثعالبي عن أبي  :(1) جابر الوادياشيعشاريات الحافظ محمد بن  – 481
  .محمد عبد الواحد الغرياني عن والده الوادياشي

  .(2) )انظر النادريات: (عشاريات السيوطي

  .(3) )انظر السخاوي(للحافظ السخاوي، نرويھا بأسانيدنا إليه : عشاريات الشيوخ – 482

  .(4) )انظر المسلسالت(البن الطيب الشركي : عيون الموارد السلسلة في عيون األسانيد المسلسلة

 .(5) )انظر حرف الالم(البن ليون التجيبي : العماد في علم االسناد

_________________________________________ 
 

 .39: وقد تقدم تخريجھا في رقم 628: سترد ترجمة الوادياشي رقم (1)
 .444: انظر ما تقدم رقم (2)
 .562: انظر ما يلي رقم (3)
 .في ما تقدم 412: رقم (4)
 .)509: ص( 291: رقم (5)

 حرف الغين

ھو غالب بن محمد بن ھشام العوفي القاضي المحدث المصنف الحافظ من أھل األندلس يكنى أبا  :(1) غالب العوفي – 495
كالھما عنه إجازة منه لھما  تمام، له برنامج ضمنه مروياته ومن كتب عنه من الجلة، أروي فھرسته من طريق ابني حوط هللا،

  .584سنة 
  

رويھا بالسند إلى ابن خير عن محمد ھو أبو محمد غانم بن وليد بن عمر المخزومي، له فھرسة أ :(2) غانم بن وليد– 496
  .بن سليمان بن أحمد النفري عن خاله غانم المذكور

 
اس أحمد بن أبي محمد ھو العالمة القاضي األديب أبو العباس أحمد بن الشيخ األثيل الصالح أبي العب :(3) الغبريني – 497

عنوان الدراية في "، له برنامج ختم به كتابه 714ذي القعدة عام  2عبد هللا بن محمد بن علي الغبريني البجائي المتوفى في 
في نحو كراسة، وھو جامع ألسانيد غالب الكتب المتداولة في عصره " عيون من كان من العلماء في المائة السابعة ببجاية

  ھذا رأيت ابن الخطيب نقل عنه في ترجمة أبي الحسن" عنوان الدراية" وكتابه. ومصره
_________________________________________ 

 
 .1958: والتكملة رقم 168: لغالب العوفي ترجمة في صلة الصلة (1)
317: 1والمغرب  853: 2/1ذخيرة وال 60: والمطمح 1279: وبغية الملتمس رقم 306: والجذوة 433: والصلة 427: فھرسة ابن خير (2)
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 .179: وصفحات متفرقة من نفح الطيب، وأدباء مالقة 241: 2: وبغية الوعاة 17: 16ومعجم األدباء  84: والمطرب

واسمه 76: ألف سنة من الوفيات( 338: ووفيات ابن قنفذ 132: والمرقبة العليا 79: والديباج) ابن أبي شنب. ط(انظر مقدمة عنوان الدراية  (3)
 .215: وشجرة النور 87: 1وتابعه الكتاني ھنا والزركلي  714وذكر ابن أبي شنب أن وفاته سنة  704أحمد بن محمد، ووفاته سنة 

   
نتصل به من طريق الحافظ ابن مرزوق الحفيد عن أبي الطيب ) ص226وھو مطبوع في (ترجمته " اإلحاطة"الششتري من 

  .(1) ابن علوان التونسي عنه
 

الزبير عنه، ومن طريق  ھو األستاذ أبو الحسن علي الغافقي الشاري، أروي فھرسته من طريق ابن :(2) الغافقي – 498
السراج عن ابن الحاج عن عمه أبي القاسم محمد عنه، وبه إلى السراج أيضا عن أبي عبد هللا محمد بن حياتي الغافقي عن أبي 

  .عبد هللا محمد بن علي بن الفخار الخوالني عنه
 

  .نسي عن أبي عبد هللا الفخار عنهأبو إسحاق، أروي فھرسته من طريق المنتوري عن أبي عبد هللا البل: الغافقي – 499
 

يعرف بالمالحي، والمالحي نسبة لقرية على ھو أبو القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراھيم الغافقي  :(3) الغافقي – 500
بريد من غرناطة، المحدث الرواية األديب، كان كثير الرواية من أھل الضبط والتقييد واإلتقان، نقادا حافظا لألسانيد سمع من 

ازة العامة خاله وأبيه وابن الفرس وابن أبي زمنين، وشيوخه الذين قيد أسماءھم بخطه نحو مائة وستة وثالثين، وحدث باإلج
كان مقدما في صناعة الحديث، شديد العناية بالرواية، حسن الخط جيد : "قال ابن األبار. عن السلفي وأبي مروان ابن قزمان

 ."الضبط، حافظا ألسماء الرواة عارفا بأخبارھم
__________________________________________ 

 
وصدره بمقدمة مفيدة، وھو يرجح في تعليقاته على وفيات ابن قنفذ أن يكون) 1969بيروت (اية أعاد األستاذ عادل نويھض تحقيق عنوان الدر (1)

 .اعتمادا على ما ورد عند ابن خلدون 704تاريخ وفاة الغبريني سنة 

؛ له649بمالقة سنة وتوفي ) والشاري نسبة إلى شارة فليين شمالي مرسية باألندلس(علي بن محمد بن علي الغافقي الشاري من أھل السنة  (2)
 .485: وجذوة االقتباس 1922: وانظر التكملة رقم 153 - 149: ترجمة وافية في صلة الصلة

 .)110: ص( 13: قد مر تخريج ترجمة المالحي في رقم (3)
   

ي ثواب ف" لمحات األنوار ونفحات األزھار"وھو صاحب كتاب األربعين التي صدرنا بھا، وكتاب فضائل القرآن الذي سماه 
كشف اللبس عن حديث وضع اليد على "قارئي القرآن، وھو عندي في مجلد، وقد سبق أني نقلت عنه في كتابي 

 549مولده سنة . لغافقي أيضا برنامج رواياتهغير جازم بأنه للغافقي، ثم حققت ذلك بعد، فلذا استدركته ھنا، ول (1) "الرأس
  .ببلده، أروي ما له من طريق ابن األبار عنه 619ومات سنة 

 
الروضة "ھو أحمد بن عبد هللا محدث الرباط، له فھرسة نسبھا له أبو الربيع الحوات في ترجمته من : الغربي – 501
  .(2) )انظر األحامدة ھنا من حرف األلف" (المقصودة

 
ابلسي األصل ھو اإلمام العالمة محدث تونس ومسندھا أبو عبد هللا محمد بن علي الغرياني الطر :(3) الغرياني – 502

  .التونسي الدار، له مجموعة في إجازته من مشايخه المصريين والحجازيين، وقفت على نسخة منھا بوجدة عليھا خطه
 

يروي عن الشمس محمد البليدي والجمال محمد بن علي بن فضل الطبري الملقب بالجمال األخير ومحمد األسكندري وسليمان 
العماوي وابن عقيلة المكي والشمس الحفني والشمس محمد العشماوي، ويروي المنصوري وتاج الدين القلعي المكي و

" دالئل الخيرات"الغرياني الفقه المالكي عن أبي حفص عمر الجمني عن إبراھيم الجمني عن الخرشي والزرقاني، ويروي 
جزولي، وكان الشمس عاليا عن سليمان المنصوري عن المعمر محمد الباعلوي األحمدي عن المعمر عبد الشكور عن ال

 الغرياني من أھل االعتناء بالرواية
__________________________________________ 

 
 .)المؤلف( 1326طنجة . ط7،8: انظر ھذا الكتاب ص (1)
 .319: وقارن بالدليل) 119: ص( 9: ھو رقم (2)
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 .)349: شجرة النور(ة على الخبيصي وغير ذلك ومن مؤلفاته شرح على مقدمة السنوسي وحاشي 1195توفي الغرياني سنة  (3)
   
واستجاز ألوالده من الحافظ مرتضى الزبيدي فأجازھم، ووقفت على استدعائه اإلجازة لھم من الشيخ محمد المعطي بن  

  .كتبه من تونس إلى أبي الجعد، وھذه ھمة عالية" الذخيرة"صالح الشرقاوي صاحب 

وعن الشيخ الطيب النفير عن البرھان الرياحي عن حسن : ح. الزبيدي عنه مكاتبةنروي ما له من طريق الحافظ مرتضى 
: ح. كالھما عن الشيخ الشاذلي بن صالح عن بيرم الثالث. وعن الشيخ عمر بن الشيخ والشيخ علي بن ظاھر: ح. الشريف عنه

ني عن الشيخ بيرم الثالث عن حسن وعن الشھاب أحمد بن الطالب بن سودة والشيخ الطيب النيفير، كالھما عن والد الثا
وعن الشيخ الطيب النيفر عن الشيخ محمد بن الخوجة عن عالمة الديار التونسية الشيخ إسماعيل التميمي : ح. الشريف عنه

وعن الشيخ عبد الرزاق البيطار الدمشقي عن والده حسن عن : ح. التونسي عن القاصي عمر بن قاسم المحجوب عن الغرياني
وعن الشيخ المكي ابن : ح. عن الغرياني1218الرومي عن نصر الكافي عن صالح الكواش المتوفي سنة  عارف حكمت

عزوز عن الشيخ محمد الصالح بن محمد الجمني قاضي نفزاوة عن محمد الھاشمي الجمني عن والده موسى عن األستاذ محمد 
  .ياحي عن حسن الشريف عنهوأخذ الھاشمي أيضا عن الر: ح. بن عبد اللطيف الجمني عن الغرياني

  .(1) )انظر بدر الدين في حرف الباء: (الغزي

  .(2) )انظر نجم الدين في حرف النون: (الغزي

 وقد فاتنا أن نذكر .(3) (انظر كمال الدين في حرف الكاف: (الغزي

__________________________________________ 
 

 .)218: ص( 70: رقم (1)
 .)669: ص( 348: رقم (2)
 .)480: ص( 269: رقم (3)

   
  .وله تذكرة في عدة مجلدات بالنقل عن المجلد السابع منھا، وطبقات الحنابلة 1214ھناك وفاته فإنھا سنة  

  .(1) )انظر حرف الالم من لطائف المنة(محمد بن عبد الرحمن : الغزي

ف بالجياني، قال عنه القاضي ھو الشيخ الفقيه الحافظ أبو علي حسين بن محمد بن أحمد الغساني المعرو :(2) الغساني -503
، مع الحظ الوافر من األدب (3) شيخ األندلس في وقته، وصاحب رحلتھم، وأضبط الناس لكتابه وأتقنھم لروايته: "عياض

ع، ورحل الناس إليه من األقطار وحملوا عنه، وألف كتابه على الصحيحين والنسب والمعرفة بأسماء الرجال وسعة السما
  .له" الغنية"من . اھـ"498، وتوفي في شعبان عام 427وھو كبير الفائدة، مولده سنة " تقييد المھمل وتمييز المشكل"المسمى 

ع األعظم بمكناسة الزيتون، وقد اعتمده ھذا كتاب عظيم الشأن،وقفت على نسخة منه بمكتبة الجام" تقييد المھمل"وكتابه : قلت
  .كثيرا" ھدي الساري"الحافظ ابن حجر في 

وبسندنا إلى ابن : ح. أروي فھرس أبي علي الغساني من طريق ابن بشكوال وابن حبيش عن أبي عبد هللا بن أبي الخصال عنه
. راءة عليه عن مؤلفھا أبي علي قراءة عليهحدثني بھا المحدث أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن طاھر القيسي ق: خير، قال

 ومن طريق أبي محمد عبد الحق. كتب إلي يجزيني فھرسته الكبرى وجميع رواياته: وأرويھا من طريق عياض قال: ح

__________________________________________ 
 

 .)511: ص( 160: رقم (1)

1233: وتذكرة الحفاظ 180: 2وابن خلكان  249: وبغية الملتمس ص 149: 3ياض وأزھار الر 141: والصلة 201: ترجمته في الغنية (2)
 .وانظر صفحات متفرقة من فھرسة ابن خير

 .واضبط الناس لكتاب وأتقنھم لرواية: الغنية (3)
  .ابن عطيه عنه، ومن طريق ابن خير عن أبي عمران موسى بن سيد بن إبراھيم األموي عنه
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  .(1) )انظر حرف النون(نعيم ھو ابن أبي ال: الغساني
  

 536من أھل المرية، قاضي مراكش والمتوفى بھا سنة  أبو بكر محمد بن إبراھيم بن أحمد بن إبراھيم :(2) الغساني -504
  .ممتحنا، له برنامج أرويه من طريق ابن بشكوال وأبي بكر بن أبي جمرة، كالھما عنه

 
 –بفتح الغين المعجمة  –ومسندھا نجم الدين محمد بن أحمد الغيطي ھو اإلمام حافظ الديار المصرية  :(3) الغيطي -505

  :، كما رمز بذلك من قال982المصري الشافعي المتوفى سنة 
 

 ونال الرضى من غفور رحيم قضى حافظ العصر نجم الھدى
 وقد حل في مصر فقد عظـيم وقد ساء كل الـورى فـقـده
 اھل النـعـيم إمام الحديث مع ومن سعـده جـاء تـاريخـه

  
 .غلط 968من أنه مات سنة " الدرة"وما في ) لعلي األجھوري، وحاشيتھا البرھان السقا" رمضان"انظر فضائل (

__________________________________________ 
 

 .)681: ص( 359: رقم (1)
 .2: 3 واالعالم بمن حل مراكش 126: ومعجم أصحاب الصدفي 553: ترجمته في الصلة (2)

(3) 
1422: ومعجم سركيس 26: 8وخطط مبارك  752: ودرة الحجال رقم 406: 8) 984وفيات (ترجمة الغيطي في شذرات الذھب 

والغيطي نسبة إلى غيطة العدة بمصر ألنه 200: والرسالة المستطرفة 467: 2وتكملته  338: 2وبروكلمان، التاريخ  234: 6والزركلي 
 )981الة المستطرفة أن وفاته كانت سنة وفي الرس(كان يسكن بھا 

   
يروي عن القاضي زكرياء والشرف عبد الحق بن محمد السنباطي وكمال الدين بن محمد والكمال القادري واألمين ابن النجار 

الدين  والبدر المشھدي والشمس الدلجي والشمس التتائي وأبي الحسن الشاذلي المالكي والشھاب أحمد الفتوحي الحنبلي ومحيي
عبد القادر بن جماعة المقدسي وغيرھم من مشايخه، وجل ھؤالء يروي عن ابن حجر والعيني والسيوطي والسخاوي 

  .وغيرھم

ھذا ما لخصته من مشيخته وھي في نحو العشر كراريس، وقفت عليھا بمكتبة الوفائيين بمصر، عليھا خط الحافظ مرتضى 
وقد كنت ابتدأت نسخھا فلم تتم، وأفاد صاحبنا الشيخ : قلت. ا وعشريين شيخاأنھا تتضمن سبع" تاج العروس"الزبيدي وفي 

ولم : قلت. أن مشيخة النجم الغيطي ھذه إجازة أرسلھا إلى بعض وزراء الحضرة الفاسية" األمم"أحمد العطار في حاشيته على 
لي ووفقني لطلب الحديث، واألخذ عن رواته وبعد فلما تفضل هللا ع: "أجد ھذا في أول النسخة التي وقعت بيدي منھا، إذ فيھا

ومسنديه في القديم والحديث، رأيت أن أقتفي سنن أھل الحديث قبلي، بجمع أسانيد الكتب واألجزاء التي وقعت لي، فأثبت في 
اتصال السند ھذه الفھرسة ما رويته كال أو بعضا بالقراءة أو السماع، ولم أثبت من الرواية باإلجازة إال ما يحتاج إليه ألجل 

وعدم االنقطاع، وقصدت بذلك االندراج في زمن المحدثين، وأن انتظم في سلك رواة أحاديث الصادق األمين، ألكون بسبب 
  .الخ...الخ افتتحھا بذكر الحديث المسلسل باألولية، ثن بالحديث المسلسل بسورة الصف"...ذلك من الناجين 

ة ومانع الزكاة واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر والوصية بالجار واألجوبة، وللنجم الغيطي أربعون حديثا في تارك الصال
وممن أخذ عن الغيطي من  .وھي كثيرة منھا فيمن تصدى للطريق بغير علم وجواب له في األقطاب واألوتاد والمسلسالت

اب بن محمد الزقاق ومحمد بن عبد الرحمن المغاربة الفاسيين باإلجازة مكاتبة أبو القاسم محمد بن إبراھيم الدكالي وعبد الوھ
ابن جالل التلمساني وأبو القاسم بن عبد الرحمن الحميدي وأبو عبد هللا محمد ابن القاسم الشھير بابن القاضي ويحيى السراج 
ال وأحمد بن محمد بن عيسى الماواسي وأحمد بن علي المنجور وعبد الواحد الحميدي وأحمد الزموري والقصار وأحمد ادف

وصف صاحب . الدوعي، وغيرھم من األعالم، وممن أخذ عنه شفاھا من أعالم فاس الشھاب أحمد ابن القاضي وغيره
وقال عنه " خاتمة الحفاظ والمحدثيين بالديار المصرية"بـ: المترجم" شرح التجريد " والشيخ عبد هللا الشرقاوي في " المطمح"

 ."كان يوصف بالحفظ والمعرفة وكثرة الشيوخ: "مسلسالت ابن عقيلةالحافظ ابو الفيض الزبيدي في مستخرجه على 
أروي مشيخته عن نصر هللا الخطيب عن عبد هللا التلي المعمر عن المعارف النابلسي عن النجم الغزي عن الشيخ محمود بن 

ن الكزبري عن عمر بن وأرويھا أيضا عن السكري ع. محمد البيلوني عنه، مكاتبة من مصر لحلب، وھذا أعلى ما يوجد اآلن
وبأسانيدنا إلى عبد : ح. عقيل عن العجيمي عن الحافظ البابلي وعبد السالم بن أبراھيم اللقاني كالھما عن سالم السنھوري عنه
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وبأسانيدنا إلى أبي سالم العياشي عن عبد الجواد الطريني عن يس الحمصي عن . الباقي الحنبلي عن أحمد البقاعي عنه
  .سانيدنا إلى القصار والمنجور، كالھما عن الغيطي مكاتبةوبأ: ح. الغيطي

وانتقل لفاسواستوطن  858ولد بمكناسة الزيتون سنة ) انظر التعلل برسوم االسناد له في حرف التاء) :(1) ابن غازي -506
 ، وداره بھا ھي البقعة التي صارت اليوم زاوية للطائفة الصادقية،891البليدة سنة  منھا حومة

__________________________________________ 
 

 .)421: ص( 128ورقم ) 288: ص( 197: راجع ما سبق رقم (1)
   

ل رجاله وطبقاتھم ظابطا لذلك كله معتنيا كان متقدما في الحديث حافظا له واقفا على أحوا: "قال تلميذه الونشريسي في فھرسته
به، ذاكرا للسير والمغازي والتواريخ واألدب، فاق في ذلك جلة أھل زمانه وألف في الحديث حاشية على البخاري في أربعة 

" نالروض الھتو"مائتي فائدة، وله في التاريخ " أبا عمير ما فعل النغير"كراريس، وھي أنزل تواليفه، واستنبط من حديث 
. اھـ"وبالجملة فھو آخر المقرئين وخاتمة المحدثين: "قال" وفھرسة شيوخه، وكان يسمع في كل شھر رمضان صحيح البخاري

  .وقبره بھا معروف إلى اآلن بباب الحمراء: بفاس، قلت 919مات سنة 

يھما من اآلفاق، واستجاز وفھرسته تدل على شغف بالرواية عظيم ألنه أخذ وروى بفاس ومكناسعن أھلھما وعن الواردين عل
مكاتبة لمصر من الحافظين السخاوي والديمي، واستجاز مكاتبة من تلمسان ابن مرزوق الكفيف، وناھيك بھذا في ذلك العصر، 

على " المزايا"وسياق فھرسته وترتيبه فيھا يدل على علم بالفن وبراعة فيه رحمه هللا، ولما تكلم ابن عبد السالم الناصري في 
على عادة ابن غازي بفاس، إذ ھو الذي : "ده أبي عبد هللا ابن ناصر من سرد البخاري في رمضان من كل سنة قالعادة ج

والزال الناس في فاس ومكناس وغيرھما من بالد : قلت" ابتدأ سرده به والزمه في رمضان فتابعه الشيخ وغيره على ذلك
اآلن على سنة ابن غازي رحمه هللا، وكان لسلفنا الكتانيين بذلك  المغرب يعتنون بقراءة صحيح البخاري في شھر رمضان إلى

إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث "وتعليق المترجم على الصحيح في نحو ثمانية كراريس في القالب الرباعي سماه . اعتناء كبير
: يتھا من كالم شراح البخاري، قالأودعته نكتا يخف حملھا، ويسھل إن شاء هللا تناولھا ونقلھا، انتق: "قال في أوله" الحبيب

ھو الشيخ األستاذ الخطيب أبوبكر محمد  :(1) ابن غالب -507 ."وجعلته كالتكملة لتنقيح الزركشي فال أذكر غالبا إال ما أغفله
أروي فھرسته بسندنا إلى ابن خير عنه إجازة كتبھا له بخطه ووجه بھا إليه من شلب . شي العامريبن إبراھيم ابن غالب القر

  .بلده

  .أروي فھرسته بالسند إلى عياض عن ابنه أحمد عنه. ھو ابن غلبون الخوالني أبو عبد الحق: ابن غلبون -508

  ."التكملة"في  ھو أبو أيوب القاضي، له برنامج نقل عنه ابن األبار: ابن غمرون -509

غشليان األنصاري أروي فھرسته بالسند  ھو الشيخ الفقيه أبو الحكم عبد الرحمن بن عبد الملك بن :(2) ابن غشليان -510
  .إلى ابن خير حسب روايته له عنه في جزء كتب به إليه

صل، القاھري المولد ھو اإلمام نور الدين علي بن محمد بن علي الشھير بابن غانم، المقدسي األ :(3) ابن غانم -511
، يروي عن قاضي القضاة محب الدين أبي الجود السوسي الحنفي 920والسكن، الخزرجي الحنفي، مولده في ذي القعدة عام 

وشھاب الدين ابن النجار والشھاب ابن الشلبي والناصر الطبالوي والناصر اللقاني والشھاب الرملي وشھاب الدين بن محمد 
 الشھير

__________________________________________ 
 

 .532وكانت وفاته سنة  551: وله ترجمة في الصلة 437: انظر فھرسة ابن خير (1)
 .541وھو سرقسطي أجاز له جماعة من علماء المشرق، وسكن قرطبة وبھا توفي سنة  336: وترجمته في الصلة 434: فھرسة ابن خير (2)
 .166: 5والزركلي  429، 395: 2وتكملته  312: 2وبروكلمان، التاريخ  491: 1البدر الطالع و 180: 3ترجمته في خالصة االثر  (3)

   
نروي ما له من طريق النور . 1004بمغوش التونسي والمسند محمد بن شرف الدين السكندري سائر مروياتھم، مات سنة 

  .علي الحلبي والخفاجي، كالھما عنه



152 
 

أروي فھرسته من طريق ابن جابر عنه، ومن طريق ابن األحمر عن ابن الخشاب عنه، ومن طريق  :(1) ابن الغماز -512
ن ابن محمد بن الغماز العبدري الحيحي عنه، وھو قاضي القضاة بتونس اإلمام الصالح أبو العباس أحمد بن محمد بن حسي

انظر مشتبه ( 693بمعجمتين الخزرجي، ترجم له العبدري ترجمة طنانة في رحلته، وكان قاضي تونس ومسندھا، مات سنة 
  .الكالعي، رحمھم هللا وھو من كبار أصحاب الحافظ أبي الربيع (2) (النسبة

  
ھو اسم تعليقنا على فھرس الكوھن الذي تنبعث فيه أوھامه، وھو في : غاية األستناد في أغالط إمداد ذوي االستعداد -483

  .نحو كراسين
 

للحافظ مرتضى الزبيدي، توجد منه نسخة خطية بمكتبة أحمد : غاية االبتھاج لمقتفي أسانيد كتاب مسلم بن الحجاج -484
  .، أرويه بأسانيدنا إليه141ور باشا بمصر في قسم االصطالح تحت عدد تيم
 

ابن للحافظ أبي القاسم ابن الطيلسان، أرويه بالسند إلى الوادياشي عن  :(3) غرائب المسندين ومناقب آثار المھتدين -485
 .ھارون الطائي عنه

__________________________________________ 
 

:وعنوان الدراية 199: وشجرة النور) وفيه ذكر لمصادر ترجمته( 413 - 409: 1والذيل والتكملة  243 -  240: انظر رحلة العبدري (1)
ً وقد ذكر المحقق مصادر أ( 38: وبرنامج الوادياشي 122: والمرقبة العليا 119  .)خرى أيضا

 .473: مشتبه النسبة (2)

وطبقات 566 - 557: 5ويضاف إلى ما ذكرته ھنالك من مصادر كتاب الذيل والتكملة ) 254: ص( 81: قد مرت ترجمة ابن الطيلسان رقم (3)
 .)315: ص( 113: وانظر أيضاً رقم 113: 8ومعجم المؤلفين لكحالة  23: 2وغاية النھاية  42: 2وطبقات الداودي  499: الحفاظ

   
بن جماعة،  من مرويات الحافظ أبي عمر عز الدين عبد العزيز بن محمد (1) :غنى الطالبين باألحاديث األربعين486- 

  .أرويھا بالسند إلى أبي زيد الثعالبي عن ابن مرزوق الحفيد عن أبي الطاھر بن أبي اليمن بن الكويك عن العز بن جماعة
 

لإلمام عبد الرحمن الثعالبي ھي فھرسته التي عدد فيھا مروياته في نحو كراسة، : غنية الواجد وبغية الطالب الماجد -487
   2)(.)ا إليه في عبد الرحمنانظر أسانيدن(وھي لطيفة 

  
  (3) )انظر حرف العين في عياض(اسم فھرس القاضي عياض : الغنية

 
 (4) )انظر األوائل(آلبي المحاسن القاوقجي، نرويھا بأسانيدنا إليه : الغررالعالية في األسانيد العالية -488

 حرف الفاء

 
وقد سبق الكالم " التكملة"سي، له فھرسة ينقل عنھا ابن األبار في ھو ابو عبد هللا بن عبد الكريم التميمي الفا: الفاسي -513

  (5) )انظر النجوم المشرقة(عليھا في حرف النون 
__________________________________________ 

 
208: 6ذرات والش 531: وطبقات الحفاظ 363: وذيل طبقات الحفاظ 489: 2له ترجمة في الدرر الكامنة ) 767 -  694(ابن جماعة  (1)

 .359: 1والبدر الطالع 
 .)732:ص( 390:راجع ما تقدم رقم (2)
 .)797: ص( 446: رقم (3)
 .)104: ص( 16: رقم (4)
 .)685: ص. (442: رقم (5)

   
  .(1) )انظر المنح الصفية(أحمد بن يوسف : الفاسي
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  .(2) )انظر عبد القادر من حرف العين(ھو عبد القادر بن علي : الفاسي
  

  .(3) )انظر حرف الميم(صاحب المنح : الفاسي
 

  .(4) )انظر حرف العين(ابن عبد السالم : الفاسي
 

  .(5) )انظر اسھل المقاصد(محمد بن عبد القادر وولده الطيب : الفاسي
 

  .(6) )انظر استنزال السكينة وحرف العين(عبد الرحمن بن عبد القادر : الفاسي
 

ھو محدث المدينة المنورة ومسندھا وبقية ذوي االسناد العالي فيھا المتبحر في علوم األدب  :(7) فالح الظاھري المدني -514
واللغة والتصوف، المتقد في طريق أھله العارف بفقه الحديث وفنه، الداعي إلى السنة واألثر قوال وعمال واعتقادا، أبو اليسر 

لظواھر، قبيلة في الحجاز، ويكتب في نسبه المھنوي نسبة إلى فالح بن محمد بن عبد هللا بن فالح الظاھري نسبة إلى عرب ا
وأما بنو مھنى ابن ظاھر فھم الشعبة : " وجدت بخطة مكتوبا وجھه لبعض أصحابنا المكيين في نسبه ما نصه. بني منھى منھم

ف، وعلى كل حال فمنھم الذين منھم الفقير، وھم من بني جعفر بن الحجة قطعا، وأما بنو مھنى بن داوود في ففي نسبھم اختال
 .اھـ"األمراء المشاھير والناس اليعرفون سواھم

__________________________________________ 
 

 .)603: ص. (200: رقم (1)
 .)763: ص( 418: رقم (2)
 .)595: ص. (197: رقم (3)
 .)848: ص( 480: رقم (4)
 .)182: ص( 45: رقم (5)
 .)735: ص( 393: رقمفي ما يلي، و 538: رقم (6)

ومعجم 217: 7والزركلي  815: 2وبروكلمان، التكملة  35: وتحفة اإلخوان 131: 2له ترجمة في معجم الشيوخ : محمد فالح الظاھري (7)
 .131: 2ورياض الجنة  1433: سركيس

   
ين األصغر، وقد ألف فيھم بعضھم تأليفا سماه أما بنو مھنى أمراء المدينة لعھد ابن خلدون والتنسي فھم من بني الحس: قلت

  .اھـ"بغية القلب المھنى"
 

دون البلوغ، ودخل المدينة فاجتمع فيھا  1971في كتاب الصيام بأنه كان في سنة " أنجح المساعي: "صرح المترجم في كتابه
، وكان حينئذ قد جمع القرآن، 1268ذي القعدة عام  25بعمدته وسنده األستاذ العارف الشيخ السنوسي نزيل جغبوب، وذلك 

واستظھر بعض المنظوم الوجيز، فلما مثل قائما بين يديه أقبل عليه والزمه من ذلك الوقت سفرا وحضرا سبع سنوات، وحج 
معه ثالث مرات، وألبسه الخرقة، وسمع عليه الكتب الستة ونصف ابن ماجة، وسمع عليه الحديث المسلسل باألولية والعيد 

  :ه على األسودين وصافحه وشابكه ولقنه، وخاطب جماعة ھو فيھم بقولهوالصف وأضاف
 

 سيؤثر عني راجيا لدعائي أجزتكم مروينا كله ومـا
  

والزم أيضا مدة طويلة المعمر أبا موسى عمران الياصلي الحسني، والعابد الناسك محمد الطاھر الغاتي وأبا الحلم عبد الرحيم 
العالمة المحدث المعمر أبا  1269خير تخرج في قرض الشعر، ولقي بمكة المكرمة عام بن أحمد الزموري البرقي، وباأل

الحسن علي بن عبد الحق القوصي األثري، وأجازه إجازة عامة، وبالمدينة المنورة محدثھا الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد 
يع ھؤالء جميع ما لھم عن مشايخھم الدھلوي العمري، وبمصر الشمس عليش والنور حسن العدوي الحمزاوي، وأجازه جم

 مع أحد من ندبجت معه، وھو (1) وتدبج
 

__________________________________________ 
من اللطائف أن صديقنا الشيخ احمد أبا الخير الھندي كتب لي مرة من الحجاز يقول أن بعض الناس ساءھم قولكم إن الشيخ فالح تدببج مع (1)
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ال ما أراد بذلك قال فقلت له لم يرد بذلك إال ما أراد ابن الضحاك السلمي الضرير في جامعه بقوله ان محمدا يعنيبعض اآلخذين عني وق
 .)قال ذلك الترمذي في حديث الطير المشوي من كتاب المناقب، انظر الجامع المؤلف: قلت. البخاري سمع منه ھذا الحديث اھـ

   
ض الدمياطي، ويروي باإلجازة العامة عن الوجيه األھدل بإجازته لمعارفه ومن مسند دمياط الشمس محمد الشريف بن عو

، وفيھا تدبج مع من ذكر، ودخل 1323وآخرھا عام  71يولد لھم، وكان والده من معارفه، ودخل مصر مرارا أولھا عام 
عدة أسفار رأيتھما عنده، اآلستانة وعين فيھا لقراءة الحديث بالقصر السلطاني، وله حواش على الصحيح والموطأ في 

  :ومنظومة في االصطالح أولھا
 

 وشرھا اإلفراط والتفـريط خير األمور الوسط الوسيط
 يقبلھا كل فؤاد قد صـلـح وھذه منظومة في المصطلح
 يحمدني علـيه كـل سـيد ذكرت فيھا كل حـد جـيد

  
أنجح المساعي في الجمع بين صفتي السامع "سمه وشرحھا، ومدون في الفقه على مذھب األثر كبير وصغير، الكبير أ

وضعت : "قال في أوله) صحيفة 42في " (صحائف العامل بالشرع الكامل"والثاني اسمه (1) (صحيفة 581في " (والواعي
ھذه الصحائف عبارة عن معنى األحاديث الشفوية، واألفعال المصطفوية، وأضفت إليھا بعض االفھام، أليمة السلف األعالم، 

وكالھما طبع بمصر، والثبت . اھـ"من جعلھا سميره بل أميره فھو المدني الماھر، والبقية الذي لم يزل على الحق ظاھرف
" ما تشد إليه في الحال حاجة الطلب الرحال"والوسط " شيم البارق من ديم المھارق " الكبير والصغير الوسط، فاسم الكبير 

المنھل العذب في تاريخ طرابلس "وھذب وعلق على كتاب  (2) (خوان الصفاحسن الوفا ال"والصغير ھو المطبوع اسمه 
 .وھو مطبوع فيھا" الغرب

__________________________________________ 
 

بالمطبعة الحسينية، ويبدو أن الطبعة غير التي رآھا الكتاني، إذ يذكر سركيس أن عدد صفحات طبعة 1331طبع أنجح المساعي سنة  (1)
 .159: ينيةالحس

 .)ص69في ( 1323طبع حسن الوفا باالسكندرية سنة  (2)
   
ومن غرائبه روايته عن الشيخ السنوسي والشيخ أبوموسى عمران الياصلي، كالھما عن الشھاب الطبولي الطرابلسي،  

الرياحي التونسي،  وروايته عن الطاھر الغاتي عن مصطفى البوالقي عن األمير وطبقته، ويروي الغاتي ايضا عن البرھان
ويروي شيخه الزموري عن أستاذھما السنوسي وعلي بن عبد الحق وعبد هللا سراج المكي وغيرھم، أجازني المترجم كتابة 
من المدينة على ظھر ثبته، ثم لقيته بالمدينة المنورة مرارا وسمعت عليه جميع مسلسالت ثبته، ولقنني وألبسني وسمعت عليه 

 جميعه وأجازني بكل ما عنده إجازة عامة لي وألوالدي وھو ممن يحصل الفخر بلقائه لعلو إسناده،بعض الصحيح وناولني 
وروايتنا عنه عن الحافظ أبي عبد هللا محمد بن علي السنوسي عن الحافظ ابن عبد السالم الناصري عن الحافظ أبي العالء 

وقال مرة ألمير من أمراء . من أعلى األسانيد وأفخمھماالعراقي الفاسي والحافظ أبي الفيض مرتضى الزبيدي بأسانيدھما 
وأجازني بعد ذلك بالحديث المسلسل بيوم عاشوراء " أمير القلم - وأشار إلي–أنت أمير السيف وھذا : "العرب وقد وجدته عنده

لمطبوع في حسب استدعاء صاحبنا الشھاب العطار منه يومھا بعد رجوعي للمغرب، وراجعته لما كنت أسمع عليه ثبته ا
شوال عام  9مات في . بعض أوھامه فيه فلم أجد فيه قابلية للمباحثة لكبره وضعف قواه، وقد ذكرتھا في غير ھذا الموضع

  .بالمدينة المنورة رحمه هللا رحمة واسعة 1328

 ھو فتح هللا بن الشيخ محمود بن محمد الحلبي :(1) الفتح البيلوني -515

__________________________________________ 
 

(1) 

وكنيته أبو الثناء ولقبه) نسخة عارف حكمت( 95: وقطف السمر، الورقة 320: 4ترجمة والده محمود بن محمد الحلبي في خالصة االثر 
:وسالفة العصر 239: 6واعالم النبالء  254: 3أما فتح هللا نفسه فله ترجمة في خالصة االثر  1007نور الدين؛ وكانت وفاة الوالد سنة 

سير البيضاوي، وخالصة ما يعولحاشية على تف: ومن مؤلفاته 334: 5والزركلي  385: 2وتكملته  274: 2وبروكلمان، التاريخ  398
والبيلوني نسبة إلى البيلون وھو نوع من. عليه الساعون في أدوية دفع الوبا والطاعون وله مجاميع اشتملت على تعاليق غريبة وله شعر كثير

 .الطين يستعمل في الحمام
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وكان واسع الرحلة، دخل بالدا كثيرة منھا المعروف بالبيلوني الشافعي األديب المشھور، أخذ عن والده البدر محمود وغيره، 
له ثبت . 1042مكة والمدينة والقدس ودمشق وطرابلس وبالد الروم وألف التآليف الفائقة وأخذ عنه خلق كثير، مات سنة 

، أرويه عن شيخنا عبد هللا السكري عن الشيخ سعيد 126موجود بالخزانة التيمورية بمصر في قسم المصطلح تحت عدد 
  .عن الشيخ شاكر العقاد عن النور علي التركماني عن عالء الدين الحصكفي عنهالحلبي 

  
كبير الحافظ أبي ھو اإلمام المحدث الصالح الرحال سيدي بلقاسم بن إلمام أبي عبد هللا محمد بن اإلمام ال :(1) الفكيكي -516

محمد عبد الجبار بن أحمد ابن موسى البرزوزي الفكيكي أحد مشاھير المغرب الذين لھم الصيت الطائر، وھو شارح منظومة 
وتجول . وھو شرح ممتع في مجلد عندي" الفريد في تقييد الشريد وتوصيد الوبيد" الصيد لعمه أبي إسحاق إبراھيم المسمى بـ

مھا، وعمدته في الطريق سيدي محمد بن أبي الحسن البكري عن أبيه عن زروق، وروى عن والده في اآلفاق وأخذ عن أعال
عن ابن غازي والونشريسي والدقون والسنوسي وابن مرزوق والضرير والقلصادي وغيرھم، ويروي أيضا عن والده عن 

 .1021مات سنة . عن المنتوري بأسانيده أبي إسحاق إبراھيم التازي عن أبي الفتح المراغي عن ابن الفرات عن ابن جماعة
وبيت بني عبد الجبار بفكيكك له شھرة بالعلم والدين، وكانت لھم خزائن كتب عظيمة حتى نقل الشيخ أبو عبد هللا التاودي ابن 

وفي رحلة سودة في أول فھرسته عن اإلمام أبي العباس الھاللي أنه مكث بھا مدة من يومين لم يتصفح فيھا وال أوائل كتبھا، 
 كانت لھذا: "ابن عبد السالم الناصري الكبرى

__________________________________________ 
 

 .141: صفوة من انتشر (1)
   

وبنيه من بعده خزانة كتب عظيمة احتوت على دواوين غريبة، ثم تالعبت بھا أيدي الحدثان، وممر  -يعني المترجم–اإلمام 
  .1197وكان دخوله لفكيكك عام . اھـ"شذر مذرحتى لم يبق منھا اإل األثرالدھور واألزمان، فتفرقت 

 
ونتصل في صحيح البخاريبه من طريق أبي سالم العياشي عن أبي : ح. نروي ما له بأسانيدنا إلى القصار وقد مات قبله عنه

 .إبراھيم الفاسي عنه أيضاعبد هللا محمد بن أحمد ميارة الفاسي عن القاضي أبي عبد هللا محمد بن عبد الوھاب بن 
انظر الضوابط الجلية، (ھو الشيخ شمس الدين أبو عبد هللا الفرغلي المصري، ألف وألفت باسمه عدة أثبات : الفرغلي -517

  .(1) )وانظر السقاط، وانظر العقد الثمين الغالي، وانظر الطرق الموضحة
 

الشيخ محمد سعيد ابن اإلمام الرباني أحمد بن " اة المصابيحمشك"ابن اإلمام العارف محشي : محمد فرخ شاه الھندي -518
يقال كان يحفظ سبعين ألف ": "اليانع الجني"عبد األحد السھر ندي الھندي الدھلوي، أخذ عن أبيه محمد سعيد وغيره قال في 

ك أنه كتب رسالة في المنعمن حديث متنا وإسنادا وجرحا وتعديال، ونال منزلة االجتھاد في األحكام الفقھية، ويذكر عنه مع ذل
نتصل به من طريق الشيخ عبد الغني . اھـ منه (2) "اإلشارة بالمسبحة عند التشھد، وھذا يقضي منه العجب، وهللا أعلم

الدھلوي عن أبيه عن خاله سراج أحمد عن أبيه محمد مرشد عن أبيه محمد أرشد عن أبيه المولوي محمد فرخ شاه المترجم 
 .عن تالميذ ابن حجر الھيثميعن أبيه عن جده 

__________________________________________ 
 

 .)478:ص( 147: ورقم 468: ورقم 573: ورقم 454: رقم (1)
 .)المؤلف( 65: انظر اليانع الجني (2)

   
ھو اإلمام المحدث الحافظ المسند األصولي األثري فخر المالكية صالح بن محمد بن نوح بن عبد هللا بن  :(1) الفالني -519 

عمر العمري نسبة إلى عمر ابن الخطاب، يصعد نسبة إليه من طريق الحافظ عليم األندلسي الشاطبي، وھو مترجم في تكملة 
قبيلة بالسودان، والدة ومنشأ، المدني ھجرة ومدفنا،  - بضم الفاء–، المسوفي الشھير بالفالني نسبة إلى فالن (2) ابن األبار

ر، فما في أوائل القاوقجي من المالكي األثري، وما ذكر من كونه عمري النسب ھو الموجود بخطه رافعا عموده إلى سيدنا عم
رأيته محلى في إجازة تلميذه عبد الرحمن بن أحمد الشنكيطي في حديث . غلط واضح - قال باسكان الميم–وصفه بالعمري 

شيخنا الفقيه المحدث النحوي البياني العالم بجميع فنون المعقول والمنقول، القاطن بالمدينة في "األولية للشيخ الكوھن الفاسي بـ
اإلمام الذي ال يجارى، والفھامة الذي ال يمارى، ملحق األصاغر "وحاله الشيخ عابد السندي بـ. اھـ"ره المعروفة بدار السالمدا

الدين "وممن جزم ببلوغه رتبة االجتھاد صاحب كتاب . اھـ"كاد أن يكون مجتھدا : "وقال فيه الشمس القاوقجي. اھـ"باألكابر
وذكره محدث الشام ". فيمن ادعى االجتھاد أو ادعي فيه"ينم عن ذلك ولذلك ترجمته في كتابي " إيقاظ الھمم"وكتابه " الخالص
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ومن سادات أشياخي الشيخ اإلمام العالمة المتفنن الھمام المشھور باالسناد العالي، ذو الذھن : "الوجيه الكزبري في ثبته بقوله
  .اھـ"الوقاد المتاللي، علم الدين الشيخ صالح بن محمد الفالني

، وكتابه العجيب إيقاظ الھمم، ھو مطبوع في الھند في "قطف الثمر"والصغير " الثمار اليانع"الثبت الكبير : وله من التصانيف
يعني به تاج الدين الياس المفتي –مجلد، وله كتاب في األحاديث القدسية، وتحفة األكياس بأجوبة اإلمام خير الدين الياس 

 .سيوطي في ألف باءوھي نظم أسئلة ال - المدني

__________________________________________ 
 

 .)287: ص( 96: انظر ما سبق رقم (1)
 .162: وانظر أيضا صلة الصلة) المؤلف( 696: 2التكملة  (2)

   
 .من المجددين على رأس المائة الثالثة عشرة" عون الودود على سنن أبي داود"و" الحطة"وجعله صاحب  

ونشأ بھا، ثم ارتحل لطلب العلم وعمر إذ ذاك نحو اثني عشر عاما ) فوت جلوا(من إقليم ) نس(في بلد أسالفه  1166 ولد سنة
، فدخل بلدان القبلة، مكث بھا نحو السنة عند محمد بن بونه، ثم وصل إلى باغي والزم فيھا الشيخ محمد بن سنة 1178سنة 

شيخ محمد الزين سنة كاملة، ودخل درعة ومكث في الزاوية الناصرية سنة، ست سنين، ثم ارتحل إلى تنبكت والزم فيھا ال
ودخل مراكش ومكث بھا ستة أشھر، ودخل تونس وأخذ عن علمائھا كالغرياني والكواشي والسوسي وغيرھم، ودخل مصر 

، ولم يزل 1187سنة  وبقي فيھا نحو ثالثة أشھر مالزما لعلمائھا كالصعيدي وغيره، ودخل ارض الحجاز وزار القبر النبوي
  .1218يرتع في جنان الرياض النبوية مترددا إلى الرحاب الحرمية إلى أن مات بالمدينة المنورة سنة 

يروي عن أعالم منھمابن سنة الفالني وھو أعلى شيوخه إسنادا، ومنھم خاله عثمان بن عبد هللا الفالني الشھيد الراوي عن 
ولتي والصوابي بإجازة األخير لوالده عبد هللا ومن يولد له، ومنھم صالح بن محمد بن موالي الشھير محمد بن عبد هللا الوا

عبد القادر الفالني العمري عن محمد بن المختار بن األعمش الشنكيطي إجازة مراسلة، ومنھم إبراھيم البار أجاره، ومنھم 
م محمد الشھير بالفغ اب أجازه عن ابن زاكور ، ومنھ"نشييد المآثر"محمد بن أحمد الشھير ببابا أجازه في فھرس والده 

الفاسي، ومنھم الشيخ محمد سعيد سفر المحدث الشھير، ومنھم ولده أحمد، ومنھم المعمر محمد بن محمد بن عبد هللا المغربي 
ردي أجازه المدني أجازه عامة، كما أجازه البصري وأجازه بالمنح البادية عن والده عن مؤلفھا، ومنھم محمد بن سليمان الك

عامة عن مشايخه منھم حسن بن عبد الرحمن عيديد عن البصري وعبد الرحمن ابن عبد هللا بلفكيه، ومنھم علي بن محمد 
الشرواني أجازه عامة كما إجازھھو محمد حياة السندي وغيره، ومنھم الشيخ التاودي ابن سودة لقيه بطرابلس الغرب وھو 

سليمان الرداني وبعض التحفة ومنسكه الذي صنف والنووية وأجازه عامة، ومنھم إبراھيم راجع من الحج وقرأ عليه أوائل ابن 
الرئيس بن محمد الزمزمي المكي أجازھعامة عن لبن الطيب الشرقي وعيد البرلسي وعبد الوھاب الطنطاوي،ومنھم األمير 

لسندي وسليمان األھدل وغيرھم، ومنھم عبد إبراھيم بن محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني وأجازه عن والده وأبي الحسن ا
الملك بن عبد المنعم بن الشيخ تاج الدين القلعي أجازه عامة وھو ممن عاش بعد الفالني مدة، ومنھم أبو الحسن الصعيدي 
 أجازه أيضا عامة والزمة مدة مقامه بمصر، ومنھم مصطفى الرحمتي الدمشقي أجازه عامة عن عبد الغني النابلسي والبكري

تلميذه حسين بن عبد الشكور الطائفي أجازه عامة : وتلك الطبقة، ومنھم العارف عبد هللا المرغني الطائفي أجازه عامة، ومنھم
عن محمد بن حسين العجيمي وغيره، ومنھم الشھاب أحمد الدردير سمع منه األولية وأجازه عن الحفني والصعيدي، ومنھم 

أجازه عامة عن محمد بن عالء الدين المزجاجي وأحمد بن محمد مقبول األھدل، ومنھم  عبد هللا بن سليمان الجرھزي الزبيدي
محمد بن عبد الرحمن الكزبري أجازه عامة، ومنھم محمد المصيلحي المصري أجازه عامة عن عيد البرلسي عن البصري 

عن جسوس عن مؤلفھا وشھد " ديةالمنح البا"وغيره، ومنھم محمد بن عبد السالم الناصري الدرعي وأجازه عامة وبخصوص 
وعاش بعد الفالني مدة مديدة، ومنھم أبو الحسن ابن محمد صادق السندي المدني أجازه عامة عن 1212له بالرؤية وذلك عام 

سالم البصري ومحمد حياة السندي وعطاء المكي، ومنھم محمد بن عبد الكريم السمان المدني أجازه عامة عن أبي طاھر 
كري وغيرھما ولقنه، ومنھم الشھاب أحمد بن عبيد العطار الدمشقي أجازه عامة، ومنھم عبد العزيز بن حمزة الكوراني والب

المطاعي المراكشي قاضيھا أجازه أيضا عامة، ومنھم أبو الحسن علي بن عبد البر الونائي أجاز كل منھما صاحبه، ومنھم أبو 
ومن شيوخه أيضا سليمان بن محمد  .وأجازه إجازة عامة 1187الفيض محمد مرتضى الزبيدي المصري لقيه بمصر سنة 

للردائي عن مؤلفھا، كما قرأت ذلك بخطه على أول ورقة منھا في نسخة بمكتبة المسجد " صلة الخلف"الدراوي روى عنه 
  .الحرام بمكة مجيزا بھا لعلي بن عبد الفتاح القبابي
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خ محمد سعيد سفر المدنية، فقد وجدت في إجازة الشيخ إسماعيل بن ومن شيوخه أيضا الشيخة أم الزين زوجة المرحوم الشي
سعيد سفر للعربي الدمناتي أن الفالني قرأ عليھا ولكن لم يترجمھا كالذي قبلھا في ثبته الكبير الذي منه نقلت ما رأيت من 

محمد سعيد سفر على أنھا من  أسماء شيوخه، ولعله لم يكمله، نعم وجدته ذكرھا في ترجمتة شيخه العالمة الشھاب أحمد بن
وأم الزين ھذه قال عنھا ولدھا الشيخ إسماعيل ابن محمد سعيد سفر المدني في إجازته . 1153شيوخه وأن والدتھا كانت سنة 

ھي شيخة مشايخ الحرمين ومن وجد اآلن بھما من المدرسين يأخذ عنھا بواسطة أو واسطتين أو أكثر، وحيدة في : "للدمنتي
تطوق والمفھوم، حفظت القرآن بالعشر والخمسة وعشرين متنا من سائر الفنون وھي بنت سبع سنين، وجاء بھا العلوم الم

انظر بقية ". (أقرئھا الكتب الستة والبيضاوي والكشاف، وأخذت عن خالھا عمر المالكي: والدھا إلى والدي محمد سعيد فقال له
  .)كالمه عليھا في اإلجازة المذكورة

ني في الثبتين الكبير والصغير وكل ما له من مؤلف وبحث من طريق جل اآلخذين عنه، كمحدث الشام الوجيه نروي ما للفال
الكزبري وعالم مكة ومسندھا عمر بن عبد الرسول العطار وعلي البيتي الباعلوي المكي ومسند مصر علي بن عبد البر 

اعيل ابن زيد العابدين البرزنجي ومحمد صالح جمل الليل الونائي وإسماعيل بن إدريس الرومي المدني ومفتي المدينةإسم
ومحمد أمين بن حسن الزيله لي المدني ومحمد بن صالح الشعاب المدني ومحمد صالح بن إبراھيم الرئيس الزمزمي المكي 

الزبيري  والحافظ عابد السندي ومحمد بن ھاشم الفالني ويس المرغتي المكي والبركة الشيخ علي الرئيس الزمزمي المكي
وأحمد بن حسن الحنبلي وأديب الشام أحمد بن عبد اللطيف البربير وقاضي مكة عبد الحفيظ العجيمي المكي ومسند المدينة 
زين العابدين جمل الليل الباعلوي المدني والشھاب أحمد بن محمد الكردي األصطنبولي الحنفي ومفتي الشام الشمس ابن 

  .عابدين الدمشقي وغيرھم

بيننا وبينه الرواية بواسطتين، وذلك عن مشايخنا الشھاب أحمد ابن إسماعيل البرزنجي وأبي النصر الخطيب وعبد  وأعلى ما
وعن العالمة نور الحسنيين ابن محمد حيدر األنصاري الھندي : ح. الجليل برادة، ثالثتھم عن والد األول السيد إسماعيل عنه

  .النيكتابة منه عن القاضي العجيمي المكي عن الف

ومن أغرب وألطف اتصاالتنا به روايتنا عن الفقيه الرحال الناسك الشمس محمدي ابن محمد الشنكيطي عن أبيه أحمدي بن 
محمد بن عبد هللا ابن أحمد بن الفقيه بن الفقيه عبد هللا القاضي الشنكيطي عن أبيه محمد عن العالمة محمد الحافظ بن المختار 

لشنكيطي، إجازة بالعموم متصفة، وھو عن الشيخ صالح الفالني، وقفت على إجازته له بخطة بن حبيب بن اكريش العلوي ا
، وأوقفني على 1324عند مجيزنا بالسند المذكور لما لقيته بأبيار عباس بالحجاز عام  1217وھي عامة مؤرخة بشعبان عام 

وأشھر أسانيدنا إليه عن الشيخ الوالد . عامة مطلقةإجازة جده محمد ألبيه أحمدي وعلى إجازة محمد الحافظ لجده، وكل منھما 
  .عن الشيخ عبد الغني عن الشيخ عابد وإسماعيل ابن إدريس الرومي كالھما عنه

ومن أنزل أسانيدنا إليه روايتنا لثبته عن صاحبنا العطار عن ابي مھدي يحيى بن وجيه هللا العالئي العظيمابادي عن شاه عليم 
ي عن الشيخ عبد الغني الدھلوي عن الشيخ عابد السندي عن الوجيه عبد الرحمن األھدل عن محمد الدين البلخي الجونفور

ومن أغرب اتصاالتنا به عن الشيخ عبد الرزاق بن . صالح الرئيس الزمزمي المكي عنه، وھو مع نزوله عال لعظمة رجاله
دمشقي عن الوجيه الكزبري والسيد يس المرغتي الدمشقي عن الرحلة الشيخ يوسف بن بدر الدين المغربي الحسن البيطار 

ونتصل به في الحديث األولية من طريق . المكي وأبي الحسن علي الرئيس الزمزمي المكي الزببري ثالثتھم عن الفالني ثبته
يد أبي المحاسن القاوقجي عن محدث فاس أبي محمد عبد القادر الكوھن عن أبي زيد عبد الرحمن الشنكيطي دفين فاس الجد

  .عن الفالني

تأخر رجل بعد الفالني نحو السبعين سنة وشاركه في اثنين من كبار مشايخه وھو المعمر الفاضل الناسك المسند : مھمة
وسمع بعناية والده حديث األولية من أبي الحسن علي الونائي،  1210الشمس محمد بن عمر بن عبد الرسول المكي، ولد سنة 

محرم  4ة عبد الملك القلعي،وھما من مشايخ الفالني، فأجازه، وأجاز والده أيضا، وعاش إلى واستجار له منه وعن مفتي مك
، ومع ذلك لم يتفطن لألخذ عنه إال القليل، آخرھم شيخنا الشمس محمد سعيد األديب القعقاعي المكي، فقد أجازني 1297عام 

  .عنه بمكة المكرمة

ھو أبو الحسن ابن أفلح، أروي فھرسته من طريق ابن خير عن أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد  :(1) الفلبق -520
  .الرحمن بن خاطب الباجي قراءة عليه بإشبيلية

ھو أبو جعفر أحمد بن يوسف اللبلي التونسي األستاذ المحدث الرواية، حج ولقي أعالما باالسكندرية  :(2) الفھري -521
 ومصر والشام والحجاز،
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__________________________________________  
 

وقد وضعه الكتاني في حرف الفاء وورد اسمه عند ابن) 490توفي سنة (د بن يونس بن أفلح النحوي من أھل رية ھو عبد الرحمن بن محم (1)
 .وليس له فھرسة يرويه ابن خير وإنما له كتاب في النحو - بالقاف -القلبق  328: والصلة 316: خير

 .691وكانت وفاة اللبلي سنة ( 260: 1زركلي وال 100: 1وھدية العارفين  402: 1وبغية الوعاة  43: رحلة العبدري (2)
   
 .له برنامجان كبير وصغير في أسماء شيوخه، أرويھا من طريق العبدري الحيحي عنه، لقيه بتونس وأجاز له عامة 

وغيره، مجدد علم اللغة على " القاموس"ھو اإلمام مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي مؤلف  :(1) الفيروزبادي -522
المائة الثامنة، ومھر فيھا وھو شاب، وتفقه فطلب الحديث وجال في البلدان، وكان له فيھا الحظوة التامة حتى عند رأس 

منھم التقي السبكي وولده التاج ومحمد بن يوسف الزرندي المدني وابن القيم والعالئي وابن جماعة : الملوك، وفي شيوخه كثرة
يخة ذكر فيھا من لقي وما حمل عنھم،خرجھا له الجمال ابن موسى المراكشي، وله فھرسة ومعجم ومش. وابن جھبل وغيرھم

وفيھا أن مروياته الكتب الستة وسنن البيھقي ومسند أحمد وصحيح ابن حيان ومصنف ابن أبي شيبة وغير ذلك على مشايخ 
  ."أزھار الرياض"عديدة وجم غفير قاله في ترجمته من 

: لمحمد ابن موسى المراكشي المكي الشافعي المذكور فقال (2) "طبقات الحفاظ"ذيل  وترجم الحافظ تقي الدين ابن فھد في
رحلت أنا وھو في سنة ست عشرة إلى اليمن لنسمع على القاضي مجد الدين الفيروزبادي مشيخة خرجھا له فلم يتيسر له 

ر من غير كالم مخرجھا من المسودة، قراءتھا، واجتھدت أنا حتى قرأت عليه ما فيھا من األحاديث جميعھا واآلثار والشع
 وألبسني

__________________________________________ 
 

(1) 

والعقود 275 -  237: 1وبغية الوعاة  79: 10والضوء الالمع  256: وذيل تذكرة الحفاظ 392: 2ترجمة الفيروزبادي في العقد الثمين 
والبدر 13: 1وتاج العروس  32: 1والشقائق النعمانية  103: 1فتاح السعادة وم 38: 3وأزھار الرياض  297، 278، 264: 2اللؤلؤية 
وخاصة(ومقدمة بصائر ذوي التمييز، ومقدمة المغانم المطابة ومقدمة البلغة  126: 7والشذرات  207وروضات الجنات  280: 2الطالع 

 .(م حيث أورد ثبتاً بمصادر ترجمته21
 .اني يعتمد الحذف عند النقل، والكت275: ذيل طبقات الحفاظ (2)

   
خرقة التصوف، وحرصت على تحصيل نسخة من المشيخة فلم يتيسر لي ذلك، غير أني كتبت أحاديث من أولھا ولم أظفر  

بالمشيخة بعد موته ألنه احتمل جملة كتبه إلى زبيد، فلما عزم على الحج تركھا عند زوجته، فمات بمكة بعد قضاء نسكه، 
وخرج لمشايخه من ذلك العالمة زين الدين . جميع ما ألفه وجمعه] ذھب[على الكتب وذھبت شذر مذر، و واستولت الزوجة

موافقات ] منھا عشرون[أبو بكر بن الحسين األموي مشيخة سمعتھا عليه بقراءته، وكتبت منھا نسخة، وأربعين حديثا 
  .،اھـ"وعشرون أبداال لجماعة من المشايخ، ومشيخة الجمال المرشدي

كمل منه ربع " فتح الباري بالسيح الفسيح الجاري في شرح البخاري"وللمجد الفيروزبادي شرح على البخاري سماه : قلت
العبادات في عشرين مجلدا، وله كتاب في األحاديث الضعيفة في أربع مجلدات، وتسھيل طريق الوصول في األحاديث الزائدة 

الغالي في األحاديث العوالي، وسفر السعادة وھو مطبوع، ولھا خاتمة في  على جامع األصول وھو في أربع مجلدات، والدر
األحاديث المشتھرة ونظمھا بعض الشاميين، وشوارق األسرار العلية في شرح مشارق األنوار النبوية للصغاني في أربع 

الصالة على خير البشر،  مجلدات، وعدة االحكام في شرح عمدة االحكام للتقي المقدسي في مجلدين، والصالة والبشر في
، والتخاريج (1) ومنية السول في دعوات الرسول، والنفحة العنبرية في مولد خير البرية، والمغانم المستطابة في معالم طابة

لمتفق وضعا المختلف صنعا، وطبقات الحنفية، وطبقات الشافعية، وزاد المعاد في وزن في فوائد متعلقة بأحاديث المصابيح، وا
  .وقد جاوز التسعين ممتعا بحواسه 818مات سنة . بانت سعاد وشرحھا في مجلدين، وغير ذلك

 وبالسند إلى الحافظ: ح. ما له بالسند إلى الحافظ ابن حجر عنه: نروي

__________________________________________  
 

 .)1969الرياض- منشورات دار اليمامة(نشر أستاذنا العالمة الشيخ حمد الجاسر الباب الخامس من ھذا الكتاب  (1)
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السيوطي عن الحافظ تقي الدين محمد بن محمد بن فھد وأخيه ولي الدين أبي الفتح عطيه وولديه محب الدين أبي بكر والحافظ 
 بن صالح الطبري وصفية بنت ياقوت المكية ورقية بنت عبد القوي ابن محمد البجادي وأم نجم الدين عمر وآسية بنت جار هللا

محمد حبيبة بنت أحمد بن موسى الشويكي وكمالية بنت أحمد بن محمد بن ناصر المكي وأم الفضل ھاجر بنت الشرف 
ن انتشار العلم في ذلك الزمن حتى أخذ المقدسي وغيرھم، كلھم عن الفيروزبادي ماله، وھو إسناد عجيب فيه أكبر أحدونة ع

  .عن ست من النسوة، أخذ الست القاموس وروينه وغيره عن مؤلفه" القاموس"السيوطي كتاب 
  

كان من الحفاظ : "في حق المترجم" العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية"وقد قال أبو الحسن علي الخزرجي في 
  :أحق الناس بقول أبي الطيب المتنبيالمشھورين والعلماء المذكورين وھو 

 
 "جبال جبال األرض في جنبھا قف أديب رست للعلم في أرض صدره

  

حمل إلى باب السلطان مرفوعا " االصعاد إلى االجتھاد"وفي التاريخ المذكور أن القاضي مجد الدين لما فرغ من كتابه 
روا بالكتاب إلى باب السلطان وھو ثالث مجلدات يحمله ثالثة بالطبول واألغاني، وحضر سائر الفقھاء والقضاة والطلبة وسا

للسيوطي " الرد على من أخلد إلى األرض"رجال على رؤوسھم، فلما دخل على السلطان أجاز مؤلفه بثالثة آالف دينار، وفي 
افظ ابن حجر في ذيله وقد ترجم للفيروزبادي تلميذه الح. أن المترجم ادعى االجتھاد وصنف في ذلك كتابه االصعاد المذكور

وھو آخر الرؤوس الذين أدركناھم موتا فإني أدركت على رأس القرن رؤوسا في كل : "على طبقات الحافظ البن ناصر قائال
ومن غريب ما تسمع وتقرأ أن الحافظ . اھـ".فن، كالبلقيني والعراقي والغماري وابن عرفة وابن الملقن والمجد الشيرازي ھذا

في الفتح عن القاموس للمترجم فانتقده العيني بأن ما ذكره يحتاج إلى نسبته إلى أحد من أيمة اللغة المعتمد ابن حجر نقل مرة 
كأنه وحي " أقرب الموارد"و" المنجد"فطبقه على حال من يحتج اليوم بكالم ) من الجزء األول 843انظر ص (اھـ. عليھم

 .نا أو أكثر، فانا  من ضعف العلم أو قلة المتمكنين فيهيوحى مع أن قرب الفيروزبادي من العيني كقرب ھؤالء م
 ."معجم أصحاب الصدفي"ھو أبو عبد هللا اإلمام الحافظ، له برنامج نقل عنه ابن االبار في  :(1) ابن الفخار -523
فرتون، من  ھو أحمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف بن فرتون السلمي يكنى أبا العباس، ويعرف بابن :(2) ابن فرتون -524

روى عن أھل فاس وسبتة ودخل األندلس سنة  :(3) "ذيل التكملة"صاحب ] قال. [أھل مدينة فاس، ونزل سبتة وبھا مات
حتى كان : "قال ابن الزبير. فأخذ عمن وجد ھناك، واجتمع له سماع جم وكتب بخطه كثيرا وقيد واعتنى غاية االعتناء 635

صنف برنامجا . التاريخ وقسطا صالحا من الجرح والتعديل ولكثير من متون األحاديثآخر المكثرين، وكان ذاكرا للرجال و
نرويه وكل ما له من طريق ابن األبار عنه مكاتبة من سبتة، وعاش المترجم بعده، حدث عنه ابن األبار في " ضمنه ما رواه

  .ن عاليةعن س 660ومات ابن فرتون سنة " معجم أصحاب الصدفي"ترجمة مجاھد األندلسي من 

 :أبناء فھد في الرواة كثير، وھم بيت كبير بمكة انقرضوا اليوم منھم: ابن فھد -525

__________________________________________ 
 

 .)في ترجمة محمد بن محمد بن عبد الرحمن األموي( 153: معجم أصحاب الصدفي (1)
 .179: انظر معجم أصحاب الصدفي رقم (2)
 ."ذيل التكملة"ما يعنيه بـغير واضح  (3)

   
  .(1) )انظر عمدة المنتحل وحرف التاء(تقي الدين ابن فھد 

 
مورد الطالب الظمي من مروياته الحافظ "خرج معجما للبرھان الحلبي سماه  (2) ومنھم ولده الحافظ نجم الدين عمر بن فھد

وا بعد ابن وھو مما لم يذكر في ترجمته سابقا، وقد وقع غلط فيما سبق في برنامج الحفاظ الذين أت" الحلبي سبط ابن العجمي
 .فعد ھناك من أھل القرن العاشر، والحال أنه من أھل القرن التاسع) من الجزء األول 79في ص(حجر 

  .)المجد] العز و[ذروة انظر (، له معجم (3) ومنھم ولده الحافظ عز الدين عبد العزيز بن عمر بن فھد
 

نوافح النفح المسكي في معجم "، له معجم اسمه (4) ومنھم ولده أبو الفضل محب الدين محمد جار هللا ابن عبد العزيز ابن فھد
 .وذكر معجمه ھذا في حرف النون) وقد سبقت ترجمة جار هللا في حرف الجيم" (ن فھد المكيجار هللا اب

بمكة المكرمة، ونشأ بھا في كنف والديه وأحضر على الحافظ السخاوي وھو  891وفاتنا أن نذكر ھناك أن والدته كانت سنة 
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ذلك أشياء، وأحضر على المحب الطبري في ختم في الرابعة فسمع من لفظه وبقراءة أبيه وغيره أشياء، ثم سمع عليه بعد 
مسلم وثالثيات البخاري والربع األول من تساعيات العز ابن جماعة، كل ذلك بعد المسلسل، وأجاز له جماعة كعبد الغني 

 البساطي وغيره ممن أجازت له عائشة بنت عبد الھادي والشمس محمد بن
__________________________________________ 

 
 .)876:ص. (476: ورقم) 270:ص( 110: انظر الرقم (1)
 .)669: ص( 347: انظر رقم (2)
 .فليس فيھا سوى إحالة) 421: ص(أما ذروة العز والمجد  414: انظر رقم (3)
 .)684: ص. (439: وانظر نوافح النفح المسكي رقم) 296:ص( 115: الترجمة رقم (4)

   
سمع على ابن الكويك، وأخذ عن والده الحافظ عز الدين عبد العزيز بن فھد والحافظ  الشھاب أحمد البوصيري وغيره ممن

السيوطي وسمع على محب الدين أبي الثناء محمود بن محمد بن خليل بن أجا التدمري األصل الحلبي ثم القاھري الحنفي 
 ابن فھد عشرين حديثا عن عشرين شيخا قرأ عليه المسند جار هللا: "لما ترجمه" سبائك الذھب"المعروف بابن أجا قال في 

  .اھـ" تحقيق الرجا لعلو المقر بن رجا"خرجھا له في جزء سماه 
 

ورحل الشيخ جار هللا إلى الديار المصرية والشامية ودخل إلى حلب وأخذ عن جماعة سبق ذكرھم في ترجمته السابقة في 
ھذا إليه وفيات الشام كل عام، وذلك يفعل مثله في  حرف الجيم، وكان بينه وبين الحافظ ابن طولون مراسالت يكتب

تحفة االيقاظ بتتمة ذيل طبقات : "الحجازيين، وتواريخ ابن طولون طافحة بالنقل عنه، وله دون المعجم المذكور وتحقيق الرجا
مفيد في معرفة وفيات وله تاريخ " لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ"ذيل بھا على ذيل جده الحفاظ تقي الدين المسمى " الحفاظ

المترجمين في الضوء الالمع لشيخه السخاوي، وله أيضا التحفة اللطيفة في بناء المسجد الحرام والكعبة الشريفة، وتحقيق 
، وھو ممن ظھر لي أنه يصح 954وكانت وفاته رحمه هللا سنة . الصفا في تراجم بني الوفا رتبھم على الحروف، وغير ذلك

  .فاستدركته ھنا واألمر سھل) في الجزء األول(رن العاشر، وفاتنا أن نذكر اسمه في برنامجھم الذي سبق إدراجه في حفاظ الق
 

  .)انظر كالً في حرفه) (1) ومنھم عبد الرحمن بن فھد
 

بيت في اإلسالم أربعة من الحفاظ في سلسلة واحدة من بيت واحد يتوارثون الحفظ واإلسناد  وأنت إذا تأملت قل أن نجد في
 .غير ھذا البيت العظيم

__________________________________________ 
 

 .في ما تقدم) 734: ص( 392: الترجمة رقم (1)
   

، له برنامج ممتع ذكر فيه 572ھو إبراھيم بن خلف ابن فرقد العامري القرشي اإلشبيلي، مات سنة  :(1) ابن فرقد -526
  .شيوخه وكيفية أخذه عنھم

 
حفيد أخ الذي قبله، محمد بن عامر بن فرقد الفھري من أھل مورور وسكن إشبيلية، روى عن جماعة  :(2) ابن فرقد -527

أجاز له من أھل المشرق طائفة كثيرة جمعھم في فھرسة حافلة له، من أعيانھم عم أبيه إبراھيم بن خلف بن فرقد وغيره، و
  .ودفن خارج إشبيلية (3) 627كثيرة، توفي سنة 

 
ھو اإلمام قاضي القضاة مسند الديار المصرية ملحق األصاغر باألكابر واألحفاد باألجداد، عز الدين  :(4) ابن الفرات -528

 759رات المصري الحنفي، ولد سنة أبو محمد عبد الرحيم ابن ناصر الدين محمد بن عز الدين عبد الرحيم بن علي بن الف
وسمع على كثيرين، وأجاز له العز بن جماعة فھرسة مروياته وخليل بن أيبك الصفدي وعمر بن أميلة والصالح بن أبي عمر 
ومحمود ابن خليفة المنبجي والتاج السبكي والبرھان القيراطي وأبو ھريرة بن الذھبي، وجمع وتفرد بجمع من المشايخ، 

لة إليه من اآلفاق لعلو سنده، ومات قبل الحافظ ابن حجر بسنة، وشارك بعض مشايخه في مشايخھم، وكانت وصارت الرح
بيان الصناعة بعشرة من "ترجمة يوسف سبط الحافظ ابن حجر في مشيخته . عن نيف وتسعين بمصر 851وفاته سنة 

  وبه" أصحاب ابن جماعة
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__________________________________________ 
 

 .153: ترجمة ابن فرقد في التكملة (1)
 .134: وبرنامج شيوخ الرعيني 625: والتكملة 421: 6ترجمة محمد بن عامر ابن فرقد في الذيل والتكملة  (2)
 .)وھو خطأ واضح( 687: في المطبوعة (3)
 .73: 7والزركلي  49: 2وتكملته  50: 2وبروكلمان، التاريخ  242: وذيل طبقات الحفاظ 51: 8ترجمته في الضوء الالمع  (4)

   
عدھم،  761وقفت في كناشة الحافظ السخاوي على تسمية أربعين شيخا ممن أجاز للمترجم في استدعاء مؤرخ بسنة . صدر
مائة وسبعة وعشرون شيخا سماھم، منھم إبراھيم ابن صديق وعبد الرحيم بن  773وأجاز له أيضا باستدعاء مؤرخ : قال

  .نروي ما له من طريق القاضي زكرياء األنصاري وغيره. والنور الھيثمي الحسين العراقي
 

ھو الحافظ أبو الفتوح أحمد بن عبد هللا بن أبي الفتوح الطاوسي االبرقوھي الحنفي الصوفي له  :(1) ابن أبي الفتوح -529
صلى هللا عليه وسلم، الواسطة األولى  وھي ثمانية خرق لھا ثمانية وسائط متصلة عنده بالنبي" جمع الفرق لرفع الخرق"كتاب 

الخضر، والثانية اليأس، الثالثة أبو بكر الصديق، الرابعة عمر، الخامسة علي، السادسة عبد هللا بن عباس، السابعة سيد أھل 
بن مصطفى وللسيد عبد الرحمن " الرحلة العياشية"الصفة أبو الدرداء، الثامنة القطب أبو البيان ابن محفوظ القرشي، كذا في 

وعلى كل . اھـ"أن رسالة ابن أبي الفتوح تشتمل على ست وعشرين طريقة صوفية" (2) العيدروس في إجازته لبني األھدل
حال فأروي ما تضمنته الرسالة المذكورة من طريق أبي مھدي الثعالبي والكوراني والعجيمي والعياشي وغيرھم عن الصفي 

بن جعفر النھروالي المدني عن الخطيب تاج الدين عبد الرحمن ابن مسعود بن محمد القشاشي عن الشنواني عن السيد غضنفر 
وباسانيدنا إلى ابن العجل عن القطب  .(3) الكازروني عن جده الحافظ أحمد بن عبد هللا بن أبي الفتوح الطاوسي فيما له

ر في الطريقة النقشبندية المنال إبراھيم النھروالي المكي عن أبي عن أبي الفتوح الطاوسي، وقد ساق سند الطاوسي المذكو
 لدى الكالم على تصانيف" األمم"الكوراني في 

__________________________________________ 
 

 .208 -  207: 1انظر رحلة العياشي  (1)
 .236: النفس اليماني (2)
 .اعتمادا على طبعة فاس 529: ه ما أثبتناه أعاله تحت رقمصواب: قلت). المؤلف(من الجزء األول من الرحلة العياشية  256: انظر ص (3)

   
. المولى الجامي، فذكر أنه لبس من السيد الشريف الجرجاني عن عالء الدين العطار عن خواجه بھاء الدين النقشبند بأسانيده

ن يحيى السجستاني عن ويروي أيضا عن جمال الدي. ويروي الطاوسي أيضا الطريقة التسترية عن يونس الشنبكي عن والده
ويروي الطاوسي المذكور أيضا طريقة المولوية . الشرف الغوري عن شيخ الطائفة الركنية عالء الدولة ركن الدين السجستاني

  .ويروي الطريقة الحالجية عن أمين الملة والدين محمد البلياني. عن شيخھا صدر الدين أيوب بن عبد الرحمم الطاوسي
 

ھو المحدث المفيد مؤرخ اآلفاق مفخر أھل العراق كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد بن  :(1) ابن الفوطي -530
وأسر  642الصابوني، مولده سنة  محمد بن أبي المعالي الشيباني ابن الفوطي، منسوب إلى جد أبيه ألمه، ويعرف أيضا بابن

، سمع الكثير وعني بھذا الشأن وكتب وجمع؛ قال 660في واقعة التتر ثم صار إلى أستاذه ومعلمه خواجا نصير الطوسي سنة 
فلعله يكفر عنه، كتب من التواريخ ما ال يوصف، ومصنفاته وقر بعير، تولى كتب الرصد ببغداد بضع عشرة سنة : "الذھبي

نفيسة، وولي خزانة كتب المستنصرية فبقي عليھا واليا إلى أن مات، وليس في البالد أكبر من ھاتين الخزانتين، فظفر بكتب 
وألف كتاب درر  (2) "اآلداب في معجم األلقاب] مجمع"[وعمل تاريخا لم يبيضه، وآخر دونه في خمسين مجلدا سماه 
 األصداف في غرر األوصاف، وھو كبير جدا ذكر أنه جمعه من

__________________________________________ 
 

(1) 
106: 14والبداية والنھاية  10: 4ولسان الميزان  474: 2والدرر الكامنة  1493: وتذكرة الحفاظ 319: 2ترجمة ابن الفوطي في الفوات 

ولمحمد رضا الشبيبي محاضرة 260: 9والنجوم الزاھرة  60: 6والشذرات  252: 2والسلوك  175: 5وطبقات السبكي  128: يل العبروذ
 .ومقدمة مجمع اآلداب 124: 4مطبوعة عنه، والزركلي 

 ."عجم األلقابتلخيص مجمع اآلداب في م: "طبع منه أربعة مجلدات بتحقيق الدكتور مصطفى جواد رحمه هللا، بعنوان (2)
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الدواوين واألنساب والمجاميع عشرون مجلدا، والدرر الناصعة في شعراء المائة السابعة ] التواريخ و[ألف كتاب مصنفة من  
ومشايخي يبلغون خمسمائة شيخ منھم الصاحب محيي الدين يوسف بن الجوزي، وسمع بمراغة من : "، قال"في عدة مجلدات

وھو في الجملة اخباري عالمة ما ھو بدون أبي الفرج : "قال الذھبي في التذكرة". 666سنة مبارك ابن الخليفة المعتصم 
  .أروي ما له من طريق الذھبي عنه مكاتبة". سنة 81ببغداد عن  723األصبھاني، وبينھما اشتراك وخصوص، ومات سنة 

  .(1) )صدر مؤلفه أيضا غالية المواعظ انظر حرف النون وھم مطبوع،(اسم ثبت العالمة نعمان اآللوسي : فاغية الغالية

عبد هللا محمد المكي بن أبي للعالمة األديب المؤرخ أبي : في إجازات مرويات بني ناصر (2) فتح الملك الناصر -489
عمران موسى بن محمد بن الشيخ أبي عبد هللا محمد بن ناصر الدرعي، قصد مؤلفه جمع اإلجازات التي حصلھا سلفه، وكانت 

األول في إجازة جده األكبر أبي عبد هللا ابن : كما قال متفرقة بين األوراق أو ھامش بعض الكتب، قسمه إلى ثالثة فصول
  .أبي علي الحسين، الثاني في إجازات أوالده، الثالث في إجازات أحفادهناصر وأخيه 

فذكر في الفصل األول إجازة ابن سعيد المرغتي السوسي ألبي عبد هللا محمد وأخيه الحسين، وھي مطولة اشتملت على فوائد، 
  .وإجازة الحافظ البابلي لھما أيضا وھما عامتان

 عبد الرحمن التلمساني نزيل وذكر في الفصل الثاني إجازة محمد بن

__________________________________________ 
 

 .)35:انظر الدر المنثر(وغالية المواعظ في مجلدين، طبع بمصر مرتين . في ما تقدم 350: رقم (1)
 .307: قارن بالدليل (2)

   
إجازة المرغتي وإجازة الشھاب أحمد بن قاسم ] ذكر[تارودانت لوالده محمد بن الشيخ سيدي محمد بن ناصر وھي عامة كما  

البقري للخليفة أبي العباس أحمد ابن ناصر في القراءات وإجازة أبي الحسن علي الزعتري أيضا وعبد هللا بن سالم البصري 
د ونص إجازة مجھول كاتبھا وإجازة أبي زيد عب. المكي وإسماعيل خطيب الحرم في القراءات وكتب الحديث من طريق الجن

الرحمن بن القاضي ألبي الحسن علي بن محمد بن ناصر في الشمائل ثم إجازة أبي السعود الفاسي ألبي الحسن علي بن محمد 
بن ناصر، وھي عامة له وألخيه أبي بكر وغيرھما، ثم إجازة أبي سالم العياشي ألوالده الشيخ ابن ناصر وھي عامة لھم 

  .خوانولمن أحب من اإل: وإلبراھيم ابن علي قال

وفي الفصل الثالث إجازة المعمر األستاذ إبراھيم بن علي الدرعي المعروف بالسباعي لموسى بن محمد بن محمد بن ناصر 
التي أشرك معه فيھا األديب محمد ابن عبد هللا الحوات الشفشاوني ومحمد بن عبد الكريم التدغي والسيد جعفر ابن موسى 

وجامع الثبت المذكور ولمن سيولد منھم، وھي " الدرر المرصعة"مدعو المكي مؤلف المذكور وصنوه السيد محمد األصغر ال
قد دخل في ھذه اإلجازة أبو الربيع سليمان بن عبد هللا الحوات، ولعله لم يكن يتفطن لھا، والسباعي : قلت. 1132بتاريخ 

مشايخ ابن الطيب الشركي وأعالھم إسناده، المذكور شارك أبا سالم العياشي في معظم شيوخه المشارقة والمغاربة وھو أكبر 
ثم ذكر إجازة محمد بن عبد هللا الحوات . وعاش الحوات بعد ابن الطيب أزيد من الستين سنة وھو يشاركه فيه وھذا عجيب

المذكور ألحمد بن موسى ابن محمد بن محمد بن ناصر ومحمد بن محمد بن عبد هللا الخطيب، وھي عامة، ثم إجازة احمد بن 
، وبذلك تمت الفھرسة المذكورة، وكان كمال 1141براھيم السباعي لمؤلف الفتح المذكور محمد المكي، وھي عامة بتاريخإ

 .وقفت عليھا بخط المؤلف في مجموعة من كتب الزاوية الناصرية بدرعة، وعندي منھا نسخة. 1150من مؤلفھا سنة جمعھا 
ق تعلم من خالل ھذه المجموعة فالمرغتي ومروياته إسنادنا إليه في حرف نتصل بكل ما فيھا من األسانيد والمرويات من طر

الميم، وأما البابلي فقد ذكر إسنادنا إليه في حرفه، وأما مرويات الخليفة أبي العباس ابن ناصر ففي حرف النون، وأما إجازة 
ومما  .(1) )انظر الشموس(ت في حرف الشين أبي السعود الفاسي فأسانيدنا إليه في عبد القادر، وأما فھرسة السباعي فقد ذكر

يالحظ أن مؤلف الفتح المذكور أھمل من المجيزين ألبي العباس ابن ناصر الكوراني وأمثاله ولعل عذره أنھم أجازوه لفظا، 
بعد  كما أھمل إثبات إجازة القاضي أبي القاسم العميري له ھو بفھرسته، وقد أثبتھا شيخه المذكور فيھا، ولعلھا صدرت له

تتميم الفتح، كما لعل الناصري المذكور أول من تنبه لجمع إجازات بيت كبير مغربي في مجموعة مخصوصة، ولو وفق اليوم 
باحث من بني ناصر يضم إجازات الحافظ ابن عبد السالم ومن جاء بعده لما جمعه المترجم لجاءت مجموعة مھمة تبرھن عن 

األكابر إلفرادھم وتخطيطھم لھم فيما يرجع لنسبھم وعالھم، ويذكرونا بما كانوا مجد ذلك البيت الجليل، وتحفظ لنا حلى 
  .يقرءون ويسمعون من الكتب في زمانھم، جزى هللا المعتني خيرا وأھمل المھمل حياة وقبرا
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حجر الھيثمي اسم إجازة كتبھا عالم مكة الشيخ عبد العزيز الزمزمي سبط ابن  :(2) فتح الرضا في نشر العلم واالھندا -490
 للشيخ رضي الدين ابن عبد الرحمن بن الشھاب أحمد بن حجر الھيثمي المكي، سماھا له بذلك

__________________________________________ 
 

 .543: رقم (1)
 .426: 2ترجمته في خالصة االثر : عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز البيضاوي (2)

   
  .اھـ"وھي إجازة حافلة": خالصة األثر"الفتح الحكمي، قال في  شيخه أيضا أحمد بن أبي 

بعد وفاة جده أحمد بن حجر الھيثمي بثالث سنين، ومات بمكة المكرمة سنة  977ولد الشيخ عبد العزيز المذكور سنة 
  .يروي عن والده محدث مكة محمد بن عبد العزيز عن ابن حجر الھيثمي وغيره. 1072

الشھاب النخلي عن مؤلفھا الزمزمي، وذكر الشيخ إسماعيل النقشبندي تلميذ الشيخ محمد سعيد سنبل ونروي ما له من طريق 
أنه أي سنبل أدرك الشيخ رضي الدين المجاز بفتح الرضا واألخذ عن والده وھو عن والده الشيخ ابن حجر " األوائل"صاحب 

الخير، وفي اعتماد ذلك نظر، ألن الشيخ رضي الدين مات من خطه، بواسطة الشيخ أحمد أبي . وھو أعلى ما عنده، اھـ: قال
، فكيف يمكن لمحمد سعيد سنبل إدراكه إال إذا فرضنا أنه مات عن مائة وأربعين سنة 1041سنة " خالصة األثر"كما في 

  .على األقل، وھذا السن لو كان بلغه سنبل لوصف به، وهللا اعلم

اسم ثبت صغير ألفته إجازة لملك تونس الفاضل المحبوب : تونسية محمد الناصرفتح الملك ناصر لعبده أمير البالد ال -491
، سقت له فيه إسناد األربعين حديثا 1341، كتبته بتونس سنة 1341لدى شعبه أبي عبد هللا محمد الناصر باي المتوفى سنة 

  .المسلسلة باالشراف والصحيح والدور األعلى ونحوه، وھو في كراسة لطيفة

 1319ھو فھرس كنت جمعته في مرويات الشيخ الوالد ومشيخته عام : الغدير بأسانيدنا والدي الشيخ عبد الكبيرفتح  -492
انظر حرف (اسم فھرس الحافظ السخاوي : الفتح الغربي .في نحو الست كراريس، أروي ما فيه عن والده رحمه هللا

  .(1) )السين

ثبت جمعه المسند أبو عبد هللا محمد التھامي بن المكي بن : مي الرتبيالفتح الوھبي فيمن أجاز لسيدي الحاج الھاش -493
زحمون الفاسي لشيخه العالمة الصوفي أبي عبد هللا محمد الھاشمي بن الحاج علي بن أحمد الصادقي الرتبي الفاسي في 

يب اليعقوبي الراشدي بن سودة وأحمد الحب) تو(قاضي فاس العباس ابن أحمد بن : مشيخته وإجازتھم له، فمن المغاربة
عباس ابن صالح الخباشي اليمني المكي : والعباس بن كيران وعثمان بن محمود القادري البغدادي التازي، ومن المشارقة

 .1235وممد صالح الزمزمي المكي والشھاب أحمد الصاوي المصري وھؤالء من مشايخه الذين أجازوه عامة ما لھم بتاريخ 
لما رأى : "الخ وھو في نحو كراسين، قال في خطبته… "رح صدور أوليائه لقبول المواھب الربانيةالحمد  الذي ش: "أوله

الصادقي الرتبي المذكور ما سنه الشيوخ من إيصال السند، وأطلعني على إجازات له من شيوخه األعالم ورأيت من ذلك ما 
وسماه بما ذكر، وقفت على نسخة منه " وه من غير مزيديذھل العقول، فصغت ھذا التقييد مقتصرا فيه على شيوخه الذين أجاز

بخط جامعه وعلى ظھره اإلجازة به من الھاشمي الرتبي المذكور له وألوالده وأحفاده، أذن له ولھم أن يحدثوا عنه ويرووا 
  .كيف شاءوا وبأي لفظ شاءوا

التھامي عن الھاشمي المذكور، بحكم ما ذكر، أرويه وكل ما للھاشمي المذكور عن المعمر أبي العالء إدريس بن الطائع ابن 
 ولم أسمع بالھاشمي المذكور إال من الفھرس المذكور، وال أستحضر له ترجمة، وبخط ابن

__________________________________________  
 

 .562: انظر رقم (1)
 .)270:ص( 111وقد مرت ترجمة التھامي ابن رحمون في رقم  308: قارن بالدليل -

   
، ولم يبين محل موته فضال عن مدفنه،رحم هللا الجميع، وبمكتبتنا نسخة من الفتح 1240رحمون أنه مات في ذي الحجة عام  

  .المذكور نقلتھا عن خط جامعھا
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اسم فھرس لجامعه محمد عبد الحي، ألفته باسم قاضي المالكية بتونس : الفجر الصادق في إجازة الشيخ محمد الصادق -494
، 1329ليل المجد العالم الوجيه الفقيه المدرس النفاعة الشيخ محمد الصادق بن الشيخ الطاھر النيفر لما ورد لفاس عام اآلن س

في نحو الست كراريس، عددت فيه مشايخي ثم إسناد الستة والمسانيد األربعة ونحوھا من الكتب الرائجة، ثم إسناد الفقه 
وف المعجم، وھو ثبت نافع أجمع ما صدر مني إلى اآلن وأفيد في بابه، وختمته المالكي وإسناد كثير من الفھارس على حر

  .ببعض اإلنشادات المسندة والوصايا

للشيخ ولي هللا أحمد بن عبد الرحيم الدھلوي في مسلسالته، أرويه : الفضل المبين في المسلسل من حديث النبي األمين -495
يخ عبد الغني الدھلوي عن أبيه عن الشيخ عبد العزيز الدھلوي عن أبيه الشاه ولي عن والدي الشيخ عبد الكبير الكتاني عن الش

  .هللا الدھلوي

رواية الشيخ أبي طاھر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد : الفوائد المنتقاة الغرائب العوالي عن الشيوخ الثقات -496
  . باصبانياالرحمن المخلص، الجزء األول منھا موجود بمكتبة االسكولایر

، موجود بخط قديم في المكتبة التيمورية 465ھي مشيخة ابن المھتدي با المتوفى سنة : الفوائد المخرجة من األصول -497
  .154بمصر في القسم الحديثي تحت عدد 

الشھير، وھي  الشمس محمد بن أحمد بن عقيلة المكي المسندھو اسم مسلسالت : الفوائد الجلية في مسلسالت ابن عقيلة -498
أربعون مسلسال مستعملة مروية عند المتأخرين خصوصا بالحجاز واليمن والشام، وقد سمعت جميعھا على شيخنا المعمر عبد 

، كما سمعھا كذلك على الشيخ 1323الجليل بن عبد السالم برادة المدني بأعمالھا في مجلس واحد بداره من مكة المكرمة سنة 
ي بھا، كما سمعھا على شيخه الشيخ عابد السندي، كما سمعھا كذلك على شيخه الوجيه عبد الرحمن عبد الغني الدھلوي المدن

بن سليمان األھدل، كما سمعھا كذلك على شيخه عبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي، وھو سمعھا عمال كذلك على مؤلفھا 
، وھي المسلسالت التي ولعلي منفرد اآلن بالمغرب بس. الشمس محمد بن عقيلة المكي رحمه هللا ماعھا بأعمالھا والحمد 

وھذه المسلسالت ھي ) انظر التعليقة(وضع عليھا شبه المستخرج الحافظ مرتضى الزبيدي، وقد سبق ذكره في حرف التاء 
  .الذي خصه المسلسالت" حصر الشارد"مادة الشيخ عابد السندي في الجزء الثاني من ثبته 

للعالمة المحدث المسند المؤرخ الضابظ األديب أبي زيد عبد الرحمن بن محمد  :(1) اد علوم األمةالفوائد الجمة في إسن -499
بن أحمد بن إبراھيم ابن محمد بن أحمد المغافري الجزولي التمنتري، نسبة إلى تمنارت قاعدة بالد جزولة بسوس، ومنھا عبد 

رداني دارا ومحتدا، قاضي الجماعة بتارودانت ومفتيھا وعالمھا، هللا بن ياسين مؤسس دولة المرابطين بالمغرب األقصى، ثم ال
  .شھد له الشيخ اليوسي أنه أعلم عالم وجده بتارودانت

ثبته ھذا في مجلد وسط في غاية اإلفادة واإلجادة والسالسة والجمع لتراجم أعالم سوس وتلك الجھات وفوائد أھلھا، وعليه 
 اعتمد كثيرا

__________________________________________ 
 

 .108: 4والزركلي  193: واليواقيت الثمينة 155: ترجم له في الصفوة): أو التمنرتي(عبد الرحمن بن محمد التمنارتي  (1)
   

إني أذكر في ھذا التقييد معتمد مشايخي ومشايخھم : "في تراجم أھل ذلك الصقع، وھو عندي، قال في أولھا" الصفوة"صاحب 
وأخبارھم ووفياتھم وأقطارھم، فإن أولى الناس باإلحياء بالذكر من كان أصل سيادتك وسبب سعادتك ودليل وحميد سيرھم 
في حفظ األفاضل وإعطاء كل ذي حق حقه، وفي حفظ أسانيد " إن فضيلة التاريخ تظھر في شيئين: "ثم قال" رشدك وھدايتك

الب النبيه، الفحص عن ذلك حتى ال يقع في الخطأ فيه، وھذا ومن شأن الط: "قال" الرواية حتى ال ترى لغير أھلھا مستحقة
وال سمح لي من خلفھم من رسم في سلف أفاضلھم . الفن لم أر له في بالدنا السوسية مع تقادم األجيال وتوفر الرجال ناظرا

في : ھم ووفياتھم، الثانياألول في ذكر مشايخي ومشايخھم وحميد سير: ورتبت ھذا التقييد في أربعة أبواب: "قال" أوال وآخرا
األسانيد التي حصلت لي ممن ثبت عندي صحة إسناده وأخذه، وھو معظم قصد التقييد ألن به تتصل النسبة إلى سيدنا رسول 

في المرائي : فيما تلقيته من الغرائب وسمعته من العجائب، الرابع: هللا صلى هللا عليه وسلم التي بھا الشرف والسعادة، الثالث
  ."، الدالة على إمداد هللا لعبده الضعيف بلطائف البر واإلحسانالحسان
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وغيره، أجاز له مكاتبة، وأبو زيد " النيل"الشيخ أحمد بابا السوداني صاحب : فذكر في الباب األول ممن أجازه عامة مروياته
امة كما أجاز له ھو الرحلة الجوال عبد الرحمن ابن أبي عبد هللا محمد التلمساني خطيب الجامع األعظم بتارودانت، أجاز له ع

إمام الدين ابن المعمر محمد بن يوسف البطائحي المقدسي الشافعي عن مشايخه البدر الغزي والخطيب الشربيني والشمس 
الرملي وجمال الدين األنصاري كلھم عن القاضي زكرياء ما له، وممن أجاز أيضا للتمنرتي المذكور األستاذ محمد بن علي 

الكفيف وأبو زكرياء يحيى بن عبد هللا بن سعيد بن عبد المنعم المجاز من اإلمام الصالح المحدث المسند أبي العباس الجزولي 
وصدر الباب الثاني الذي عقد لألسانيد بالتصريح  .أحمد بن محمد بن أحمد الدرعي المعروف بآدفال السوساني بكل ماله

قصدا إلحياء أسانيد مشايخه : "روسه الحديثية بالجامع األعظم بتارودانت، قالبإجازته العامة لمن انتاب من إخوانه لحضور د
رمضان عام  28وأجزت أيضا لكل فاضل حضر مجلسي في يوم اإلجازة : "قال" واستبالغا في نصح األمة بنشرھا وإفشائھا

فذكر أنه يرويه عن أبي عبد هللا ثم صدر بإسناد حديث األولية " على اإلحاطة والشمول: "قال" ، ولولديه محمد وأحمد1036
محمد بن عبد هللا ابن محمد بن عيسى التمنرتي والقدوة أبي زكرياء يحيى بن عبد هللا بن سعيد بن عبد المنعم الحاحي 
والخطيب أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الوقاد التلمساني، وھو أول حديث سمعه منھم، فاألول يرويه عن محمد بن إبراھيم 

التمنرتي وأبي زيد عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عبد العزيز الجزولي عن العادل أبي العباس ابن اإلمام القائم الجزولي 
حدثني : حدثني السيد الفاضل سالم بن محمد، قال: بأمر هللا موالنا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشريف الحسني، قال

أول، عن أحمد بن محمد المقدسي وھو أول، عن أبي الفتح محمد بن محمد الفاضل إبراھيم بن عالء الدين القلقشندي وھو 
ورواه الثاني عن أبي : ح. المقدسي وھو أول، عن أبي الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني عن ابن الجوزي بسنده

: ح. الحطاب بسندھم العباس أحمد آدفال السوساتي عن بركة بن اإلمام محمد بن عبد الرحمن الحطاب وابن أخيه يحيى
ويرويه أيضا عن أحمد بابا السوداني إجازة عن القطب النھروالي المكي عن زين الدين عبد الحق السنباطي المصري 

، وتوفي بما مھل 931ھو أول حديث سمعته من لفظ بالمسجد الحرام لما قدم لمكة ليموت بھا أحد شھور سنة : الشافعي، قال
  .الدين أيضا عن شيخ اإلسالم زكرياء األنصاري رمضان،عن مشايخه، وروى قطب

وروى التمنرتي طريق القوم عن أبي زكرياء يحيى بن عبد هللا بن سعيد ابن عبد المنعم الحاجي عن أحمد آدفال عن الشيخ 
بالمتقي الشھير محمد بن عيسى التلمساني المدني عن ولي هللا عبد الوھاب الھندي المكي عن ولي هللا علي بن حسام الدين 

عن الشمس محمد بن محمد السخاوي عن الشيخ طاھر بن زيان الزواوي عن أحمد بن موسى " كنز العمال"الھندي صاحب 
النبتيتي عن صالح الزواوي عن ابن مخلص عن مغلطاي عن أبي عبد هللا محمد بن أبي الحسن الشاذلي عن أبيه، أتم التمنرتي 

  .1045فھرسته المذكورة في منتصف رمضان سنة 

ومن العجيب أن رجال عاش إلى أواسط القرن المنصرم وھو المعمر . نتصل به من طريق المرغتي واليوسي كالھما أخذا عنه
أبو زكرياء يحيى بن عبد هللا بن مسعود الجراري السوسي وھو يروي عن ولدي التمنارتي المذكور وھما محمد وأحمد، 

فعلى ھذا عاشا بعد والدھما نحو المائة سنة على األقل، ألن وفاة والدھما عبد " لجمةالفوائد ا"وأجازاه وناواله فھرسة والدھما 
الرحمن التمنارتي المترجم له ھنا كانت كما للحضيكي في طبقاته سنة ستين وألف، أو في حدود السبعين كما لليفرني في 

  .صفوته، وهللا أعلم بغيبه وأحكم

عبد هللا الحضيكي للبركة المعمر المحجوب بن أحمد بن عبد الرحمن التمنارتي  كما وقفت على استدعاء كتبه مسند سوس أبو
بكل ما حصل لي عن والدي أحمد بن عبد الرحمن، فعلى ھذا نتصل به من طريق : "الرداني أجازه عقبة إجازه عامة قال

  .الحظيكي عن المحجوب عن أبيه أحمد عن أبيه عبد الرحمن

خرجھا الحافظ الرحال أبو المظفر يوسف بن محمد بن مسعود السرمري  :(1) شيخة البدريةالفوائد السرمرية من الم -500
 (2) الحنبلي نزيل دمشق وبه مات، من مرويات الشيخ الحافظ بدر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن الجوخي

__________________________________________ 
 

:2وبروكلمان، التاريخ  360: 2وبغية الوعاة  249: 6والشذرات  160: وذيل طبقات الحفاظ 249: 5ترجمة السرمري في الدرر الكامنة  (1)
 .231: 9والزركلي  204: 2وتكملته  162

 .216: 1والزركلي : 1والدارس  265: 1له ترجمة في الدرر الكامنة ): 764- 683(ابن الجوخي  (2)
   
كراريس عندي منھا نسخة عتيقة مسموعة على جماعة من المسندين، ، وھي في نحو عشر 757فرغ منھا مخرجھا سنة  

أردت أن أجبر له ما أماته المقصرون من : "ترجم فيھا سنة وأربعين شيخا، قال المخرج. منھم البرھان بن أبي شريف وغيره
سماع ال يتعدى ما سمع، وأن الرواية باإلجازة، المحرومون عما في ضمنھا من جزيل الفوائد الممتازة، إذ نسوا أن الراوي بال
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الراوي باإلجازة له المجال المتسع، فخرجت عن كل شيخ شيئا من مسموعاته، مبتدئا بشيء من ترجمته وذكر مولده ووفاته، 
وال معول على من ظفر باإلجازة وأھملھا، وال التفات إلى من وھنھا وأبطالھا، فإن هللا تعالى كاتب موسى بالتوراة، ونبينا 

ملوك وغيرھم، والخلفاء الراشدون ومن بعدھم كاتبوا أمراءھم وكل عمل بما كوتب، وإذا صح العمل بالكتابة فصحة كاتب ال
  .الخ…"الرواية بھا أولى

أرويھا من طريق ابن الفرات عن المخرجة له، وقد افتتحھا مخرجھا بحديث األولية، وختمھا بقصيدة ميمية نبوية حلوة سلسة 
وقلت أمدح النبي صلى هللا عليه وسلم على لسان أھل الحديث وما : وھي للمخرج المذكور، قال "غرامي صحيح"على نسق 

وأرويھا أيضا من . اھـ"المعسول في علوم الحديث الرسول"اصطلحوا عليه من العبارات، ورتبت ذلك على فصول منظومي 
  .السرمري عن أبيه طريق الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي عن إبراھيم ابن الحافظ أبي المظفر

وھو صاحب عقود الآللي في األمالي، وغيث السحابة في فضل الصحابة، وتخريج األحاديث الثمانيات، ونشر القلب الميت 
بنشر فضائل أھل البيت، وكتاب األربعين الصحيحة، وعمدة الدين في فضل الخلفاء الراشدين، وشفاء اآلالم في طب أھل 

، 694رجب عام  27ابن رافع في معجمه وذكر أن تصانيفه بلغت مائة، ولد بسر من رأى في  وقد ترجمته الحافظ. اإلسالم
 .776عام ] األولى[جمادي  (1) 21ومات بدمشق 

__________________________________________ 
 

 .حادي عشر: البغيةفي  (1)
   

العامل الناسك الرئيس األنجد، الشھم للعامل : في إجازة الطريقة السنوسية األحمدية اإلدريسية (1) الفيوضات الربانية -501
الغيور األمجد، صديقنا السيد أحمد الشريف بن السيد محمد الشريف بن األستاذ الكبير الحافظ محمد ابن علي بن السنوسي 

ذكر فيھا أسانيده في القرآن والصحاح ) في القالب الكبير 16طبعت باآلستانة في صحائف (نزيل مكة المكرمة اآلن، إجازة 
لستة والمسانيد وأسانيد الطريقة السنوسية والشاذلية والنقشبندية وغيرھا من األحزاب واألوراد، وھي إجازة مھمة لم يطبع ا

أفيد منھا في بابھا يعطيھا لحلفائه في الطريقة، ذكر فيھا روايته عن والده وعمه السيد المھدي وھو عمدته ومستخلفه وشيخھما 
، أجازه األخير عامة ما يرويه عن 1329لسيد أحمد بن عبد القادر الريفي المتوفى بالتاج سنة أيضا العالم الصالح المعمر ا

" المنھل الروي الرائق"و" البدور السافرة"ومختصرھا " الشموس الشارقة"جده وختمھا باإلحالة على إثبات جده الستة 
  ."سوابغ األيد" و" السلسل المعين"و" التحفة"و

 
المذكور كتاب الدر الفريد الوھاج في الرحلة من الجغبوب إلى التاج، وكتاب فيوض المواھب الرحمانية وللسيد أحمد الشريف 

وھو كبير جدا فصل فيه أحوال سلفه ومعارفھم ووارداتھم وتراجم أصحابھم، رتبھم على ثالث طبقات، وھم عنده نحو 
ب الفيوضات الربانية ھذا أغالط كثيرة مطبعية وأخريات ثالثمائة، وھو تاريخ مھم في نحو مجلدين، يسر هللا طبعه، وفي كتا

" النفحات"من مخرجھا من مبيضتھا وبعض أمور اشتباھية من أكبرھا أن السيد ابن السنوسي وشيخه اإلمام ابن إدريس في 
 نقال عن العجيمي قال عن شيخه الصفي القشاشي مخططا له بالدجاني بالدال فتصحفت على الناقل

__________________________________________ 
 

243: 1وكحالة  132: 1والزركلي  35: وأعالم ليبيا 136: 1له ترجمة في رياض الجنة ) 1351 - 1284(أحمد الشريف السنوسي  (1)
 .155: 1والموسوعة الحركية  134: 23ومجلة المنار 

   
مقوال من جده في حق الشيخ التيجاني دفين فاس، وھذه " ىالنفحات الكبر"الدال ظنھا تاء، وجعل كالم العجيمي المسوق في  

ومنھا انه ذكر المعمر عبد العزيز الحبشي الذي أخذ عنه جده وأرخ وفاته بسنة ست وسبعين ومائتين وألف . آفة قلة المقابلة
وأدرك : "ه قالوذكر أنه عاش من المعمر خمسمائة وعشرين سنة وأنه أدرك زمن الحافظ ابن حجر ومن في طبقته وأخذ عن

كما ذكر، كيف  756مع أن من ولد سنة . اھـ"السيد عبد الرزاق ابن األستاذ الكبير موالي عبد القادر الجيالني وأخذ عنه
، إال أن يكون إدراكه وأخذه عن أحد حفدته وأقاربه المتأخرين عنه 603يمكنه األخذ عن السيد عبد الرزاق الذي مات سنة 

  .قد كثر في القادريين ھذا االسم وهللا أعلمممن سمي بعبد الرزاق، ف

ثم كتب لي السيد أحمد المذكور من المدينة المنورة يخبرني بمكاتبته رجال كرديا معمرا اسمه حسين بن عبد هللا له، وھو تلميذ 
ور بالتحقيق، كانت في تلميذ للسيد عبد العزيز المذكور، فحقق له كتابة من بالد الكردان والدة السيد عبد العزيز الحبشي المذك
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، وأنه عاش سبعمائة سنة إال خمس سنين، وأنه مشى إلى بغداد وأخذ عن الشيخ عبد 581اليوم الثالث من ربيع األول عام 
: قال لي السيد السنوسي في كتابه. الرزاق وإلى دمشق فأخذ عن الشيخ محيي الدين ابن عربي وأخذ عن الفخر ابن البخاري

وكتب لي كتابا آخر من المدينة المنورة يقول فيه انه في . من خطه. ا السند فرحا ال مزيد عليه، اھـوقد فرحت بتصحيح ھذ
موسم الحج اجتمع بالسيد حبيب من ذرية السيد عبد العزيز الحبشي المعمر، فأخبره أن بين جده المذكور وبين النبي صلى هللا 

شي المذكور على الحافظ ابن الجوزي في تأليفه فيمن عاش من أبا، وھذا عجيب فينبغي أن يستدرك الحب 17عليه وسلم 
  .أروي عن السيد أحمد الشريف ما له مكاتبة من األناضول غير مرة. األعيان مائة إلى ألف

موجودة بخط قديم ضمن مجموعة من المجاميع الموجودة بالخزانة التيمورية : فھرسة محمد بن عبد هللا ابن حمزة - 502
 .أرويھا بالسند إلى عياض عن القاضي شريح عنه :(1) فھرسة أبي محمد ابن فرج -503 .255تحت عدد 

محمد الفضيل  ھو شيخنا المحدث العالمة الوجيه خطيب الحرم اإلدريسي بزرھون ومفتية أبو عبد هللا: فھرسة الشبيھي -504
الزرھوني، لجامع ھذه الشذرة محمد عبد الحي  (2) ابن العالمة الخطيب أبي عبد هللا محمد الفاطمي اإلدريسي الشبيھي

" الفجر الساطع على الصحيح الجامع"بزرھون، وھو صاحب  1318الكتاني، أروي ما فيھا عنه سماعا وإجازة منه عام 
أنفس وأعلى ما كتبه المتأخرون من المالكية على الصحيح مطلقا، وھو في أربع مجلدات أنا متفرد اآلن في الدنيا بروايته عن 

والكواكب والبھجة  إني وإن كنت مستمدا من تآليف من تكلم قبلي على ھذا الكتاب كالمشارق والنكت: "مؤلفه، قال في أوله
والفصيح والتنقيح والفتح والعمدة والمصابيح والتوضيح والتحفة واإلرشادين والمعونة والتشنيف والترشيح، وغير ذلك من 
التآليف الموضوعة عليه وعلى غيره المرجوع إليھا عند الترجيح والتصحيح، فقد فتح هللا علي بنكت غريبة، وأتحفني سبحانه 

  ."وتوشيحات مصيبة، تقف دونھا األفكار، وتبذل في تحصيلھا نفائس األعماربتحقيقات عجيبة، 

يروي عامة عن أبي حفص عمر بن سودة وأبي العباس بناني كال وأبي الحسن ابن ظاھر الوتري المدني بأسانيدھم، وقد 
من قبله من الحفاظ مما  استدرك في شرحه المذكور على الصحيح، وانتقد أمورا على الحافظ ابن حجر وفق لھا وغفل عنھا

 .يعلم منه أن الفتح بيد هللا، وبالجملة فالرجل من مفاخر المتأخرين وممن يبتھج به صف شيوخنا، رحمھم هللا

__________________________________________ 
 

 )31: رقم( 289: الغنية (1)

رياض(مكناسة الزيتون، وبھا عقبة، وانتقل بعضھم إلى زرھون  الشبيھيون من ذرية الولي أبي العباس احمد الشبيه الجوطي دفين (2)
 .)1:40الجنة

   
" التحفة القادرية"وفي ) انظر حرف الحاء(للحافظ ابن حجر، أرويھا بأسانيدنا إليه : فھرسة مستعجل وعاللة متحمل - 505 

وما : "طريق فھرسة ابن حجر قالبعد أن ذكر أن ابن عطية السلوي دفين الرميلة من فاس يروي مصنفات الحديث من 
  .اھـ"احتوت عليه فھرسة ابن حجر من مصنفات علوم الحديث ال يدرك وال ينحصر، ويكفيه في الرواية فھرسة ابن حجر

للعالمة المحدث المسند األوحد شمس الدين أبي عبد هللا محمد بن حسن المعروف بابن  :(2) (1) فھرس الفھارس - 506
التركماني األصل، الشامي مولدا،  - بھاء مكسورة وميم مشددة بعدھا ألف كما ضبطه به الحافظ الزبيدي–ھمات زاده 

ورحل إلى مكة وأخذ بھا عن عبد هللا بن سالم البصري والتاج القلعي والشمس  1091ولد سنة . االصطنبولي الموطن
" تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي"البديري وغيرھم، واشتھر برواية الحديث، وله تخريج أحاديث البيضاوي سماه 

كتبة تلميذه شيخ اإلسالم ولي الدين باآلستانة ونسخة ثانية في خزانة وھو من أمتع كتبه، كانت توجد منه نسخة خطية في م
أسعد أفندي نقيب األشراف باآلستانة، وله أيضا كتابه التنكيت واإلفادة في تخريج أحاديث خاتمة سفر السعادة، وھو كاتب مھم 

لى نخب ابن حجر منه نسخة في المكتبة للمجد الفيروزبادي، موجود بدمشق، وله شرح حافل ع" سفر السعادة"انتقد فيه خاتمة 
 .1175مات سنة . السلطانية بمصر

__________________________________________  
 

(1) 
وھذا االسم وان كنت مسبوقا به فال: "وقع في برنامج أسماء مؤلفات الشھاب احمد البوني أن له زاد المسير إلى دار المصير فقال عقب ذكره

لعل"فكتب ولده أحمد زروق بھامشه . اھـ"فعله قبلنا كثير من االعالم، الحافظ ابن حجر فمن دونه، وتفسير ذلك يطول حرج في ذلك إذ قد
 .)المؤلف. (اھـ"مراده انه من قبيل أسماء األعالم المشتركة ويميز بينھا بالمشخصات واألوصاف ونحو ذلك وال ضرر في ھذا

322: 6والزركلي  423: 2وتكملته  309: 2وبروكلمان، التاريخ  186: والرسالة المستطرفة 37: 4 ترجمة محمد ھمات في سلك الدرر (2)
 .)3: ويعتمد أيضاً على انتقاد المغني(
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رواية : قلت. فھرس كبير ضخم، نرويه بأسانيدنا إلى الحافظ مرتضى الزبيدي عنه" عمدة اإلثبات"وفھرسته ھذه كما في 
ة من اآلستانة، والعجب أنه لم يترجمه في معجمه الكبير وال أجرى له ذكرا في معجمه الصغير وال الحافظ الزبيدي عنه مكاتب

في غيره من إجازته التي وقفت عليھا على كثرتھا، ثم وجدت الشيخ أحمد العطار ذكره في مشايخه في ذيله على معجمه، وقد 
أرويھا مسلسال بالحنفية . عده من روى له عن البصري لدى" المربي الكاملي"ذكرته في محمد مرتضى وكأنه أخذ ذلك من 

الدمشقيين عن الجمال السكري الدمشقي الحنفي عن الشيخ سعيد الحلبي الدمشقي عن الشيخ شاكر العقاد الدمشقي الحنفي عن 
نة المنورة، الشيخ اإلسالم حافظ إسماعيل بن محمد بن محمد القسطنطيني الحنفي الشھير بكتاب زاده قاضي دمشق ثم المدي

  .(1) ، عن ابن ھمات، وقد ذكر ابن ھمات المذكور في إجازة كاتب زاده للعقاد1201المتوفى بھا سنة 
  

للحافظ ابن حجر بالسماع والعرض واإلجازة اشتمل على غالب كتب اإلسالم الحديثية من الجوامع : فھرس المرويات -507
وقال أبو الحسن النوري الصفاقسي في " الكنز"ا قال عنھا الثعالبي في والمسانيد واألجزاء وما شذ عنھا إال النادر، ھكذ

رأيت منھا نسختين كاملتين كل نسخة نحو : "فھرسته عن فھرسة الحافظ ھذه التي جمعھا بنفسه وجمع فيھا ما تفرق عند غيره
  .)انظر حرف الحاء(أرويه بأسانيدنا إليه " ثالثين كراسا في الكامل بخط الحافظ السخاوي

 
للحافظ السيوطي، في مجلد، أرويه بأسانيدنا إليه المذكورة " نشاب الكتب في أنساب الكتب"يسمى : فھرس المرويات -508

 .في حرف السين
__________________________________________ 

 
 .)المؤلف( 51: انظر ثبت ابن عابدين (1)

   
للحافظ مسند الشام محمد بن طولون الصالحي الدمشقي الحنفي له الفھرس األكبر واألصغر  :(1) فھرس المرويات - 509 

سلة، الثاني في أسانيد األول في عدة من غرر األحاديث المسل: واألوسط في ثالث مجلدات، رتبه على ثمانية أبواب وخاتمة
القراءات العشر، الثالث في كيفية أخذ العھد ولبس الخرقة وتلقين الذكر، الرابع في سلسلة فقه الحنفية وما تيسر من سالسل 
غيره من العلوم العقلية، الخامس في طريق جملة من أحاسن أعالي األجزاء الحديثية، السادس في أسانيد الكتب الستة وأسانيد 

األربعة، السابع في بقية الكتب واألسانيد وغيرھما، الثامن في نبذ من غرائب الواقعات واألشعار والحكايات، والخاتمة  األيمة
بالتصوير  1245في ذكر مشايخه وأحوالھم، وھو موجود بخطه، وتوجد منه نسخة بالخزانة التيمورية، صورت بالقاھرة سنة 

كما أخبرني بذلك البحاثة المعتني الجماع الشھاب أحمد تيمور المصري،  140الشمسي في قسم مصطلح الحديث تحت عدد 
أروي ما له . ضمن البرنامج الذي وجه لي من فھرسه المخصوص بالفھارس واالثبات الموجودة عنده، وھي نحو السبعين

  .بأسانيدنا المذكورة في حرف الطاء

لشاذلية بھا الشمس بھاء الدين محمد بن أحمد بن يوسف بن ھو مسند الديار المصرية وشيخ الطريقة ا: فھرس البھي -510
أحمد البھي المرشدي المالكي الطندتائي المصري، أخذ عن الشمس محمد المنير الخلوتي والحافظ الزبيدي وطبقتھما، ويروي 

بأسانيده، " ليةالمفاخر الشاذ"الطريقة الشاذلية عن محمد بن الست المصري عن عبد الرحمن السالمي عن ابن عياد صاحب 
وأخذھا أيضا عن عبد الرحمن الغريني عن عبد الوھاب العفيفي عن الكنكسي عن عن موالي عبد هللا الشريف واليوسي، 

 له ثبت موجود بمصر في الخزانة التيمورية بخط مغربي. ويروي أيضا عن يوسف السباسي الضرير ما له وغيرھم

__________________________________________ 
 

 .)472: ص( 266: انظر ما تقدم رقم (1)
   

وعن الشيخ عبد البر بن أحمد منة هللا المالكي عن : نروي ما له من طريق القاوقجي عنه ح. 55في قسم المصطلح تحت عدد 
، 1260مات المذكور عام . مصري عنه، رحمه هللاوأخبرني عاليا المعمر الشھاب أحمد الجمل النھطيھي ال: ح. أبيه عنه

  .أخبرني بذلك شيخنا المعمر البدر حسين منقارة الطرابلسي الحنفي بمصر لما لقيته بھا
 

ھو العالمة النحرير الشيخ مصطفى المبلط الشافعي المصري أحد مشاھير المتأخرين بھا، أخذ عن : فھرس المبلط - 511
في قسم المصطلح، نرويه عاليا  120له ثبت موجود بالمكتبة التيمورية تحت عدد . ني وطبقتھماالشيخ األمير الكبير والشنوا

  .1284عن شيخنا الرفاعي والشربيني والبنا كلھم عنه، ومات رحمه هللا سنة 
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ة تحت عدد ھو العالمة محمد بن فتح هللا الموصلي المفتي بدرنده، له ثبت موجود بالمكتبة التيموري: فھرس الموصلي - 512

  .في قسم المصطلح 96
 

ھو العالمة أحمد بن بكري البغال، له ثبت موجود بخطه في المكتبة التيمورية ضمن مجموعة في : فھرس البغال - 513
  .49االصطالح تحت عدد 

 
ھو العالمة اإلمام المعمر المسند صفي الدين أبو الصفا خليل بن عبد السالم بن محمد بن علي  :(1) فھرسة الكاملي - 514

، يروي عن والده عبد السالم أجازه في سنته األولى، وھو عن والده محمد عن والده 1207الكاملي الدمشقي المتوفى عام 
ضمن مجموعة  1206تيمورية بخط كمال الدين الغزي كتبه سنة له ثبت موجود بالمكتبة ال. علي والنجم الغزي وتلك الطبقة

 في االصطالح
__________________________________________ 

 
 .)591: 1حلية البشر (ونشأ بھا والزم العلماء وبرع في الفنون  1146ولد الكاملي بدمشق سنة  (1)

   
  .ري عن الوجيه الكزبري عنه، نرويه وكل ما لمؤلفه عاليا عن شيخنا السك125تحت عدد 

ھو العالم المعمر مفتي األوقات بالديار المصرية، نور الدين أبو علي حسين بن محمد بن : فھرس الشيخ منقارة -515
مصطفى منقارة الطرابلسي الحنفي المصري، أخذ بطرابلس عن الشمس القاوقجي والشمس محمد بن مصطفى بن عبد القادر 

فأخذ بھا عن السيد أحمد المرصفي الكبير والمبلط والسقا والباجوري وتلك الطبقة،  1261عام الرافعي، ورحل إلى مصر 
وحج فأخذ بالحجاز عن دحالن ومحمد الكتبي وطبقتھما، وسمع بمصر حديث األولية من الشمس محمد صالح الرضوي 

حسبما أوقفني على إجازته له " الخيرات دالئل"البخاري وأجازه بالصحيحين والموطأ وبقية الكتب الستة والفقه الحنفي و 
بخطه فيما ذكر، رحمھم هللا، كما أخبرني بإجازة جميع أشياخه المذكورين له، وسمعت منه رحمه هللا حديث األولية، وأجازني 

 122عامة ما له وألوالدي وأحفادي، واستجازني فأجزته، وله ثبت موجود بالخط ضمن مجموعة في مصطلح الحديث نمرة 
  .مكتبة التيمورية وال علم لي به إال من برنامجھابال

للعالمة المسند الصوفي عبد هللا بن : فيض األسرار بشرح سلسلة شيخنا الجامع لألسرار عمر بن عبد الرحمن البار -516
نيقة الروضة األ"محمد باسودان اليمني، وھو شرح مبسوط في مجلدين كبيرين على منظومة رجزية للسيد عمر البار اسمھا 

ذكر في الشرح المذكور أسماء المشايخ المذكورين في الروضة، وترجم لھم بحسب ما بلغه عنھم " في أسماء أھل الطريقة
وتلقاه عنه، ومنھم من لم يذكره في النظم المذكور بل ذكرھم في ثبت آخر وساق فيه نصوص إجازات مشايخ باسودان له وما 

للعالمة  :(1) فيض األحد في العلم بعلو السند - 517 .سانيدنا المذكورة في باسوداننرويه وكل ما له بأ. تيسر من مناقبھم
المحدث المسند محمد ابن علي بن فضل الطبري الحسيني المكي الشافعي الملقب بالجمال األخير إمام المقام األبراھيمي 

كة، ومنتھى السول في الصالة على النبي كالتفسير في ثالث مجلدات، وتاريخ م: صاحب المؤلفات التي تزيد على الخمسين
يروي عن أبيه عن جده فضل، ويروي المترجم عاليا عن إدريس بن أحمد الصعدي اليمني المكي الشافعي عن جد . الرسول

المترجم اإلمام فضل بن عبد هللا الحسيني الطبري، وأخذ أيضا عن بنت عم جده السيدة قريش بنت اإلمام عبد القادر الطبري، 
  .ا أجاز لھما البابلي، وتروي قريش عن والدھا عبد القادر عن الرملي عن زكرياء عن ابن حجركم

نروي فھرسته ھذه وما له من مروي ومؤلف بأسانيدنا إلى الشمس محمد ابن علي الغرياني وھو عنه عامة، وقفت على 
 .عامةإجازته له بوجدة، وقد ترجم للمذكور االسحاقي في رحلته وذكر أنه أجاز له 

 حرف القاف

  .(2) )انظر إغاثة اللھفان(ھو النسابة أبو محمد عبد السالم بن الطيب : القادري
  

ً –ھو شيخنا الدراكة المشارك الفھامة البركة الماجد بن األماجد أبو عبد هللا محمد  :(3) القادري - 531 بن قاسم بن  -فتحا
  محمد بن عبد الحفيظ بن
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__________________________________________ 
 

 .ومراجعه 189: 7انظر الزركلي  (1)
 .)188:ص( 31: رقم (2)

230: 7والزركلي  890: 2وبروكلمان، التكملة  52: 1ومعجم الشيوخ  260: وفھرس المؤلفين 150: 4ترجمة القادري في الفكر السامي  (3)
 .)وأغفل فھرس الفھارس(

   
دالئل "ادري الحسني الفاسي، جده ھو محمد بن عبد الحفيظ الراوي عن الحافظ مرتضى والعربي بن المعطي ھاشم الق
وعنه عبد القادر الكوھن والطالب بن الحاج وإبراھيم بن محمد الصقلي، وحفيده المترجم كان من أعيان علماء فاس " الخيرات

ستنكف من مراجعتھم له وبحثھم معه، له مولد نبوي، وحاشية على شرح وأكثرھم تلماذا وإقباال، كثير التنزل مع الطلبة ال ي
األزھري على البردة في السير وھي مطبوعة في مجلد، وله فھرس مطبوع بفاس ولكن ليس فيه إال الرواية بالحضور 

لنقص أال تكون له والسماع فقط ولم يكن أجازه أحد ال والده وال جده فضال عن غيرھما، فلما اھتم بجمع الفھرس رأى من ا
إجازة بالكتب الستة، فاستجاز بداللتي شيخنا القاضي أبا العباس أحمد بن الطالب ابن سودة وأنا كتبت له أسانيدھا من طريقه 

  .حسب استخراجي، فأثبتھا فيھا، ولعل المذكور لم يجزه عامة

فقد طلب مني بعض الطلبة المعتنين والفئة المھتدين أما بعد : " وفھرسته ھذه في نحو ثالث كراريس ألفھا بطلبنا، قال في أولھا
أن أؤلف فھرسة لمسنداتي وأخبرھم فيھا بمقروآتي، فأجبتھم لما طلبوا جبرا للخاطر، ورعبا للنفع الظاھر، ورتبتھا على مقدمة 

أسانيدي في ومقصدين وخاتمة، المقدمة في الحض على االسناد، الذي ھو سلم لكل خير وعماد، والمقصد األول في ذكر 
إتحاف أھل الدراية بما لي "العلوم، والثاني في التعريف بمن توفي من أشياخي، والخاتمة في المقصود من التآليف وسميتھا بـ

ساق فيھا أسانيد الموطأ والستة والشمائل والشفا والھمزية والبردة والطرفة وعلم الفقه والمنطق " من األسانيد والرواية
يان والعروض والقوافي، وسند الطريقة القادرية عن الشيخ ماء العينين وغيره، ولكن ھذه الكتب التي واألصول والنحو والب

ومن العجب أنه ذكر أنه يروي الصحيح برواية . روى فيھا غير الستة لم يجزه شيوخه فيھا فيصبح له روايتھا عنھم إجماال
من أحد بھا من الذين سمع عليھم الصحيح وذكر أنه يرويھا  عياض وھو لم يرھا قط وال نحن وال أحد من مشايخه وال أجازه

طريقھم، وھم أبو عيسى ابن الحاج والقاضي أبو عبد هللا ابن عبد الرحمن و أبو عبد هللا كنون، وإنما عرف الشيخ بھذه 
رجيح رواية عياض على رواية بإقافنا له عليھا لينقل منھا كالم الحافظ العراقي الفاسي في ت" التحفة القادرية"الرواية من كتاب 

  .ابن سعادة

نروي عن الشيخ المذكور كل ما له من مؤلف ومروي إجازة مرات، وھو من عمدنا في القرويين، حضرنا عليه في الحديث 
فجأة، رحمه هللا ورضي  1331والفقه والكالم بحاشيته على الشيخ الطيب والنحو و األصول وغير ذلك، وكانت وفاته سنة 

  .فنه بروضة الصقليين داخل باب عجيشةعنه، ومد

بكسر –ھو أبو حفص سراج الدين عمر بن عبد الرحمن بن الحسين بن يحيى بن عبد المحسن القبابي  :(1) القبابي -532
نسبة إلى القباب من قرى أشمون بمصر، سمع من عيسى بن المطعم والحجاز  - القاف وموحدتين مخففتين بينھما ألف

  .، نرويھا بسندنا إلى الحافظ ابن حجر عن فاطمة عنه755لحسيني مشيخة، مات سنة وغيرھما، خرج له ا

انظر حرف الجيم والطالع السعيد من حرف (ھو جمال الدين بن قاسم بن سعيد الحالق المعروف بالقاسمي : القاسمي
  .(2) )الطاء

أوالد ثالثة محمد والحسين وإسماعيل حفاظ ھو القاسم بن محمد من أيمة اليمن الزيدية، وله  :(3) القاسم الزيدي -533
 مسندون لھم فھارس معلومة،

__________________________________________ 
 

 .)القباني( 178: 6والشذرات  244: 3ترجمة القبابي في الدرر الكامنة  (1)
 .بقسوى احالة على الرقم السا) 299: ص(وليس في حرف الجيم ) 476: ص( 143: انظر رقم (2)

65: وبلوغ المرام 47: 2انظر ترجمته في البدر الطالع ( 16- 1بويع باإلمامة سنة ) 1029 -  967(القاسم بن محمد ويلقب المنصور با  (3)
 .)17: 6والزركلي  30: 2والذريعة 
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ن شاكر عن أحمد بن نرويھا بأسانيدنا إلى القاضي الشوكاني عن علي بن إبراھيم بن أحمد بن عامر الشھيد عن حامد بن حس
يوسف بن الحسين بن القاسم عن العالمة إبراھيم بن القاسم بن المؤيد عن الحسين بن أحمد زبارة عن أحمد بن صالح بن أبي 

أنبأنا اإلمام القاسم بن محمد : الرجال عن القاضي أحمد بن سعد الدين المسوري عن اإلمام المؤيد با محمد بن القاسم قال
  .بأسانيدنا

  
  .(1) )انظر األوائل له وشوارق األنوار والغرر الغالية ومعدن الآللي في األسانيد والعوالي كال في حرفه: (القاوقجي

 
ھو العالمة المحدث المسند األثري  :(2) .546، 488، 178، 130، 75، 10: أحمد قاطن الصنعانيانظر األرقام -534

صفي اإلسالم أحمد بن محمد بن عبد الھادي المعروف بقاطن الصنعاني اليمني، كان من أجل أعالم عصره ومسندي دھره، 
حافلة، أخذ عن اإلمام محمد بن إسماعيل األمير وزين بن محمد بن الحسن وھاشم بن  بترجمة" النفس اليماني"ترجمه في 

يحيى بن محمد الشامي وطه بن عبد هللا الساده ويحيى ابن عمر األھدل، وله من األخير واألول ومحمد بن الحسن العجيمي 
من كون " عمدة األثبات"إجازات، وما في  وسالم ابن عبد هللا البصري ومحمد الدقاق الرباطي المدني ومحمد حياة السندي

  .المترجم يروي عن عبد هللا البصري وھم
 

له تحفة االخوان نظم فيھا سنده للصحيح وشرحھا شرحا عظيما، أوضح فيھا أحوال فيھا أحوال مشايخه، وقد سبق ذكره، وله 
 .قرة العيون في أسانيد الفنون وغير ذلكالنفحات الغوالي باألحاديث العوالي، واإلعالم بأسانيد األعالم وقد سبقا، و

 نروي ما له بأسانيدنا إلى الوجه األھدل وأبيه السيد سليمان والحافظ
__________________________________________ 

 
 .546، 488، 178، 130، 75، 10: انظر األرقام (1)
 .)89: رقم( 284: وردت ترجمة أحمد قاطن ص (2)

   
وعبد القادر بن خليل المدني كلھم عنه، وعلى أسانيد المترجم مدار اعتمادا أھل صنعاء اليمن إلى اآلن، مرتضى الزبيدي  

خصوصا عالمتھا سلطان اليمن اليوم اإلمام يحيى بن اإلمام حميد الدين محمد بن يحيى الزيدي نسبا ومذھبا المولود بصنعاء 
للبحاثة النقادة الكاتب  1345جازة له بكتب التاريخ كتبھا عام ، فقد وقفت على إ1322المبايع سلطانا عام  1286عام 

إن طرق روايتنا لما نحن بصدده متعددة على قدر تعدد مشايخنا وتعدد طرقھم، : "المصري الشھير أحمد زكي باشا قال فيھا
ي لما رواه عن مشايخه ومن أخصر الطرق وأمتعھا ما نرويه بالسند المتصل إلى القاضي العالمة أحمد بن محمد قاطن اليمن

وھو مؤلف نفيس حاوي من األسانيد ودواوين التواريخ ما يروي الغلة ويزيل " االعالم بأسانيد األعالم"األعالم في مؤلفه 
العلة، ونحن نروي ما حواه ويتصل سندنا بمؤلفه عن شيخنا العالمة شرف الدين القاضي الحسين بن علي العمري، عمره هللا، 

ثم رفع اإلمام " بن محمد السياغي عن القاضي الحسن بن أحمد الرباغي عن القاضي أحمد بن محمد قاطنعن شيخه أحمد 
يحيى سنده من طريق المترجم إلى سيرة ابن ھاشم واكتفاء الكالعي وروض السھيل وكامل ابن األثير ووفيات ابن خلكان 

بقات أھل اليمن ألبي الحسن الخزرجي صاحب الخالصة وأغاني األصبھاني وفتوح مصر البن عبد الحكم والعقد الحسن في ط
وقرة العيون بأخبار اليمن الميمون وبغية المستفيد في أخبار زبيد البن الديبع، ومما يالحظ على المستجيز المذكور أنه كان 

إلى اآلن فيما أظن، يمكنه األخذ عن شيخ اإلمام يحيى في ذلك وھو القاضي الحسين بن علي العمري فإنه في االحياء إذ ذاك و
 .وعلى كل حال فاألخذ عن االمام المذكور فائدة مھمة إذ لعله خاتمة ملوك اإلسالم الذين أجيزوا وأجازوا

ھو شيخنا عالم الحنابلة بالحجاز والشام وإمامھم، الشيخ عبد هللا صوفان بن عودة بن عبد هللا بن الشيخ : القدومي -535
 بن الحاج سالمة (1) عيسى

__________________________________________ 
 

 .)المؤلف(مترجم في سلك الدرر  (1)
   

القدومي النابلسي الحنبلي األثري مذھبا المدني جوارا اإلمام المعمر الفقيه المحدث الصالح الناسك العابد الخاشع، أعلم من 
حاديث واستحضارھا بألفاظھا مع االنقطاع إلى هللا واإلكباب لقيناه من الحنابلة وأشدھم تمسكا بتعاليم السلف واالعتناء بحفظ األ

وبھا نشأ وشب على الطاعة والرغبة في العلم، ثم  1247ولد بقرية كفر القدوم من أعمال نابلس سنة . على العلم والعمل به
لم إلى أن ھاجر رحل إلى دمشق وبھا حصل، ثم رجع إلى وطنه مملوء الوطاب علما وعمال وسكن نابلس، وانقطع لبث الع
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 1331، وأقام بھا مدة مديدة عم فيھا األقطار عطره، وأخذ عنه الرحالون، ثم رجع إلى بلده وبھا مات عام 1318للمدينة عام 
  .وھو ساجد

مألھا فوائد وساق فيھا مباحثة " الرحلة الحجازية والرياض األنسية في الحوادث والمسائل العلمية"له رحلة صغيرة سماھا 
معه، وله جزء صغير في أسانيده للصحيح سمعناه عليه بمكة، وله من التصانيف أيضا المنھج األحمد في درء جرت لي 

  .المثالب التي تنمى لمذھب أحمد، وھداية الراغب مرتب ترتيب أبواب البخاري وغيرھما

ام، الزمه بدمشق سنين، وشملته وعمدته في العلم والرواية الشيخ حسن بن عمر الشطي الدمشقي إمام الطائفة الحنبلية بالش
يروي الشطي . إجازة الكزبري وسمع حديث األولية أخيرا في الحجاز من شيخنا الشيخ فالح الظاھري المھنوي المدني

المذكور الصحيح عن مصطفى الرحيباني عن الشھاب أحمد البعلي بأسانيده، ويروي الشطي عن الكزبري الصغير أيضا 
ن الكزبري الكبير عن العارف النابلسي، ويروي الشطي أيضا عن الشيخ علي بن محمد سعيد ويحيى المصيلحي الحلبي ع

السويدي البغدادي عن والده الشيخ محمد سعيد عن والده الشيخ عبد هللا عن العجلوتي، ويروي الشطي أيضا عن خليل الخشنة 
الرحمن الطيي وغنام الزبيري، كالھما عن  أيضا عن عبدعن يوسف السمي عن علي السليمي عن النابلسي، ويروي الشطي 

نروي عن القدومي المذكور كل ما له من مروي وإفادة إجازة مكاتبة من المدينة لفاس، ثم شفاھا . الشھاب العطار بأسانيدھم
  .بمكة بعد أن سمعت عليه كثيرا من ثالثيات مسند أحمد ورباعياته

حمد بن يحيى بن مكرم بن المحب الطبري المكية، حالھا تلميذھا الشمس بنت اإلمام عبد القادر بن م: قريش الطبرية -536
العالمة الفاھمة الصالحة ذات الشيم المرضية واألخالق الرضية، قريش بنت اإلمام عبد القادر الطبرية "البديري في ثبته بـ

ومسند الشافعي وأحمد باقي المسانيد قرأت عليھا في بيتھا طرفامن الكتب الستة وطرفا من الموطأ : "وقال" الحسينية المكية
وأجازتني بقلمھا ولسانھا حسب روايتھا عن أبيھا إمام المقام السيد عبد القادر الطبري عن الشيخين الرملي وعبد الرحمن 
الحصاري المعمر، األول عن زكرياء، والثاني عن الشرف عبد الحق السنباطي والشمس محمد بن إبراھيم الغمري، كالھما 

ونروي أيضا عن الحافظ البابلي، أيضا عن الرملي، بل تروي عن شيخ والدھا المحدث الخطيب المسند . حافظ ابن حجرعن ال
حسب  910المعمر الشيخ عبد الواحد بن إبراھيم الحصاري، نسبة إلى الحصار مدينة عظيمة بالھند، المعمر المولود سنة 

  .إجازته له وألوالده

" المساعي في الجمع بين صفتي السامع والواعي (1) أنجح"الظاھري المدني طالعه كتابه  وقد جعل الشيخ فالح بن محمد
خيرة قد قويت شوكته، قريش المذكورة من مسانيد الحجاز السبعة الذين ھم عنده السبب في كون الحديث في القرون الثالثة األ

ويليه الفقية : الثعالبي األول، ويليه ابن سليمان الرداني، ثم البرھان الكوراني، قال: وعلت في الخافقين رتبته، وھم عنده
 تروي عاليا عن اإلمام عبد الواحد بن. المسندة قريش الطبرية آخر الفقھاء الطبريين

__________________________________________ 
 

 .أنجع: الزركلي (1)
   

 .سويليھا العجيمي، ثم النخلي، ثم البصري: قال 1107إبراھيم الحصري المكي عن السيوطي وزكرياء ووفاتھا سنة 
قد اتصل سندي والحمد  بسبعة من المشايخ الجلة الكرام، ": "اإلرشاد"وعند محدث الھند الشيخ ولي هللا الدھلوي في : قلت

محمد بن العالء البابلي، : عالم، من المشھورين بالحرمين الشريفين، المجمع على فضلھم من بين الخافقيناأليمة القادة األ
فزاد . اھـ" وعيسى الثعالبي، وابن سليمان الرداني، وإبراھيم الكوراني، وحسن العجيمي، وأحمد النخلي، وعبد هللا البصري

  .مصري الدار الشيخ فالح المترجمة وحذف البابلي، كأنه حذفه ألنه
 

وعن الشيخ أبي النصر الخطيب عن عمر الغزي عن عبد : ح. نروي ما لقريش المذكورة من طريق البديري عنھا عامة ما لھا
: وبأسانيدنا إلى الغرياني عن محمد بن علي الطبري عنھا: الملك القلعي عن عبد القادر ابن أبي بكر الصديقي المكي عنھا، ح

ومن اللطائف أن الشيخ فالح الظاھري لما تكلم في . ر حسن بن علي العجيمي عنھا وعن أختيھا وأخويھاوبأسانيدنا إلى النو:ح
ولو حضرت قريش الطبرية أو عائشة المقدسية أو كريمة المروزية، وھن من : "على إمامة المرأة قال" صحائف العامل"

" أنجح المساعي"ونحو ھذه العبارة له في ). منه .اھـ) (1) "النسوة المسندات، لصليت وراءھن غير مرتاب وال متشكك
 ً ، وزاد عجيبة الباقدرائية حيث ذكر أنه عليه السالم أمر أم ورقة ابن نوفل األنصارية أن تؤم أھل دارھا، فاستظھر (2) أيضا

  .الخ…"ولو حصرت قريش: "جوازا اإلتمام بمن كان مثلھا في الفضل والديانة ثم قال
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لدى ترجمة أبي عبد هللا "نشر المثاني"في صغرھا اإلجازة عن أختيھا زين الشرف ومباركة ففي وكانت قريش ھذه تكتب 
 محمد المرابط بن محمد

__________________________________________ 
 

 .)المؤلف( 13: صحائف العامل (1)
 .)المؤلف( 37: أنجح المساعي (2)

   
و در : "لجد صاحب النشر" مطلع اإلشراق"ظ أبي عبد هللا محمد فيما كتبه على ابن أبي بكر الدالئي نقال عن ولده الحاف 

والدي عبدكم المقيم على عھدكم لما حل بالحرم الشريف لقيه شيخ اإلسالم أبو مھدي عيسى الثعالبي، فأخبره وأنا شاھد 
العالمة المتفنن عبد القادر الطبري، فأجازتا له بالفيقھتين الجليلتين الحسينيتين السيدة مباركة والسيدة زين الشرف بني الشيخ 

جميع ما يجوز لھما روايته، فمن ذلك الحديث المسلسل باألولية كما ھو مرسوم اآلن عنده، وسورة الفاتحة عن الشيخ الخطيب 
هللا عليه سمعته من رسول هللا صلى : المعمر عبد الواحد الحصاري المصري،ورفعنا له السند إلى قاضي الجن شمھروش قال

، وكتبت قريش عن إذن أختيھا 1079ذي الحجة عام  20وسلم، وكان السماع واإلجازة من الشيختين للوالد يوم االثنين 
ال أدري : "مباركة وزين الشرف ومن خطھا نقلت، فما رأيت والدي سر بإجازة عالم قط ما سر بإجازة ھاتين الشيختين، قال

بوجود ھاتين الفقھيتين الشريفتين، الكائنتين أھال لألخذ عنھما، ال سيما وھما من ساللة سلسلة بأيھما أفرح باإلجازة الشريفة أم 
  .باختصار. اھـ" الذھب، ألن وجود ساللة ھذه السلسلة الذھبية على ھذه الصورة أشھى للنفس من الماء البارد

ه محمد بن علي الطبري المترجم ھنا في حرف وأما ما سبق عن الشيخ فالح من أن المترجمة آخر فقھاء الطبريين فيرد علي
فإنه تأخر عن قريش ھذه وأخذ عنھا، ولعل صواب العبارة آخر فقيھات البيت  (1)"فيض األحد"الفاء لدى ثبته المسمى 

  .الطبري ليخرج الرجل المذكور

ومن أشياخ الحافظ مرتضى الزبيدي، الشمس محمد بن عبد الوھاب بن علي الطبري، حدثه عاليا عن عبد هللا بن سالم 
البصري، كما في إجازة رأيتھا بخطه كتبھا لمحمد بن حمودة الصفار التونسي وھي عندي، وال شك أنه متأخر عن محمد بن 

 1209تي في ترجمة الونائي من أھل القرن الثالث عشر انه استجاز سنة علي المذكور أيضا فتعين استثناؤه أيضا، كما سيأ
 من خديجة

__________________________________________ 
 

 .)935:ص( 517: انظر ما تقدم رقم (1)
   

وقد . سنةبنت عبد الوھاب بن علي بن عبد القادر الطبرية عن الحصاري عاليا، فعلى ھذا بينھا وبين قريش أكثر من مائة 
اشتد بحثي في مكة المكرمة أيام رحلتي إليھا عن بقية فقھاء وفقيھات ھذا البيت العظيم فوجدتھم دخلوا تحت خبر كان، وكل 

  .من عليھا فان
 

  .ھو أبو الحسن، أروي فھرسته من طريق المنتوري عن ابن عمر عنه: القرطبي -537
 

وسمع من الرشيد أبي  683ھو السراج عمر بن علي بن عمر الحافظ الكبير محدث العراق، ولد سنة  :(1) القزويني -538
. 750اد فيھا، مات سنة سعد بن أبي القاسم ومحمد بن عبد المحسن الدواليبي وخالئق وصنف التصانيف، وله فھرسة أج

  .عنه" القاموس"نروي ما له من طريق الحافظ ابن حجر عن المجد الفيروزبادي صاحب 
 

ھو اإلمام المحدث مسند عصره قطب الدين أبو عبد هللا محمد بن عالء الدين أبي  :(3) النھروالي (2) قطب الدين -539
العباس أحمد بن شمس الدين محمد بن أحمد بن جمال الدين قاضي خان بن بھاء الدين محمد بن يعقوب بن حسين بن علي 

لدة من توابع كجرات الھند، الالري المكي الدار والوفاة الحنفي القادري طريقة، مفتي النھروالي األصل، نسبة إلى نھروالة ب
  مكة المكرمة
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__________________________________________ 
 

218: 5والزركلي  526: وطبقات الحفاظ 358: وذيل طبقات الحفاظ 594: 1وغاية النھاية  256: 3ترجمة القزويني في الدرر الكامنة  (1)
 .)748وتوفي سنة (

ففيھا اعتماد على مصادر) 1967(ومقدمة البرق اليماني بتحقيق أستاذنا العالمة الشيخ حمد الجاسر  57: 2ترجمة النھروالي في البدر الطالع  (2)
 .234: 6ترجمته وخاصة رحلته إلى االستانة وكتابه االعالم وانظر الزركلي 

 .)المؤلف(الھاء وفتح الراء المھملة بعدھا واو فألف والم مفتوحة قبل الھاء بفتح النون وإسكان : نھروالة (3)
   

وصحاب تاريخھا المسمى االعالم باعالم بيت هللا الحرام وھو مطبوع، وطبقات الحنفية، والبرق اليماني في الفتح العثماني 
  .وغيرھا، والجمع بين الكتب الستة

سويدي المكي عن جده ألمه التقي ابن فھد، ويروي أيضا عن أبيه عن الحافظ يروي غالبا عن الشھاب أحمد بن محمد ال
  .931ويروي قطب الدين عن زكرياء والسنباطي عاليا عن ابن حجر أخذ عنه عام . السخاوي

 ويروي قطب الدين حديثا تساعيا عن والده خاتمة المحدثين مفتي المسلمين أبي العباس أحمد بن عالء الدين المكي الحنفي
والعارف عماد الدين عبد العزيز ابن جمال الدين العباسي األفزري القطبي الشافعي وعالمة اآلفاق جمال الدين محمد بن نظام 
الدين محمود األنصاري السعيدي الخرقاني وشيخ الكل موالنا زين الدين علي القرماني الحنفي ووالدة القطب الماجدة الزاھدة 

حمد بن عمرو األنصاري الشافعي، وھوالء الخمسة عن الشيخ قطب الدين أبي يزيد بن خسران بنت الشيخ شمس الدين م
أخبرنا شيخنا الرحلة موالنا نور الدين أحمد بن عبد هللا بن أبي : محيي الدين بن نظام الدين محمود األنصاري الشافعي، قال

أنبأنا عبد : ل صدر الدين أبو الفضل بن فضل هللا، قالأخبرني الفاض: الفتوح بن أبي الخير بن عبد القادر الحكيم الطائي، قال
سمعت عثمان بن الخطاب : الرحيم األوالي نا أبو عمر الصديقي عن أحمد بن محمد بن نياق عن أبي بكر بن نصر، قال

ه اإلنكار إذا أعرض هللا عن العبد أورث: سمعت علي بن أبي طالب، سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: المعمر يقول
  .على أھل الديانات

أخبرنا إبراھيم بن صديق عن أبي عبد هللا األوالي عن : ويروي أيضا حديثا تساعيا بالسند المذكور إلى ابن أبي الفتوح قال
ويروي . فھو أحق بھاالحكمة ضالة المؤمن حيث وجدھا : محمد بن شاذبخت عن أبي بكر ابن العيد عن المعمر عن علي رفعه

والقاضي زكرياء األنصاري، كالھما  931قطب الدين عاليا عن المعمر المسند عبد الحق السنباطي في شھور سنة المترجم 
وغيره " التيسير"عن الحافظ ابن حجر والقاضي ابن الفرات بأسانيدھما، ويروي أيضا عن عبد الرحمن ابن الديبع صاحب 

  .إجازة مكاتبة

الشيخ عبد الكريم بن : ، وھم988أحمد بابا السوداني حين وردوا عليه بمكة سنة  له ثبت كتبه باسم أھل التكرور آل الشيخ
محمد بن علي الجناوي، وعبد الرحمن بن إبراھيم بن عبد الرحمن الجناوي، وأشرك معھما في اإلجازة القاضي العاقب بن 

أقيت، والفقيه محمد بن الفقيه محمود بن الفقيه محمود بن عمرأقيت، والفقيه أحمد بن الفقيه الحاج أحمد ابن عمر بن محمد 
: وجميع أھل التكرور وتنبكت ممن أدرك حياته، وقال في أوله (1) عمر بن محمد أقيت، والفقيه محمد بن الفقيه محمود بغيغ

وصل اعلم ھداك هللا أن اتصال السند بين راوي الحديث وبين النبي صلى هللا عليه وسلم معدود من أشرف الكرامات، ألنه ي"
الراوي بواسطة سنده إلى النبي صلى هللا عليه وسلم ويقربه إليه، وكلما كان رجال السند عاليا، ويكون الراوي أقرب إلى النبي 
صلى هللا عليه وسلم، وأقرب إلى قرنه الشريف بالنسبة إلى من كان سنده أكثر، فيحصل له حصة من الخيرية التي أشار إليھا 

خيركم قرني ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم، لھذا ثابر علماء الحديث على طلب السند : م بقولهالنبي صلى هللا عليه وسل
العالي، ورحلوا من أوطانھم إلى أقطار الدنيا لألخذ عن علماء الحديث خصوصا إذا كان لھم سند عام، وطالما رحلوا إلى 

وسال إلى التقرب من النبي صلى هللا عليه وسلم، ودخوال البالد الشاسعة ألخذ حديث واحد عن محدث انحصرت روايته فيه ت
. نضر هللا امرءا سمع مقالتي فوعاھا فأداھا كما سمعھا: في زمرة ناقلي حديثه، ورجاء أن يشملھم دعاؤه عليه السالم حيث قال

 وكنت في صغري أحضرني والدي المقدس في دروس

__________________________________________ 
 

 .30، 28: انظر فتح الشكور (1)
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أكثر العلماء والمحدثين، واستجاز لي من الحاضرين والغائبين، ورحلنا لطلب ھذا الشان لمصر والشام وحلب وغيرھا من 
بالد العرب، وھي مشمولة بالعلماء العظام والمحدثين الكرام، بعدما خط عذاري، فصرت اآلن أعلى سندا من جميع أھل 

  .ولئك األعالم، وتميزت بذلك وليس ذلك لعلو قدري، وإنما ذلك لتقھقر الزمان وذھاب األعيانعصري ممن لم يدرك أ
 

 "خ ففرزنت فيھا البيادق خلت الدسوت من الرخا
  

ثم صدر بسند األحاديث العشارية المعروفة من طريق معجم الطبراني الصغير ثالثية عن شيخه المعمر عبد الحق السنباطي 
: الصالح ابن أبي عمر عن ابن البخاري بسنده المعروف إلى زھير بن صرد وأنس وقال بعد سياقھما عن ابن الفرات عن

وھذان الحديثان قد حازا أعلى سند في عصرنا، ألن بين شيخنا الذي رويناھما عنه وبين النبي صلى هللا عليه وسلم عشرة "
رواه الحافظ ابن الجزري في النشر، فعيني عاشرة عين  أنفس، وقد افتخر قبل ھذا بنحو مائة وخمسين عاما بعشاري السند

ومن نعم هللا علي أنه شرفني بسند أعلى مما ذكرته، وأھلني لھذه الرتبة، ال أعلم : "قال" رأت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
سلم عشرة أنفس، أحدا من أھل عصري له سند أعلى منھا أو مثلھا، وھو حديث عشاري بيني وبين النبي صلى هللا عليه و

فتكون عيني عاشرة عين رأت من رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومن روى عني ھذا الحديث تكون عينه حادية عشرة 
ومن نعم هللا علي أني أروي حديثا تساعيا بيني وبين النبي صلى هللا عليه . عينا رأت من رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ن عيني تاسعة عين رأت من رأى رسول هللا عليه وسلم، وتكون عين من روى عني ھذا الحديث وسلم تسعة أنفس، فتكو
ثم ساق الحديث " عاشرة عين رأت من رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وال اعلم اآلن في عصري سندا أعلى من ذلك

أيضا على سند حديث األولية وسند  وقد اشتمل الثبت المذكور. العشاري والتساعي، وقد صدرت بھما على نحو سياقه
األربعين االبريزية المسلسلة باألشرافحسب روايته لھا عن السنباطي وزكرياء عن الحافظ ابن حجر عن عبد هللا النيسابوري 
عن أبي القاسم ابن فتوح عن الشريف أبي جعفر أحمد بن محمد بن جعفر الحسني عن سراج الدين الناشري األنصاري عن 

ادات ببلخ أبي محمد الحسن بن علي بسنده وسند الصحاح الستة والموطأ وجامع األصول البن األثير، يروي األخير بقية الس
 .عن والده عن الحافظ السخاوي وتيسير ابن الديبع عن مؤلفه مكاتبة، وكذا شمائل الترمذي وشفا عياض

والده والفقيه القاضي عاقب بن الفقيه محمود والفقيه  نروي كل ما لقطب الدين المذكور بالسند إلى أحمد بابا السوداني عن
محمد بن الفقيه محمود والفقيه محمد بن الفقيه ممود بغيغ عن قطب الدين، ويروي أحمد بابا عن قطب الدين بعموم إجازته 

  .ألھل تنبكت وبأسانيدنا إلى ابن العجل عنه

، ھكذا أرخ والدته ووفاته العجيمي وصاحب 990ومات سنة  917ولد الشيخ قطب الدين المذكور بالھور عام : تنبيه مھم
ووفاته فقط كذلك أبو التوفيق العربي الدكالي الدمنتي في فھرسته " اليانع الجني"وصاحب " الثمار اليانع"المنح والفالني في 

كما في  949ات سنة وم 870، ووالده عالء الدين أحمد بن الشمس محمد النھروالي المكي ولد سنة "سمط الجوھر"المسماة 
ومن طريق القطب يروى البخاري اليوم من طريق المعمرين عن " اليانع الجني"و" سمط الجوھر"المنح والثمار أيضا و

الحافظ نور الدين أبي الفتوح أحمد بن عبد هللا الطاوسي عن الشيخ المعمر بابا يوسف الھروي عن المعمر محمد بن شادبخت 
. مر أبي لقمان يحيى ابن عمار بن مقبل بن شاھان الختالني بسماعه عن الفربري عن البخاريالفارسي الفرغاني عن المع

راويا للصحيح عن المعمر الصالح عبد هللا بن منال سعد هللا الالھوري نزيل " األمم"ھكذا ساقه المنال إبراھيم الكوراني في 
بينه ننا وبين البخاري ثمانية وأعلى أسانيد ابن حجر أن يكون فبي: "المدينة عن الشيخ قطب الدين بالسند المذكور، وقال عقبه

وبين البخاري سبعة فباعتبار العدد كأني سمعته من الحافظ ابن حجر وصافحته، وكأن شيخنا الالھوري سمعه من التنوخي 
وھذا  800خي سنة والتنو 1083وصافحه، وبين وفاتھما مائتا سنة وبضع وثمانون سنة، فان الالھوري توفي بالمدينة سنة 

كالم . اھـ" عال جدا، وأعلى أسانيد السيوطي إلى البخاري أن يكون بينه وبين البخاري ثمانية فساويت فيه السيوطي والحمد 
عبد هللا بن سعد الالھوري من أخيار الصوفية، اسمه عبد هللا وقيل سعد الدين، ولد ابن سعد ": "اليانع الجني"وفي ". األمم"

وقد اعتمد الناس ھذا السند وتلقوه بالقبول من زمن الكوراني إلى اآلن بالحجاز والشام . اھـ"1083توفى سنة و 985سنة 
واليمن والھند والمغرب وغيرھا من بالد اإلسالم حتى قال عنه مسند الحجاز الشيخ صالح الفالني حسبما نقله عنه مسند مكة 

وقال تلميذه محدث الشام الوجيه . اھـ"من أقصى المغرب إلى الحرميين ھذا أقصى ما وجدته: "عمر بن عبد الرسولفي ثبته
قد تلقى األيمة الكبار الفحول ھذا السند بالقبول وعدوه من جملة نعم هللا عليھم للقرب من رسول هللا صلى : "الكزبري في ثبته
" اليانع الجني"وفي . اھـ"عوالي إسناد الجامعاتفقوا على انه أعلى ما وقع لھم من ": "اليانع الجني"وفي . اھـ"هللا عليه وسلم

 ً فيه مفخرة عظيمة لمشايخنا من أھل الھند ومن شاركھم في ھذا السند، وال غرو فإنا نحن اآلخرون السابقون، ذلك " :(1) أيضا
  .اھـ"فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم
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ثبته ھذا الذي نقلنا عنه ما رأيته بنفسه يفخر بروايته عن أبي الفتوح يعكر عليه أن قطب الدين كما في : وأقول وبا أصول
الطاوسي بواسطة والده وأمه وغيرھما عن قطب الدين أبي يزيد بن محيي الدين األنصاري عن أبي الفتوح الطاوسي، فلو كان 

للشيخ " النزھة المستطابة"كال ما في ألبيه الرواية عنه مباشرة لما تعمد إلى زيادة واسطة بينھما، ثم أعظم من ذلك في اإلش
 "قطف الثمر"عبد الخالق بن علي المزجاجي، ونقله عنه الشيخ صالح الفالني في 

__________________________________________ 
 

 .)المؤلف( 34: اليانع الجني (1)
   

ونقله ابن . اھـ" ن غير واسطة والدهمن انه صح أن قطب الدين روى صحيح البخاري عن الحافظ أبي الفتوح الطاوسي م
ذكر الشيخ يحيى الشاوي والشيخ : "للحافظ السندي" حصر الشارد"وفي . عابدين في ثبته، وأقره ھو وغيره من المتأخرين

 ً . ونحوه للقاوقجي وغيره. منه. اھـ" العمادي والشيخ الصوابي أن قطب الدين روى عن أبي الفتوح بغير واسطة أبيه أيضا
ً وأعتمده الفالني والسندي صاحب" النزھة المستطابة"عكر عليه ما فيومما ي وغيره من " اليانع الجني"للمزجاجي أيضا

أن والدة " الثمار اليانع"وقد علمت مما سبق عن المنح و. المتأخرين من ان أبا الفتوح المذكور كان من أھل المائة الثامنة، اھـ
وكذا ولده عالء الدين سبق  ؟القرن العاشر كيف يأخذ عمن كان في القرن الثامن  فمن يولد أوائل 917قطب الدين كانت سنة 

نعم قد تكلم على  ؟فمن ولد أواخر القرن التاسع كيف يأخذ ھو فضالً عن ولده عمن كان في القرن الثامن 870أنه إنما ولد عام 
رھم صفي الدين أحمد الصابي الطاوسي، وان من فذكر أن الطائفة الطاوسية بفارس أكب (1) عائلة الطاوسي الحافظ الزبيدي

، وأخاه الجالل أبا الكرم عبد هللا بن عبد القادر، أجاز 812ولده غياث الدين أبا الفضل محمد بن عبد القادر، مات بشيراز سنة 
ن أحمد بن عبد هللا ، وولد الثاني الحافظ شھاب الدي833له ابن أميلة والصالح ابن أبي عمر وابن رافع وابن كثير، توفي سنة 

" حدث عن أبيه وعميه والسيد الشريف الجرجاني وأجازه ابن الجزري وآخرون: وھذا ھو أبو الفتوح الطاوسي، قال الزبيدي
وباألسف لم يذكر وفاته، وعلى كل حال فھو يفيد في الجملة تأخره عن المائة الثامنة إلى نحو أواسط التاسعة إن لم نقل . اھـ

فالغالب في مثل ھذا أن يكون الوالد على األقل  833بعض االنتقاد من جھة أن وفاة والد أبي الفتوح سنة أواخرھا، فيخف 
 ثم بعد ھذا بمدة وقفت للحافظ السخاوي ثم لمحدث اليمن أحمد. تأخر إلى أواسط القرن التاسع إن لم نقل إلى آخره

__________________________________________ 
 

 .)المؤلف( 182: 4من تاج العروس ) ط و س(ة انظر ماد (1)
   
وتلميذه المسند الوجيه األھدل في نفسه على ما أفاد لقاء الطاوسي المذكور شيخه بابا " النفحات الغوالي"قاطن الصنعاني في  

ً 822يوسف الھروي عام  التنبيه بعد عن انظر ما يأتي في (، وعليه فيجب أن يعد من أھل المائة التاسعة ال الثامنة قطعا
فوجدته أرخ وفاة أبي الفتوح " سمط الجوھر"ثم بعد كتب ھذا بمدة وقفت على فھرسة أبي التوفيق الدمنتي المسماة). السخاوي

فعلى ھذا تأخرت وفاة أبي الفتوح إلى أول القرن العاشر، فمن الممكن أخذ والد قطب " 904"الطاوسي بسنة أربع وتسعمائة 
فإنه " اليانع الجني"الطاوسي، أما ولده القطب فغير ممكن، وقد أومأ إلى شيء من ھذا صاحب الدين عن أبي الفتوح

القطب عن الطاوسي، ھكذا وجدته في بياض شيخنا العالمة ـ يعني الشيخ عبد الغني الدھلوي رحمه هللا ـ وكذلك رأيته :"قال
القطب عن والده عن : سميه الدمشقي الكزبري فقاالفي نسخة من ثبت الفالني، وزاد فيه محمد ابن عبد الرحمن الفاسي و

الطاوسي فذكرا الواسطة بينھما وھذا يحتمل وجوھاً ان يكون سقط في األول فيكون منقطعاً، أو يكون الثاني من قبل المزيد في 
الوفاء ابن  فمن ھاھنا اختل عليه فروى أبو. متصل األسانيد ويكون القطب تحمل عنھما فحدث عن ھذا مرة وعن ھذا أخرى

العجل كما تقدم عن القطب عن أبي الفتوح الطاوسي، وخالفه عبد هللا بن سعد ونور الدين ابن مطير، كالھما عن القطب، فقاال 
عن والده، وروى الفاسي عن شيخه الكردي عن عبد هللا الالھوري ثم المدني ونور الدين ابن مطير، كالھما عن قطب الدين 

حمد النھروالي ثم المكي عن الحافظ نور الدين أبي الفتوح أحمد الطاوسي بسنده، وكذلك رواه الدمشقي عن والده عالء الدين أ
عن أبيه عبد الرحمن الكزبري وعلي الكزبري وأحمد المنيني كلھم عن إلياس بن إبراھيم الكوراني وزاد المنيني عن أبي 

  .اھـ" كر فيه ابن مطيرطاھر الكوراني، كالھما عن البرھان الكوراني بسنده، ولم يذ

قيل :"فإنه قال ما نصه" األمم"وأبلغ ما في حاشيته صاحبنا الشيخ أحمد أبي الخير المكي على" اليانع"وأصرح من كالم صاحب
أبيه أيضاً، لكن لم أجزم به بل إني انه ـ أي قطب الدين النھروالي ـ روى الصحيح عن الحافظ أبي الفتوح الطاوسي بال واسطة 

ً بھذا السند، وعسى هللا ان يمن علّي بما يطمئن قلبي وما ذلك عليه بعزيزمتوقف ف . اھـ" ي روايته للصحيح عن والده أيضا
  .وشافھني رحمه هللا بمكة وبمنى بشديد توقفه في ھذا السياق وأنفته منه واستبعاده له. ومن خطه منھا نقلت



177 
 

عشرين سنة مع مشايعتي للناس فيه ان أبا الفتوح الطاوسي غن لم والذي يظھر لي بعد طول التأمل والتروي مدة تزيد على ال
يكن له في إجازته لعالء الدين، إن كان أجازه، أو لشيخه الذي ھو الواسطة بينه وبينه، صيغة تشعربتعميم اإلجازة للشيخ عالء 

قه واعتمده كالعجيمي والكوراني وابن الدين وأصحابه وأوالدھم أو لعالء الدين واوالده فال مبرر له، والغالب أن من تعمد سيا
الطيب الشركي والحافظ مرتضى ثم الشوكاني وأمثالھم من النقاد العلماء بھذا الشأن إما لعدم تأملھم له أو وقفوا على ما يبرره 

أحد عشر بين شيخنا وبين البخاري عشرة، وبيني وبين البخاري " :(1) "إتحاف األكابر"وعبارة الحافظ الشوكاني في. ويدعمه
رجالً، ھذا على تقدير صحة ماتقدم ان القطب النھروالي يرويه عن أبيه عن أبي الفتوح كما أثبت ذلك إبراھيم الكردي 

وإن لم يكن بين القطب النھروالي وبين أبي الفتوح واسطة فبين شيخنا السيد عبد القادر وبين البخاري تسعة وبيني " األمم"في
عن القطب :"ت على إجازة من الحافظ محمد بن الطيب المغربي شيخ شيخنا ولفظھا ھكذاوبين البخاري عشرة، وقد وقف

ً البن حجر شيخ السيوطي" النھروالي عن أبي الفتوح الطاوسي . اھـ" وإذا صح ما حكيناه عن ابن الطيب فيكون مساويا
 ً والده ال في أخذ والده نفسه عن أبي وكان عنده التردد في رواية قطب الدين عن أبي الفتوح مباشرة أو بواسطة . ملخصا

عن والده عن أبي : الفتوح، مع انك علمت ما فيه أيضاً، والحافظ الزبيدي ال يكاد يسوق ھذه السلسلة من طريق القطب إال قال
 الفتوح مع اطالعه قطعاً على ما يحكى

__________________________________________ 
 

 .)المؤلف( 61: إتحاف األكابر (1)
   

، فإنه ساق إسناد الصحيح فيه عالياً عن )انظر العقد المكلل بالدرر العقياني له وغيره(عن شيخه ابن الطيب وطبقته مما سبق 
شيخه محمد بن عالء الدين المزجاجي عن الكوراني عن الالھوري والمعمر عبد اللطيف بن عبد الملك العباسي كتابة من 

وھو أعلى ما يوجد اليوم على وجه : أنا الحافظ الطاوسي فذكره، ثم قال: أخبرنا والدي قال: مدينة أحمد أباد عن القطب قال
األرض، إذ بيني وبين البخاري عشرة وأعلى أسانيد السيوطي والسخاوي أن يكون بينھما وبين البخاري ثمانية، فكأني سمعته 

مصطفى االمدي الديار بكري، وقد وقفت عليھا بخطه في ونحوه له في إجازته لشيخ بعض شيوخنا النور عمر بن . اھـ" منھما
  .قبيل موت الزبيدي بنحو سنة 1204بعلبك، وھي مؤرخة بغرة رجب عام 

 
والشيخ المعمر أبو لقمان يحيى بن عمار بن :"الفربري له لما ذكر من أخذ الصحيح عن (1) "تاج العروس"وفي مادة فربر من

وكذا . منه. اھـ" شاھان الختالني، ومن طريق األخير يقع لنا إلى البخاري صاحب الصحيح عشرة انفس وھو عال جداً 
  :له، نظم إسناده من طريق المعمرين في ترجمة محمد بن عالء الدين المزجاجي فقال" ألفية السند"في
 

 عن إبراھيم بالكتاب السـاري روى الـبـخـاريوبالعلو قد 
 عن شيخه المعمر الالھـوري أعني فتى كوران الشھرزوري
 والده المحـدث الـمـفـنـن وھو عن القطب محمـد عـن

 عن يوسف المعمر المـنـوس عن أحمد المعروف بالطاوسي
 عن ابن شاھان ھو الخـتـالن عن ابن شاذبخت الفرغـانـي

 وذا العلو بغية للمـنـصـف ربري عن المصـنـفعن الف
 مصافح للحافظ الـسـخـاوي كأنني بذا السـياق الـحـاوي

_____________________________________ 
 

 .467: 3تاج العروس  (1)
   
فمن تأمل ذلك " نبيان إسناد البخاري من طريق المعمري:"وعنون الحافظ الزبيدي عن ھذا السند في ترجمة المذكور بقوله 

علم انه كان ال يعتبر ما ينقل عن العمادي والصوابي ألنھم أجانب عن ھذه الصتاعة االسنادية التاريخية، وبلد الصوابي يبعد 
جداً عن أصقاع الطاوسيين والنھرواليين، فكيف يسوغ اعتمادھم في ذلك وكأنه اشتھر حذف الواسطة بين القطب والطاوسي 

لسلة عن الشيخ صالح الفالني ومن أخذ عنه كالشيخ عابد السندي، ثم من أخذ عنه كالشيخ عبد الغني، ثم لما انتشرت ھذه الس
  .وهللا أعلم. من أخذ عنه كأبي الحسن علّي بن ظاھر
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وھذا الحافظ أبو الفتوح الطاوسي ذكره السيد العالمة أبو بكر بن أبي القاسم " :(1) قال الوجيه األھدل في نفسه: تنبيه ثان
األھدل في ثبته، ووصفه بأنه الشيخ اإلمام الحافظ نور الدين أبو الفتوح أحمد بن عبد هللا بن أبي الفتوح الطاوسي الصوفي، 

ل هللا والحافظ إبراھيم بن محمد بن صديق وعمه المولى روى عن جماعة من األيمة األعالم كالعالمة أبي الفضل ابن فض
إحداھما عن عمه الملى ظھير الدين أبي إسحاق : البخاري طريقان] صحيح[ظھير الدين الطاوسي وغيرھم، وله في رواية 

بن أبي الخير، بسماعه عن جده المولى نور الدين عبد القادر  (2) الطاوسي بسماعه عن عمه المولى صدر الدين عبد الرحمن
الحكيم األبرقوھي، بسماعه عن الشيخ المعمر أحمد بن شاذبخت الفرغاني، والثانية وھي أعلى بدرجتين واشتھرت عنه 

الھروي ـ بفتح الھاء والراء بعدھا واو ـ نسبة إلى ھراة  لتسلسلھا بالمعمرين، وھي روايته له عن الشيخ المعمر بابا يوسف
، ذكر ذلك الشيخ العالمة إبراھيم بن (3)إحدى مدائن خراسان، وھذا الشيخ يشھر بسيصدساله، ومعناه المعمر ثالثمائة سنة

 انيحسن الكور

_____________________________________ 
 

 .175: النفس اليماني (1)
 .عبد الخير، والتصويب عن النفس اليماني: في المطبوعة (2)
 .وما ھنا صواب" وھذا الشيخ يشتھر بصيد له ومعناه عن ثلثمائة سنة: "اضطرب النص ھنا في النفس اليماني إذ جاء فيه (3)

   
عن المعمر محمد بن شاذبخت الفرغاني عن المعمر أبي لقمان يحيى بن عمار " الآللي في األربعين العواليلوامع "المدني في 

رأيت الحافظ السخاوي قال في ترجمة بابا يوسف الھروي ما : ورأيت بخط شيخنا الوالد ما لفظه. بن مقبل بن شاھان الختالني
بمنزله في ظاھر ھراة،  822عرف ببابا يوسف، لقيه الطاوسي سنة يوسف بن عبد هللا الضياء بن الجمال الھروي وي: لفظه

وذكر أنه زاد سنه على ثالثمائة سنة سبع سنين، واشتھر الطاوسي لذلك بان عدة من شيوخ بلده قالوا نحن رأيناه في طفوليتنا 
ً باإلجازة العا  .اھـ" مة، وهللا أعلمعلى ھيئته اآلن، وأخبرني آباؤنا بمثل ذلك، وحينئذ قرأ عليه الطاوسي شيئا

للحافظ مرتضى ـ لدى حرف الجيم ـ أنه يروي الطريقة الجامية " عقد الجوھر الثمين في الذكر وطرق اإللباس والتلقين"وفي
لبستھا أي خرقتھا من يد المعمر بابا يوسف :"من طريق قطب الدين النھروالي عن أبيه عن أبي الفتوح الطاوسي، قال

وھو أعلى ما :"قال الحافظ المذكور" ب الطريقة يعني شيخ اإلسالم قطب الدين أحمد النامقي الجاميالھروي، وھو من يد صاح
يوجد اآلن، وكذا ذكر لدى كالمه على الطريقة الكبروية ـ من حرف الكاف ـ أن أبا الفتوح لبس خرقتھا من يد المعمر بابا 

 .اھـ" أحمد بن عمر الخوارزمي المعروف بالطامة الكبريوسف الھروي، وھو عن صاحبھا اإلمام أبي الجناب نجم الدين 
بابا يوسف الھروي ھذا وتعميره مشكلة اكبر من أختھا، فإن تعميره ثالثمائة سنة اشتھر في أثبات المتأخرين شھرة : قلت

وعنه الشيخ المعمر :"يحيى بن شاھان الختالني قال (1) "تاج العروس"من" شوه"زائدة، ولما ذكر الحافظ الزبيدي في مادة
 ً اليانع "وفي . منه. اھـ" ثالثمائة سنة بابا يوسف الھروي وذكره الشيخ أبو الفتوح الطاوسي ومن طريقه روينا البخاري عاليا

 ويوسف الھروي عمر ثالثمائة سنة كما رآه الكزبري بخط" (2) "الجني
_____________________________________ 

 
 .396: 9تاج العروس  (1)
 .)المؤلف( 29: اليانع الجني (2)

   
أن ابن بطوطة  757التي فرغ من إمالئھا سنة  (1) وقد وقع في رحلة ابن بطوطة. منه. اھـ" الشريف مرتضى الزبيدي 

وصل في سفره من ھراة إلى الھند إلى جبل يشاء ووجد به زاوية الشيخ الصالح أطا أولياء، ومعناه بالتركية األب وأولياء 
ً بسيصد صاله باللسان العربي، ، ومعناه بالفارسية ثالثمائة سنة، وھم يذكرون أن عمره (2) معناه أبو األولياء، ويسمى أيضا

وأكرمنا ] والخواتين[، ويقصده السالطين ثالثمائة وخمسون عاماً، ولھم فيه اعتقاد حسن ويأتون لزيارته من البالد والقرى
ونزلنا على نھر عند زاويته، ودخلنا إليه فسلمت عليه وعانقني، وجسمه رطب لم أر ألين منه، ويظن رائيه أن عمره خمسون 

بحكايات، وشككت في  (3) سنة، وذكر لي أنه في كل مائة سنة ينبت له الشعر واألسنان، وسألته عن رواية الحديث فأخبرنا
فال يخلو الحال إما أن يكون بابا يوسف المذكور شيخاً للحافظ أبي الفتوح ھو الرجل بعينه " منھا. اھـ""حاله، وهللا أعلم بصدقه

وابن بطوطة لقي الرجل المذكور في القرن الذي قبله،  822وح لقيه عامالذي لقيه ابن بطوطة قبله بنحو مائة سنة، ألن أبا الفت
فإن كان ھو فقد بلغ به دعوى السن زمن لقي الطاوسي أكثر من أربعمائة سنة، وإن يكن غيره ـ وھو الظاھر ـ فإنما اتفقا في 

يوسف، والذي لقيه ابن بطوطة يعرف ويؤيد أنه غيره أن الذي لقيه الطاوسي سماه . مجاورة ھراة والسن المديد، وهللا أعلم



179 
 

بأطا أولياء، وإطالق سيصدساله عليه كإطالقه على الذي قبله لبلوغه ذلك الحد من التعمير ال أنه علم خصوصي على شخص 
  .معين، فتأمل ذلك

ريقة لم تصل وھذه الط: على طريقة المعمرين إلى البخاري من طريق المترجمين قال" حصر الشارد"لما تكلم في : تنبيه ثالث
 إلى الحرمين إال مع أشياخ

_____________________________________ 
 

 .240: ص 1288والمؤلف يحيل على طبعة مطبعة وادي النيل بمصر سنة ) 1960صادر، بيروت . ط( 391: رحلة ابن بطوطة (1)
 .بصيد: في المطبوعة (2)
 .فأخبرني: الرحلة (3)

   
لمعمر عبد هللا بن سعد هللا الالھوري، وھذه الطريقة لم تبلغ الحافظ ابن حجر وال السيوطي ألنھما أشياخ مشايخنا كالشيخ ا 

ً بالصالح، ذكره  كانا بمصر، والحافظ أبو الفتوح من رجال المائة الثامنة كان بأبرقوه مدينة بخراسان العجم، وكان موصوفا
قطف "وقد نقل كالم المزجاجي ھذا قبل السندي شيخه الفالني في. اھـ" الشيخ عبد الخالق المزجاجي في نزھته المستطابة

: والقاوقجي في أثباته وغيرھم من أصحاب الفھارس وسلموه، وفي ذلك وقفة من وجھين" اليانع الجني"ثم الفريني في" الثمر
ري واألحمد أبادي وابن فأما أوالً من جھة زعمھم أن ھذه الطريقة لم تبلغ الحجاز إال مع الالھوري وطبقته مع ان الالھو

نعم أستوطن أخيراً الالھوري . مطير ليسوا من أھل الحجاز، بل ابن مطير من اليمن واألحمد أبادي والالھوري من الھند
فإن  ؟المدينة، وكيف يمكن ان يأتوا بھا ھم إلى الحجاز، وھم إنما يروونھا عن حجازي وھو الشيخ القطب الدين النھروالي 

وكان صواب العبارة أن يقول ھذه الطريقة . مكة وإمامھا ومؤرخھا، وفي المسجد الحرام باب يعرف بهالقطب كان مفتي 
وفي إجازة الشيخ ابن عبد السالم بناني للشيخ التاودي ابن . المعمرية إنما اتصلت بأشياخ أشياخنا من طريق الالھوري وأمثاله

وراني عن الصفي القشاشي عن أبي المواھب الشناوي عن قطب سودة ساق أعلى أسانيده في صحيح البخاري عن الشيخ الك
ابن مطير : الدين النھروالي بسنده المعروف، وأنت تعلم أن القشاشي والشناوي كل منھما من أھل الحجاز، على ان ھؤالء

التي شماتھم من  والالھوري واألحمد أبادي، لم يرووھا عن قطب الدين بالسماع أو اإلجازة الخاصة وإنما باإلجازة العامة
وغيره، فأراد " لوامع الآللي"قطب الدين لما أجاز أھل عصره أو مصره، كما صرح بذلك تلميذھم الكوراني نفسه في

الكوراني والعجيمي أن يتصلوا به بعلو فاستجازوا ھؤالء بقصد ربط السلسلة والعلو، ولو على أضعف أنواع التحمل وھي 
لطاوسي فإنه لما وجد بابا يوسف الھروي استجازه حيث أن الھروي المذكور كان شملته إجازة اإلجازة العامة مثالً، كما فعل ا

ابن شاھان الختالني العامة كما تفيده عبارة السخاوي السابقة فإنه قال وحينئذ أي بعد تأكد الطاوسي تعميره قرأ عليه شيئاً 
ي الحجاز قبل الالھوري وطبقته، فإن الكوراني كان بروي وقد كانت طريق المعمرين ھذه رائجة ف.باإلجازة العامة، تأمله

الصحيح عن شيخه الصفي القشاشي عن شيخه أحمد بن علّي الشناوي العباسي عن العالمة السيد غضنفر النقشبندي عن تاج 
من ھذه  الدين عبد الرحمن بن شھاب الدين الكازروني عن أبي الفتوح الطاوسي عن بابا يوسف الھروي وغيره، وقد ساقه

الصحيح من طريق ابن العجل اليمني عن اإلمام " قطف الثمر"وقد ساق الفالني في . وغيره" حصر الشارد"الطريقة صاحب 
يحيى بن مكرم الطبري عن جده محب الدين عن البرھان بن صديق الدمشقي عن عبد الرحيم األوالي عن ابن شاذبخت بسنده، 

 .ما من أعيان علماء الحجاز، وكانا فيه قبل الالھوري بقرن وأكثروأنت تعلم أن الطبري وجده المحب كالھ
رواية الشيخ القصار الفاسي الصحيح عن خروف التونسي عن الكازروني " التحفة القادرية"و" المنح البادية"وساق صاحب 

حاق عن جده المولى عن أبي الفتوح الطاوسي عن عمه المولى ظھير الدين عبد الرحمن عن عمه المولى بدر الدين أبي إس
وبه إلى الحافظ : ح. نور الدين عبد القادر الحكيم األبرقوھي عن أبي عبد الرحمن محمد بن شاذبخت الفرغاني، قال في المنح

الخ، وھذا يدل على ان طريقة ... أبي الفتوح الطاوسي وھو أعلى بدرجتين عن الشيخ بابا يوسف الھروي عن ابن شاذ بخت 
إلى المغرب األقصى فضالً عن الحجاز، واتصل بھا مثل خروف واآلخذين عنه كالقصار قبل ميالد عبد  المعمرين ھذه دخلت
وأما ثانياً فقولھم إنھا لم تبلغ الحافظ ابن حجر عجيب، فإن ھذه الطريقة وصلت إلى شيخه اإلمام محدث . هللا الالھوري وطبقته

الدمشقي الشھير بابن الرسام ـ بفتح الراء والسين المھملتين المشددتين ـ  الشام مسند الدنيا البرھان إبراھيم بن محمد بن صديق
قال ابن نفسه أيضاً عن الشيخ عبد الرحيم األوالي عن ابن شاذبخت الفرغاني، " قطف الثمر"فإنه كان يروي الصحيح كما في 

، وطريقة ابن صديق ھذه شھيرة في 719، وولد ابن صديق سنة 720كان عمره مائة وأربعين سنة وأجاز عموماً سنة : عقيلة
ً النور العجيمي، يتصل بھا من طريق شيخه ابن العجل عن يحيى بن مكرم  فھارس المتأخرين، وھي التي كان يعتمدھا غالبا
الطبري عن جده اإلمام المحب الطبري عن البرھان ابن صديق عن األوالي عن الفرغاني، وھذه السلسلة من طريق ابن 

إنھا أعلى األسانيد لھم، ونظمھا : وعليھا اقتصر الصعيدي واألمير في ثبتيھما، وقالوا. رة بمصر وغيرھاصديق ھي الشھي
 :مفتي الشام السيد محمود ابن حمزة الحسني فقال



180 
 

 ً  ھذا الصحيح بحمد ذي اإلحسان يقول محمود بن حـمـزة راويا
 عن شيخه محمـد ذي الـشـان سعيد الشامي] الشيخ[عن قدوتي 

 أبيه وھو عـابـد الـرحـمـن ني بھذا الكزبري عن شيخـهأع
 عن حسن مـحـدث الـزمـان عن شيخه عـقـيلة مـحـمـد

 عن شيخه يحيى أخي الرجحان عن شيخه أبي الوفـاء أحـمـد
 عن شيخه إبراھيم أي برھـان عن شيخه الطبري محب الـدين
 ـرغـانـيمائة وأربعون ذا الف عن شيخه عبد الرحـيم سـنـه

 عن شيخه يحيى أبي لـقـمـان عن شيخه محمد بن شاذ بخـت
 عن الفربري صاحب اإلتـقـان ھو الذي عمر نحو ما مضـى
 قدوتنـا إمـام ھـذا الـشـان عن البخاري شيخه مـحـمـد

  
فقال " إنباء الغمر"في وقد ترجمه الحافظ . وأخذ الحافظ عن ابن صديق معروف ال يشك فيه أحد من أھل الرواية والصناعة

 مسند الدنيا من الرجال، سمعت منه بمكة، ومات سنة ست وثمانمائة عن خمس" :(1) فيه
______________________________________ 

 
 . 271ـ  270: 2انباء الغمر  (1)

   
وسيأتي في ترجمة أبي الحسن الونائي روايته ". وثمانين سنة، سمع من الحجار الكبير وابن تيمية وطائفة تفرد بالرواية عنھم

للصحيح عن خديجة بنت عبد الوھاب الطبري عن المعمر الحصاري عن زكرياء عن ابن حجر عن البرھان ابن صديق ھذا 
ه، ولعل الحافظ كان ال يعتمدھا فلذلك لم تشتھر عنه ألن ابن صديق يروي عن عن عبد الرحيم األوالي عن ابن شاذبخت بسند

  .عبد الرحيم بالعامة ألھل العصر في الغالب، وهللا أعلم

وجدت طريقة المعمرين ھذه تروى من طريق راو آخر مغربي عن قطب الدين، وجدت ذلك في ثبت صغير لعمر : تنبيه رابع
الصحيح عن شيخه النور علّي بن عبد البر الونائي، عن المعمر مائة وثماني وعشرين  بن عبد الرسول مسند مكة ساق فيه

سنة السيد عبد القادر بن أحمد بن محمد الندلسي، عن المعمر مائة وإحدى وعشرين سن محمد بن عبد هللا اإلدريسي، عن 
األندلس األصل المصري الدار الذي ترجمه وال شك ان عبد القادر المذكور ھو . المعمر قطب الدين النھروالي عن والده به

وطريقة . ، وشيخه اإلدريسي ال أعرفه1198ووفاته سنة  1091الحافظ الزبيدي في معجمه، وذكر ان والدته كانت سنة 
الونائي ھذه ھي التي كان يعتمد شيخنا النور حسين الحبشي المكي حسب روايته لھا عن أبيه عن عمر بن عبد الرسول عن 

وال شك أن ھذا االغراب من المتأخرين القصد منه عندھم ھو طي المسافات بينھم وبين سيد السادات، . به، وهللا أعلمالونائي 
  .نفعھم هللا بنياتھم آمين

كل ما قيل عن سند المعمرين إلى البخاري من طريق المترجم يأتي في سند الموطأ من طريق المعمرين : تنبيه خامس
له الموطأ من طريق قطب الدين النھروالي عن أبي الفتوح " قطف الثمر"شيخ صالح الفالني أسند فيالمذكورين أيضاً، فإن ال

إبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي عن أبي مصعب الزھري عن الطاوسي عن الھروي عن ابن شاذبخت عن ابن شاھان عن 
ويروي الختالني عن أبي :"، وفي اإلجازة التي كتب حافظ الحجاز الشيخ عبد السندي للشيخ عبد الغني الدھلوي(1) مالك

فابن شاھان الذي يروي الصحيح عن الفربري . اھـ" إسحاق إبراھيم بن عبد الصمد الھاشمي عن أبي مصعب عن مالك موطأه
د الھاشمي عن أبي مصعب على ما ذكره، وھو سياق عجيب عال جداً سنتكلم عليه في محل يروي الموطأ ايضاً عن ابن الصم

  .آخر، ان شاء هللا

اشتھر في أسانيد بعض متأخري التونسيين والجزائريين سياق سند الصحيح من طريق المعمرين ھذا إلى : تنبيه سادس
صالح الرضوي أو بعض اآلخذين عنه بالجزائر وتونس، الفربري ثم يقولون عن البخاري ومسلم، وھو في عھدة الشيخ محمد 

ولم نعرف قط ولم نسمع بان للفربري األخذ أيضاً عن مسلم صحيحه، على كثرة ما طالعنا من المشيخات والمعاجم والفھارس 
ومنھم من والطبقات والتواريخ والمسانيد، وقد نبھت على ذلك بعذ المنصفين من التونسيين والجزائريين فمنھم من اعترف 

  .توقف، وهللا أعلم
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أو أبو محمد عبد الكريم بن عبد النور  ھو الحافظ المحدث مفيد الديار المصرية وشيخھا أبو عليّ  :(2) ـ القطب الحلبي 540
أحد من تجرد للعناية بالرواية وتعب، وحصل : "المعروف بقطب الدين، الحلبي األصل والمولد، الحنفي المصري، قال الذھبي

كتب العالي ": "طبقات الحنفية"وقال قاسم بن قطلوبغا في . اھـ" وكتب، عن أصحاب ابن طبرزد فمن بعدھم وصنف التصانيف
 وخرج. اھـ" النازل وخرج وألف، وبلغ شيوخه األلفو

______________________________________ 
 

 .)المؤلف(من قطف الثمر  10: انظر ص (1)

وحسن المحاضرة 306: 9والنجوم الزاھرة  388: 2والسلوك  171: 14والبداية والنھاية  402: 1ترجمة القطب الحلبي في غاية النھاية  (2)
 .177: 4والزركلي  38: وطبقات الحنفية البن قطلوبغا 13: وذيل طبقات الحفاظ 358: 1

   
لنفسه عدة أربعينات من التساعيات والبلدانيات والمتباينات، وشرح معظم البخاري في عدة مجلدات، وله القدح المعلى في  

ً كبيراً الكالم على بعض أحاديث المحلى، واالھتمام في أحاديث األحكام، وشرح سيرة ا لحافظ عبد الغني المقدسي شرحا
. 735، وعمل تاريخ مصر فبلغ مجلدات، ومات سنة "المورد العذب الھني في الكالم على سيرة الحافظ عبد الغتي"أسماه

  .نروي ما له من طريق التاج السبكي عنه

  .(1) تقدم في األوائل: القلعي

ھو أبو الحسن علّي بن محمد بن علّي القرشي السطي الشھير بالقلصادي، الفقيه األستاذ المتفنن  :(2) ـ القلصادي 541
لتآليف العديدة من أھل األندلس، أخذ العلم ھناك ثم رحل إلى المشرق فلقي الكثير وانتفع بھم، الراوية الرحالة آخر من ألف ا

يروي عن ابن مرزوق وابن عقاب والحافظ ابن حجر والجالل المحلي والتقي السمني وأبي الفتح المراغي، له رحلة وفھرسة 
، ھكذا أرخه ابن أبي 891ومات سنة " البستان"م فيفي شيوخه وھم نيف وعشرون رجالً، وفھرسته ينقل منھا ابن أبي مري

  .، ولعل الول أقرب إلى الصواب912مريم وأرخ غيره موته سنة 

 له شرح األنوار. أروي كل ما له من طريق السنوسي التلمساني عنه

______________________________________ 
 

 .)97: ص( 4: رقم (1)

(2) 

692: 2ونفح الطيب  14: 5والضوء الالمع ) بھامش الديباج( 209: ونيل االبتھاج 131: ونظم العقيان 141: ترجمة القلصادي في البستان
ومقدمة رحلة القلصادي تحقيق صديقنا األستاذ محمد أبو األجفان 163: 5والزركلي  1519: ومعجم المطبوعات 261: وشجرة النور

ولألستاذ محمد السويسي دراسة عن القلصادي 891ھو يرجح أن تكون وفاة القلصادي سنة و) 1978تونس (األستاذ بالكلية الزيتونية بتونس 
 .)1972سنة  9: العدد(نشرت بالحوليات التونسية 

   
السنية في الحديث البن جزي في جزء، وھو عندي، وله أيضاً شرح على البردة وعلى قصيدة القاضي ابن منظور في األسماء 

  .غير ذلكالنبوية، وشرح الحكم و
 

الدين أبي الفتح علّي بن القاضي قطب الدين  ھو برھان الدين أبو الفتح إبراھيم بن شيخ اإلسالم عالء :(1) ـ القلقشندي 542
أحمد بن إسماعيل بن عالن القرشي الشافعي جمال الدين القلقشندي ـ بقاف مفتوحة ثم الم ساكنة ثم قاف مفتوحة ثم شين 

. القدوةمعجمة ثم نون ساكنة ثم دال مھملة مكسورة بعدھا ياء ـ نسبة إلى قرية من قرى مصر، اإلمام العالمة الحافظ الرحلة 
شيخ "ورأيته محلى في طبقة سماع عليه لثالثيات مسند أبي داوود الطيالسي بـ (2) "سبائك الذھب"ھكذا حاله ابن العماد في
. إبراھيم بن عالء القرشي القلقشندي: في تصحيح الطبقة ھكذاوإمضاؤه ھو  919وھو بتاريخ عام " مشايخ اإلسالم والحفاظ

مجتھد األمة الحافظ المحدث الرحلة شيخ مشايخ اإلسالم والمسلمين رحلة "ورأيته محلى أول إجازة المترجم لسقين العاصمي بـ
خ اإلسالم والحفاظ جمال الدين قاضي القضاة شي"بـ " إتحاف الرواة"وكذا حاله الشھاب ابن الشلبي في . اھـ" الحفاظ والمحدثين

  .الخ"... أبي الفتح
 

الحافظ ابن حجر والعز ابن الفرات ووالده العالء القلقشندي وجده قطب الدين والبدر الحسن بن أيوب : أخذ عن جماعة منھم
ي وجالل الدين ابن النسابة والقطب الجوجري والكاتبة أم محمد كلثوم بنت عمر بن صالح النابلسية والقاضي الكمال بن البارز
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إنه آخر من يروي عن الشھاب الواسطي وأصحاب الميدومي والتقي : "قال البدر العالئي. الملقن ومريم الھورينية وغيرھم
 .، اھـ"الغزنوي وعائشة الكنانية وغيرھم

______________________________________ 
 

 .104: 8ترجمة القلقشندي في الشذرات  (1)
 .، وما ذكره ورد في شذرات الذھبكذا سماه (2)

   
وروى صحيح البخاري من جماعة يزيد عددھم عن ثمانين شيخاً، وروى حديث األولية كما في فھرسته عن جمع من المشايخ  

: يزيد عددھم عن مائة وعشرين شيخاً، أعالھم سنداً مسند عصره الشھاب أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي المقدسي، قال
انتھت إليه الرياسة وعلو السند في الكتب الستة والمسانيد . ني انفردت به وھو عن مسند اآلفاق الصدر الميدومي، اھـوأظن أ

عن إحدى  922واإلقراء، كان ال يخرج من داره إال لضرورة شرعية، توفي فقيراً بحصر البول عاشر جمادى اآلخرة عام 
ً وال تنقص يوماً، قا " وكأن الشمس كانت في مصر فغربت، أي عند موته:"ل الشعراني في ترجمتهوتسعين سنة ال تزيد يوما

  .اھـ

له كتاب األربعين من عوالي مسموعاته من تخريجه لنفسه، واألربعين العشاريات له حملھما عنه سقين العاصمي محدث فاس 
سي، وموجود بالمكتبة التيمورية والمغرب في وقته، وله الثبت الذي أجاز به سقين المذكور، وھو عندي بخط العارف الفا

نرويه بالسند إلى القصار عن أبي . 125بمصر أسانيد ابن القلقشندي ھذا ضمن مجموعة في مصطلح الحديث تحت عدد 
وبأسانيدنا إلى النجم الغزي عن أبيه البدر عنه وھو عال لنا : ح. النعيم رضوان وخروف التونسي، كالھما عن سقين عنه

والمترجم ممن أجاز لكل من أدرك حياته عموماً وألھل . لى البابلي عن الشمس الرملي عن الجمال القلقشنديوبالسند إ: ح.جداً 
  .للرضي الحنبلي" تاريخ حلب"حلب خصوصاً كما في

ف عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن القنازعي، أروي فھرسته من طريق ابن خير ھو أبو المطر :(1) ـ القنازعي 543
 .عن أبي محمد ابن عتاب عن أبيه عنه

______________________________________ 
 

 .ومن مؤلفاته تفسير الموطأ، وكتاب في الشروط وغير ذلك) 413توفي سنة ( 309: والصلة 436: فھرسة ابن خير (1)
   

ھو الفقيه أبو القاسم أحمد بن عبد هللا بن محمد بن مسعود القنطري الشلبي، أروي فھرسته بالسند إلى  :(1) ـ القنطري 544
  .ابن خير عنه

  
ھو شيخ األعصار واألمصار، محدث المغرب األقصى ومسنده، أبو عبد هللا محمد بن قاسم القصار  :(2) ـ القصار 545

اض، أو بإزاء روضة الشيخ ، ودفن بمراكش في قبة القاضي عي1012الغرناطي األصل الفاسي النشأة والدار، المتوفى سنة 
كان عديم النظير في علم الحديث ومتعلقاته وروايته بفاس، ورث ذلك عن الشيخ أبي النعيم رضوان . أبي العباس السبتي

 .الجنوي اآلخذ ذلك عن شيخه سقين العاصمي الذي جلبه من المشرق من أعالمع كالقلقشندي وابن فھد وامثالھما
كان شيخنا القصار حتامل راية : "بن يوسف الفاسي في شرحه على منظومته في االصطالحقال الشيخ أبو حامد العربي 

الحديث في ھذه األقطار المغربية بعد شيخه، وانفرد بذلك غير مدافع عنه وال منازع، أجازه فيه جماعة من أھل المشرق 
سمعت غير واحد ": "مطلع اإلشراق"ري في وقال الشيخ أبو محمد عبد السالم ابن الطيب القاد. اھـ" والمغرب حتى أقرانه

ممن قرأت عليه القول إن ھذا التحقيق في العلم الذي يوجد عندھم ـ أعني أوالد الشيخ أبي المحاسن الفاسي ـ إنما ھو إرث عن 
م، وكان للقصار معرفة بالتاريخ واألنساب، شديد األعتناء بأنساب األشراف وكان يفتخر بمصاھرتھ. اھـ" الشيخ القصار

وسمعت بعض المشايخ يقول إنه ما عال زوجته الشريفة قط أدباً مع جدھا عليه السالم، وجمع خزانة عظيمة من الكتب تفرقت 
 .بعد موته أيادي سبا

______________________________________ 
 

 .437: فھرسة ابن خير (1)

:وھو ينقل عن المطمح وله ترجمة في صفوة من انتشر 86: 1ونشر المثاني  44: والسعادة األبدية 121: 4ترجمة القصار في خالصة االثر  (2)
16  ً  .وفي المرآة أيضا
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أخذ عن الجنوي وھو عمدته، وعن خروف التونسي وأجازاه كما أجازه أيضاً أبو القاسم ابن عبد الجبار الفكيكي، وھو قرينه  
بن محمد بن إبراھيم الدكالي الفاسي، وأبو العباس التسولي ومشاركه في األخذ وعاش بعد القصار، وأبو العباس أحمد 

وروى باإلجازة مكاتبة من مصر عن النجم الغيطي، والبدر الغزي الدمشقي، ولعله المراد بأبي الطيب الغزي الذي . وغيرھم
ب، وشيخ اإلسالم زين يروي عنه كثيراً في فھرسته عالياً عن زكرياء، وأحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي، ويحيى الحطا

  .العابدين البكري

له فھرسة جمعت رواياته في الفقه والحديث، وثبت آخر صغير في كراسة لطيفة اشتمل على سنده في الصحيحين والموطأ 
وتصانيف عياض والعراقي وابن حجر وزكرياء وابن الصالح ورسالة ابن أبي زيد ومختصر ابن الحاجب وتصانيف 

مع والقوت واألحياء، وختمھا باالتصال بكبار أرباب الطرق كالشيخ عبد القادر والشاذلي، وبعض البيضاوي وجمع الجوا
 :الوصايا، منھا ما أنشد البن ليون التجيبي

 ھو التثبت ألجـل الـوھـم قال ابن سيرين ونصف العلم
 أخطأھا أمكن منه الممتحن وجنة العالـم ال أدري فـإن

  

  .998وأكملھا سنة 

وكل ما للشيخ القصار من طريق المقري وابن القاضي والدالئي وعبد الھادي بن عبد هللا العلوي كلھم عنه، ومن نرويھا 
وبالسند إلى العجيمي عن أبي : ح. طريق أبي السعود الفاسي عن عم أبيه أبي زيد عبد الرحمن وأبي حامد العربي كالھما عنه

العربي النسب كالھما عنه، قال أبو سالم العياشي في ترجمة شيخه أحمد بن  عبد هللا محمد بن أحمد الفاسي وعبد الوھاب بن
 1063وفيه نظر ألن البوعناني مات سنة . اھـ" ان البوعناني خاتمة من روى عن القصار":"مسالك الھداية"موسى األبار من

ابتھاج "قصار كما في ترجمته من، وھو ممن أجازه ال1073وعاش بعده أبو محمد عبد الوھاب ابن العربي الفاسي إلى سنة 
، وقد قال في ترجمته 1087وغيره، وعاش بعدھما أيضاً قاضي مكناس أبو عبد هللا محمد بن أحمد الفاسي إلى سنة " القلوب

. اھـ" 1011ربيع عام  27أجازه القصار في صغره حسبما وقفت على إجازته له بخط يده بقرب مولده بتاريخ :"من االبتھاج
على نسخة إجازة القصار له مسجلة على قاضي الوقت وھي عامة، وقد أجازا ألبي علّي الحسن العجيمي مكاتبة وقفت : قلت

  .ولم يتفطن لعلو إسنادھما العياشي وال غيره من أھل المغرب، والكمال 

ھو شھاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطالني الشافعي المصري اإلمام العالمة الحجة الرحلة  :(1) ـ القسطالني 546
 :المحدث المسند، وصفه اإلمام بدر الدين الغزي في إجازته المنظومة للمسند داوود بن علّي العباسي بقوله

 أحمد المعروف بالقسطالني الحافظ المسند ذي االتقـان
  

النور السافر في "والسيد عبد القادر العيدروس في" شذرات الذھب"وصفه بالحافظ ابن العماد الصالحي في ترجمته من وممن
  .وغيرھم" أھل القرن العاشر

  
، وقرأ البخاري على الشاوري في خمسة مجالس، وجاور بمكة، وأخذ عن جماعة من الحفاظ كالسخاوي والنجم 851ولد سنة 

كثيراً لنفسه ولغيره، وعندي مجلد بخطه ومجموع حديثي كذلك، وصنف التصانيف التي سارت بھا ابن فھد، وكتب بخطه 
كتاب جليل ":"النور السافر"الركبان في حياته، منھا في السنة وعلومھا كتاب المواھب اللدنية، وھو شھير متداول، قال عنه في

 الساري المقدار عظيم الوقع كثير النفع ليس له نظير في بابه، وإرشاد
______________________________________ 

 

102: 1والبدر الطالع  103: 2والضوء الالمع  121: 8والشذرات  113: والنور السافر 126: 1ترجمة القسطالني في الكواكب السائرة  (1)
 .221: 1والزركلي  11: 6وخطط مبارك 

   
" لعله أجمع شروح البخاري وأحسنھا": "النور السافر"عنه صاحب  على صحيح البخاري في عشر مجلدات طبع مراراً، قال 
وكان بعض شيوخنا يفضله على جميع الشروح من حيث الجمع وسھولة األخذ والتكرار واإلفادة، وبالجملة فھو : قلت. اھـ

ه الشمس فمن دونه، والبن الطيب الشركي عليه حاشية في مجلدين، واختصر" فتح الباري"للمدرس أحسن وأقرب من 



184 
 

وله منھاج االبتھاج شرح مسلم بن الحجاج في ثمانية أجزاء، وشرح على . الحضيكي السوسي، عندي منه المجلد الثاني
لم يكمله، وتحفة " إرشاد الساري"لشيخه السخاوي، واختصار " الضوء الالمع"الشمائل، والبردة للبوصيري، واختصار 

  .923ائس األنفاس في الصحبة واللباس، وتوفي سنة السامع والقاري بختم صحيح البخاري، وله نف

له فھرسة نسبھا له ابن رحمون فيما وقفت عليه بخطه، أرويھا وكل ماله بأسانيدنا إلى العياشي عن الخفاجي عن البرھان 
لدين عبد العلقمي عن أخيه الشمس عن القسطالني، وبه إلى أبي الحسن علّي األجھوري عن غالبدر القرافي عن الوجيه زين ا

ً عن عبد الجواد الطريني عن يس المحلي وھو أعلى: ح.الرحمن بن علّي األجھوري عنه  .وبه إلى أبي سالم أيضا
أنشدني بعض األخوان بالقاھرة لبنت الباعوني زوجة القسطالني في كتابه : ألبي سالم العياشي" مسالك الھداية"في: لطيفة

 :المواھب

 جليل وكم قد جمـعكتاب  كتاب المواھب ما مثـلـه
 يقول الورى منك ال يستمع إذا قال غمر له مشـبـه

  

وكتاب المواھب ھذا اشتھر وخدمه الناس، وشرحه النور الشبراملسي بحاشية نفيسة في أسفار خمسة ھي عندي، وتلميذه 
أحمد الشوبري المصري  الزرقاني في ثمان مجلدات، وحشاه الصفي القشاشي والبرھان إبراھيم الميموني والشمس محمد بن

ويحكى ان الحافظ . والنور علّي القاري وغيرھم، واختصره جماعة منھم عصرينا الشيخ أبو المحاسن النبھاني وقد طبع
السيوطي كان يغض منه ويقول إنه يأخذ من كتبه ويستمد منھا وال ينسب لھا، وانه ادعى عليه بذلك بين يدي شيخ اإلسالم 

ما ادعاه، فعدد مواضع قال إنه نقل فيھا من كتب البيھقي بواسطة كتبه، وكان الواجب عليه أن يقول نقل زكرياء، فألزمه ببيان 
الفارق بين المصنف "وعندي مقامة عجيبة ألفھا الحافظ السيوطي في قضاياه مع المترجم سماھا. السيوطي عن اغلبيھقي

مترجم رحمه هللا قصد إزالة ما في خاطر الجالل السيوطي، وحكى الشيخ جار هللا ابن فھد ان ال. في نحو كراسة" والسارق
أنا القسطالني جئت إليك حافياً مكشوف الرأس : فقال ؟من: فمشى من القاھرة إلى باب دار السيوطي بالروضة ودق الباب فقال

ت الذھب لعبد الحي قد طاب خاطري عليك ولم يفتح له الباب ولم يقابله، اھـ، بواسطة شذرا: ليطيب خاطرك علّي، فقال له
  .(1) العمادي

  .المطبوع (2) "كشف الظنون"ونحو ھذه الحكاية وقعت في: قلت

ورأيت في بعلبك عند قاضيھا إذ ذاك الشيخ أبي الخير ابن عابدين مجموعة للشيخ ابن عبد الحي الداودي الدمشقي فيھا 
ام القسطالني زوج عائشة الباعونية وصاحب المواھب حدثنا شيخنا أحمد المقري تحت القبة بجامع بني أمية ان اإلم:"مانصه

ذھب إلى دار الحافظ السيوطي فدخل على عادته فاستأذن عليه فلم يأذن له بالدخول ألن النبي صلى هللا عليه وسلم كان ذلك 
ً عند الشيخ وھو يملي أحاديثه صلى هللا عليه وسلم أجله لم يأذن  اھـ فظھر من ھذه الرواية السبب الذي من" الوقت جالسا

 وفي. السيوطي للقسطالني، وانه كان في حال انجماع باطني وتشخيص خاص، فكره أن يقطع عليه حالته وتوجھه

______________________________________ 
 

 .123ـ  122: 8الشذرات  (1)
 .1897: 2كشف الظنون  (2)

   
أخبرني أن الحافظ السيوطي لما :"رحلة ابن عبد السالم الناصري ترجمة العالمة المعمر قاضي قابس أبي بكر بن تامرا من 

أدعى بمصر االجتھاد المطلق أنكر عليه علماء عصره منھم القسطالني، فانعزل عنھم بخلوة على ساحل النيل، فذھب نحوه 
ھذا مما يستدل به : فقبله، قلت فالن بن فالن جاءك متنصالً تائباً فاقبله،: فقال ؟من ھذا : القسطالني فدق الباب، فقال السيوطي

  .اھـ" على جاللة القسطالني وديانته

 للشيخ المسناوي انه" جھد المقل القاصر"بقاف معقودة بين القاف والكاف كما لبصرى في ثبته، وفي - :(1) ـ القشاشي 547
بضم القاف وتخفيف الشين المعجمة ـ نسبة إلى القشاشة، وھي سقط المتاع من األشياء التي تسترخص وال يشتريھا غالباً إال 

  .الفقراء، ويقال له في عرفنا بفاس السقاطة، ولقب بذلك يونس جد الشيخ الصفي
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ي المقدسي األصل المدني الدار المتوفى بھا ھو اإلمام العارف صفي الدين أحمد بن محمد بن يونس المدعة عبد النبي القشاش
، والشھاب أحمد بن علّي الشناوي وھو عمدته وإليه 1044، يروي عن والده وكان من أكابر عصره المتوفى سنة 1071سنة 

رف ، وبالمدينة أيضاً عن أحمد بن الفضل بن عبد النافع بن العا1011ينتسب، وعن أعالم اليمن ألن والده دخل به إليه عام 
" الجواھر الخمس"محمد بن عراق، ومن أعلى مشايخه إسناداً المعمر عبد الكريم الكجراتي خاتمة أصحاب الغوث صاحب

 .عنه، ومن كبار شيوخه العالمة السيد غضنفر النھروالي السيراوي ابن أخت المنال الجامي وغيرھم، بحيث بلغ شيوخه مائة
 طبعت" السمط المجيد"وللصفي القشاشي في ھذه الصناعة فھرسة تسمى

______________________________________ 
 

 .119: وصفوة من انتشر 429 -  407: 1والرحلة العياشية  343: 1ترجمة القشاشي في خالصة االثر  (1)
   

في نحو في الھند ولم أظفر بھا، وله رسالة في أسانيده إلى طرق القوم مقتبسة من شرح الجواھر لشيخه العارف الشناوي 
وعندي إجازة بخطه ذكر فيھا انه يروي " المواھب اللدنية"كراسين وھي عندي، وله حاشية على الشفا، وحاشية أخرى على

الصحيح عن شيخه الشناوي أحمد بن علّي عن والده علّي بن عبد القدوس عن الشعراني وابن حجر الھيثمي، كالھما عن 
د النور المشھدي واألمين الغمري والشمس السمھودي والحطاب المالكي والكمال القاضي زكرياء وعبد الحق السنباطي والمسن

ما :"وقد عقد له ترجمة طنانة تلميذه أبو سالم العياشي في فھرسته ورحلته، قال في الرحلة. قاضي القضاة القادري وغيرھم
حاديث النبوية، حتى ال يكاد كالم له رأيت كالم أحد من عارفي زماننا ومن قبله يساوي كالم الصفي في مزج الحقائق باأل

يخلو من آية اوحديث، فكأن كتب الحديث كلھا جمعت له جمعاً فھو يأخذ منھا ماشاء متى شاء، مع زيادة عزو الحديث لراويه 
ـ اھ" ومخرجيه، وذلك قل ما يوجد في كالم غيره من أھل الحقائق، إن أتوا بحديث أطلقوه بال نسبة، إذ ليس ذلك من وظيفھم

نروي كل ما له من طريق البرھان الكوراني والعجيمي والعالء الحصفكي وأبي المواھب الحنبلي والشلي وعبد هللا . منھا
  .بلفكيه وغيرھم، كلھم عنه

  
الطاھر إسماعيل بن حامد األنصاري القوصي نزيل دمشق المتوفى بھا سنة  وھو شھاب الدين أبو :(1) ـ القوصي 548
 .، له معجم في أربع مجلدات653

______________________________________ 
 

(1) 
:4 ومرآة الجنان 260: 5والشذرات  104: 1وميزان االعتدال  397: 1ولسان الميزان  157: ترجمة الشھاب القوصي في الطالع السعيد

438: 1والدارس  138: 14وخطط مبارك  414: 1وحسن المحاضرة  35: 7والنجوم الزاھرة  186: 13والبداية والنھاية  129
 .263: 2وكحالة  308: 1والزركلي 

   
ھو اإلمام الحافظ زين الدين أبو العدل قاسم ابن قطلوبغا بن عبد هللا المصري الحنفي صاحب  :(1) ـ ابن قطلوبغا 549 
وأخذ عن الحافظ ابن حجر وابن الھمام والتاج أحمد الفرغاني، واشتدت مالزمته  802ولد سنة  (2) "تاج التراجم"كتاب

اإلمام الحافظ الذي انتھت إليه رياسة مذھب "بـ" الخيرات الحسان"لألخير وبه تخرج، حاله الشھاب أحمد بن حجر الھيثمي في
شرح المصابيح : ألف التصانيف العديدة النفيسة منھا. حجر وغيره بالحفظ واإلتقان وأقر له شيخه الحافظ ابن. اھـ" أبي حنيفة

وشرح قصيدة ابن فرح في االصطالح، " تحفة االحياء فيما فات من تخاريج االحياء"للبغوي، وتخريج أحاديث اإلحياء سماه 
ة، وتخريج أحاديث العوارف، وشرح منظومة ابن الجزري، وحواشي شرح ألفية العراقي، ةوحواشي على شرح النخب

للغزالي، " جواھر القرآن"وأحاديث االختيار شرح المختار، وأحاديث البزدوي، وأحاديث الشفا، وأحاديث أبي الليث، وأحاديث 
، وترتيب مسند أبي حنيفة البن المقري، وتبويب مسنده "شرح العقائد السفية"له، وأحاديث " منھاج العابدين"وأحاديث

ألمالي على مسند أبي حنيفة، وعوالي أبي الليث، وعوالي الطحاوي، وتعليق مسند الفردوس، وأسماء رجال شرح للحارثي، وا
معاني اآلثار للطحاوي، ورجال موطأ محمد بن الحسن، ورجال كتاب اآلثار له، ورجال مسند أبي حنيفة، وترتيب التمييز 

في اصطالح ثقات العجلي، وزوائد العجلي، وزوائد رجال الموطأ،  للجوزقاني، وأسئلة الحاكم للدارقطني، واالھتمام الكلي
ومسند الشافعي، وسنن الدارقطني على الستة، وتقويم اللسان في الضعفاء، وحواشي مشتبه النسبة البن حجر، واألجوبة عن 

 اعتراض ابن أبي شيبة على أبي حنيفة، وتاج التراجم فيمن

______________________________________ 
 .14: 6والزركلي  93: 2وبروكلمان، التكملة  45: 2والبدر الطالع  326: 7والشذرات  184: 6ترجمة ابن قطلوبغا في الضوء الالمع  (1)
 .1962ثم أعيد طبعه ببغداد سنة  1862طبع أول مرة في ليبسك سنة  (2)
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شايخ شيوخ العصر، وتعليق على تقريب ابن صنف من الحنفية وھو مطبوع بأروبا، وتراجم مشايخ المشايخ، وتراجم م 
حجر، ورسالة في من روى عن أبيه عن جده، وغريب أحاديث شرح األقطعي على القدوري، ورسالة في البسملة، ورسالة 

  .879في رفع اليدين في الصالة، مات سنة 

عنه من نظمه وفوائده وقرأت عليه  سمعت منه مع ولدي حديث األولية فكتبت:"أروي ما له بالسند إلى الحافظ السخاوي، قال
وقد انفرد عن علماء مذھبه الحنفية الذين أدركناھم في التقدم في ھذا الفن وصار بينه وبينھم مواقف :"قال" شرح ألفية العراقي

. ضاً عنهوبالسند إلى الحافظ السيوطي أي. اھـ" مع توقف الكثير منھم في شأنه وعدم إنزاله منزلته جرياً على عادة المعاصرين
وبالسند أيضاً إلى العجيمي والرداني عن السيد النقيب ابن حمزة عن شمس الدين محمد بن منصور عن شيخ اإلسالم محمد : ح

  .البھنسي عن قطب الدين محمد بن سلطان مفتي دمشق عنه

عتيق بن علّي بن خلف األموي من أھل مربيطر سكن مالقة وأقرأ بھا، وكان يعرف بابن قنترال، أخذ  :(1) ـ ابن قنترال 550
وروى باألندلس، ثم أخذ في طريق حجه عن أبي الطاھر السلفي وأبي الطاھر ابن عوف وغيرھم، له برنامج في مشيخته، 

  .ن أبي بكر ابن العاصي عنهأروي ما له من طريق ابن الزبير ع. 612توفي سنة 

 ھو اإلمام العالمة المسند الرحال المؤرخ :(2) ـ ابن قنفذ القسمطيني 551

______________________________________ 
 

 .76: وبرنامج الرعيني 1940: والتكملة رقم 57: ترجمة ابن قنترال في صلة الصلة (1)

(2) 
ودرة 154: وجذوة االقتباس") حسين"على ھامش الديباج وفيه بعض المصادر األخرى ان اسم والده ( 75: ترجمة ابن قنفذ في نيل االبتھاج

واعالم) أحمد حسين( 114: 1لي والزرك 16: 2واالعالم بمن حل مراكش  308: والبستان 12: 1ونشر المثاني  150: الحجال رقم
 .ومقدمة كتاب الوفيات) وفيه سرد لمراجع أخرى( 22 -  20: الجزائر

   
في شرح قصيدة ابن فرح في اصطالح  (1) "شرف الطالب"أبو العباس أحمد بن حسن الشھير بابن الخطيب، صاحب

والتزم فيه ان يسوق في كل قاعدة من " أنوار السعادة"الحديث، والوفيات، وشرح حديث بني اإلسالم على خمس المسمى
ً و ً وأربعين مسألة، وله أيضا سيلة اإلسالم بالنبي عليه السالم وھو من أجل الموضوعات في السيرة الخمس أربعين حديثا

. ، ھو كالفھرسة له، في غاية اإلفادة واإلجادة(2) الختصاره له، وأنس الفقير في ترجمة الشيخ أبي مدين وأصحابه وطبقته
صدره صغر جرماً وغزر ": "نشر المثاني"التي جعلھا خاتمة لشرحه قصيدة ابن فرج قال عنھا صاحب  (3) ووفيات المترجم

وذيله أبو . إليه، من الھجرة النبوية إلى المائة التاسعةعلماً في وفيات العلماء والصالحين، مرتب على المئين، بوجه لم يسبق 
  .وكل من األصل والذيل عندي. اھـ" العباس أحمد بن محمد بن القاضي الفاسي وابتدأ من أول المائة الثامنة إلى المائة العاشرة

  
القاسم محمد بن أحمد  أروي مؤلفاته ومروياته من طريق ابن مرزوق الحفيد عنه، وھو يروي عامة عن قاضي غرناطة أبي

روى حزاب الشاذلي عن أبي . الشريف شارح الخزرجية وغيرھا، وعن ابن عرفة وحسن بن باديس شارح سيرة ابن فارس
عبد هللا البطريني التونسي عن أبي العزم ماضي ابن سلطان عن الشاذلي، وأجاز ابن قتفذ المذكور كما في ٮخر وفياته لمن رآه 

 .810ث بما صح لديه من مروياته وما شاء من مصنفاته، وكانت وفاته سنة أو رأى من رآه أن يحد
______________________________________ 

 
 .)1976: الرباط(طبع مع كتابين آخرين بعنوان ألف سنة من الوفيات،  (1)
 .1965طبع بالرباط سنة  (2)
 .)1939ھنري بيريس سنة  ونشره 1911وقبل ذلك بالھند سنة ( 1971طبع ببيروت سنة  (3)

   
  .(1) "انظر تنوير الزمان"ھو أبو القاسم: ابن القاضي

  
  .(2) "انظر من اسمه أحمد من حرف األلف:"ابن القاضي

 
ذكرت فيه "للشھاب أحمد قاطن الصنعاني، قال عنھا في إجازته للسيد سليمان األھدل،: ـ قرة العيون في أسانيد الفنون 518

  . اھـ" فادة، والنظر المؤيد بالنقادة، مجتھدي عصرنا، وفخر دھرنامشايخي األجالء األعالم، النبالء الكرام، أولي التحقيق واإل
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  .(3) )انظر أسانيدنا إليه في اسمه من ھذا الحرف(
 

  .(4) "انظر حرف الھاء"وكيألبي العباس أحمد الھشت: قرى العجالن على إجازة األحبة واإلخوان
 

و مھم جداً جامع األسانيد وكتب أھل المشرق ھو الثبت الصغير لصالح الفالني، وقد طبع، وھ :(5) ـ قطف الثمر 519
من نسبة ) طبعة الھند 4صحبفة " (الباقيات الصالحات"ومن الغريب ما وقع في" انظر أسانيدنا إليه في حرف الفاء."والمغرب

 ً   .قطف الثمر للعجيمي، وھي نسبة وھمية خيالية وإال فھو للفالني قطعا
 

ھو ثبت للحافظ مرتضى الزبيدي مختص بأسانيده إلى الصحيح ألفه باسم العالمة الشمس ابن بدير  :(6) ـ قلنسوة التاج 520
 المقدسي، وذلك أن

______________________________________ 
 

 .)287: ص( 95: رقم (1)
 )114: ص( 5: رقم (2)
 .في ما تقدم) 938: ص(  534: رقم (3)
 .في ما يلي 618: رقم (4)
 .)901: ص( 519: انظر ما تقدم رقم (5)
 .240: 2انظر إيضاح المكنون  (6)

   
الحافظ المذكور كان ارسل إليه كراريس من أول شرحه على القاموس المسمى بالتاج ليطلع عليه شيخه عطية األجھوري 

، فكتب له ھذا الثبت وسماه 1182وأعاد إليه الجواب طالباً في ضمنه قلنسوة من ذلك التاج، وذلك عام ويقرضه، فكان ذلك، 
) انظر ترجمتھما(بقلنسوة التاج، وقد ساق اولھا الحافظ مرتضى في ترجمة ابن بدير من المعجم الكبير ثم الجبرتي في تاريخه 

 .سانيدنا إلى الوجيه الكزبري عن ابن بدير المجاز بھانرويھا بأسانيدنا إلى الحافظ مرتضى وھي معروفة، وبأ
للعالمة المحدث المسند الشھاب أحمد بن علّي المنيني المولد الدمشقي المنشأ  :(1) ـ القول السديد في متصل األسانيد 521
والتغلبي والكاملي والمجلد  (2) ، يروي عامة عن أبي المواھب الحنبلي والعارف النابلسي1089لمذھب، ولد سنة الحنفي ا

ومحمد الوليدي والتاج القلعي وابن عقيلة ومحمد بن سالمة االسكندري وعبد الكريم الخليفتي العباسي  (3) والبصري والنخلي
  .1172توفي سنة . وأبي طاھر الكوراني وحسن البرزنجي ومحمد شمس الدين الرملي وغيرھم

 
، وقفت عليه بدمشق، "ءة الدراري في شرح صحيح البخاريإضا"له شرح على الصحيح وصل فيه إلى كتاب الصالة سماه

وشرحه " مواھب المجيب فيما يختص بالحبيب"للسيوطي نحو ألف ومائتي بيت من كامل الرجز سماه" أنموذج اللبيب"ونظم
 وقفت عليه بتونس، واستنزال النصر بالتوسل بأھل بدر وھو عندي، ومطلع" فتح المجيب"في نحو ثالثين كراسة وسماه

  .النيرين في إثبات النجاة لوالدي سيد الكونين، واالعالم بفضائل الشام
______________________________________ 

 
 .175: 1والزركلي  249: 2 103: 1وإيضاح المكنون  133: 1ترجمته في سلك الدرر  (1)
 .يريد الشيخ عبد الغني النابلسي (2)
 .الكاملي وعبد الرحمن المجلد وعبد هللا ابن سالم البصري واحمد النخلي المكي عبد القادر التغلبي وعبد الرحيم (3)

   
وثبته ھذا نفيس حداً وقفت عليه بمكتبة شيخ اإلسالم بالمدينة المنورة، وتوجد منه نسخة أخرى بالمكتبة التيمورية بخط ولد 

ن والده أخذ عن قاضي الجن عبد الرحمن ، وفيه ذكر ا38المؤلف إسماعيل في أول مجموعة بقسم المصطلح تحت رقم 
ھكذا قرأه : وصافحه وآخاه وأمره بقراءة شيء من القرٮن، فلما أتمه قال 1073الملقب بشمھروش الجني لما اجتمع به عام 

وسلم  وبھذا السند يكون بيني وبين النبي صلى هللا عليه: علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بين األبطح ومكة، قال المترجم
ويصح أن يعد الوالد من التابعين الجتماعه بصحابي : ثالثة وسائط عن اخيه عبد الرحمن عن أبيه علّي عن شمھروش، قال

  .(1) من الجن
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الحافظ مرتضى والشھاب أحمد العطار، وھما عنه مراسلة لألول نروي الثبت المذكور وكل ما يصح لمؤلفه من طريق 
ً للثاني، وقال السيد مرتضى في معجمه ً ولم تتيسر كتابة، وكان  1171استجزته في مصر سنة : "وشفاھا فأجازني لفظا

للسيد " ألفية السند"وفي . اھـ" الواسطة في ذلك رجل من أھل الشام يقال له محمد الوريكي كما اخبرني في كتابه والعھدة عليه
 ً   :مرتضى أيضا

 
 ولي أباح كل ما في سنده أجازني كتابة من بـلـده

  
 ً ً عن الشيخ أبي النصر الخطيب عن محمد عمر الغزي عن محمد سعيد السويدي عن المنيني ثبته ھذا عاليا  .وأروي عاليا

لولي هللا الدھلوي، ألفه في األذكار والطرق القادرية والجشتية والنقشبندية  :(2) ـ القول الجميل في بيان سواء السبيل 522
 وأعمالھا وأسانيدھا، وذكر

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 134: الدرر، الجزء األول أنظره وترجمة المترجم من سلك (1)
 .248: 2انظر إيضاح المكنون  (2)

   
وأرويه عن " اإلرشاد"نرويه بأسانيدنا إليه المذكورة في . فيه تصرفات النقشبندية ولطائفھم، وختمھا بفوائد شتى عن والده 

يخه تقي علّي الكاكوري قراءة عليه عن الشيخ أحمد المكي عن كريم بخش الصديقي المسلي شھر الھندي سماعاً عليه عن ش
  .والده تراب علّي عن والده شاه محمد كاظم عن أبي سعيد البريلوي عن ولي هللا الدھلوي

ً المسلسلة باألشراف ورواية األبناء عن  :(1) ـ القول الوجيز في شرح سلسلة االبريز 523 وھو شرح على األربعين حديثا
وقد ) من قسم المجاميع 280انظر عدد (، موجود بالمكتبة التيمورية بمصر 975المتوفى سنة اآلباء للعالمة النمازي اليمني 

سبق لي أني خرجت متون األحاديث المذكورة بسند واحد مسلسل باألشراف مني إلى سيدنا علي، وحفظھا عني جماعة من 
ً قصيرة األلفاظ كثيرة المعاني  " شرح األلفية"تكلم عليھا السخاوي في األصحاب بالمشرق والمغرب، وھي أربعون حديثا

 .وغيره

 حرف السين

ھو اإلمام العالمة المفتي سالم بن أحمد النفراوي المالكي الزھري المصري الضرير، أخذ عن شارح : ـ سالم النفراوي 552
" عجائب اآلثار" ، ومن العجيب ما في ترجمته من1168المواھب وغيره، وانتھت إليه رياسة المالكية بمصر وبھا مات سنة 

من أنه أخذ عن الشبراملسي والبابلي، فإذا صح يكون عمر فوق المائة، ولم يذكر ذلك من ترجمه، كما أنه غلط فجعل والده 
نتصل به من طريق . 122له ثبت خطي موجود بالمكتبة التيمورية بمصر في قسم المصطلح تحت عدد . محمد مع انه أحمد

  .له" ألفية السند"مه في معجمه و الحافظ الزبيدي عنه، وقد ترج
______________________________________ 

 
 .88: 2ترجمته في عجائب اآلثار للجبرتي  (1)

   
، جامع ثبت 1160ابن عبد هللا بن سالم البصري أصالً المكي داراً المسند الشھير المتوفى سنة  :(1) ـ سالم البصري 553

وقد قال عن سالم المذكور الحافظ  "اإلمداد"والده وھو المعروف بثبت عبد هللا بن سالم البصري، وقد تقدم الكالم عليه في 
ً في اإلحسان :"أحمد بن عبد هللا الغربي الرباطي في إجازة كتبھا ألبي القاسم العميري أثبتھا في فھرسته لقيته ولم يزل مبالغا

في  في كل ما أرومه خصوصاً في الكتب العلمية، فإن بيتھم بيت علم ونباھة وثروة، ولھم من الكتب ما ال يوجد عند غيرھم
العادة، ومن جملة إحسانه ان له خزائن من الكتب عدة، كل خزانة قيمھا مملوك حبشي بيده دفتره فيه تقييد الكتب التي في 
الخزانة، وله بذلك مزيد ممارسة حتى انه لو جاء ليالً إلى الخزانة لم يصعب عليه إخراج ما طلب منه، وكان كثيراً ما يرسل 

يقول لك موالي راجع ھذا الدفتر لكتاب يأتي في يده وانظر أي كتاب تريد منه يأتيك، : ويقولإلي بعض المماليك يسلم علّي 
فيترك الدفتر عندي ساعة أراجع فيه وأقيد، فيذھب ويأتي بكل ما قيدت، وأباح لي منزلين جيدين بجوار الحرم أحدھما أشاھد 

علم فقد اعانه على حوز المنصب شھرة بيتھم بذلك وكثرة كتبھم  منه البيت ليالًونھاراً، وھو وإن لم يكن له مزيد أخذ وال كثير
 .منه. اھـ" وبعض نباھة، وأطلعني على فھارس والده وأجازني بسائر مرويات والده كلھا، وأطلعني على إجازة والده
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وتي الدھلوي عن ومن طريق ولي هللا الدھلوي عن الحاج السيلك: ح.نروي كل ما له من طريق أحمد الغربي المذكور عن سالم
وعن الشيخ أبي النصر الخطيب الدمشقي عن : ح. سالم المذكور، ثم أخذ ولي هللا عن الشيخ سالم مباشرة بعد رحلته للحجاز
 .محمد عمر الغزي عن محمد سعيد السويدي البغدادي عن سالم البصري

______________________________________ 
 

 )193: ص( 59: مرت ترجمته رقم (1)
   

ھو العالمة الشمس محمد سبط عاشور المقدسي، له ثبت موجود بخط المؤلف في المكتبة : ـ سبط عاشور المقدسي 554 
  .ال أعلم عنه أزيد مما ذكر 54التيمورية بمصر في قسم المصطلح عدد 

ن ومكة عن أھله ووالده، وطال نفيس الدين أبو الربيع، أخذ الحديث باليم: ـ سليمان بن إبراھيم العلوي التعزي اليمني 555
عمره وانتشر ذكره، وكتب إليه باإلجازة جماعة من كبار علماء مصر والشام وغيرھما، وأعلى رواياته عن والده المنال 
إبراھيم بن عمر العلوي السابق الذكر، وشرف المحدثين موسى بن موسى بن علّي الدمشقي الشھير بالغزولي وغيرھما، أفرده 

لة أبو الحسن علّي الخزرجي، وذكره البدر حسين األھدل في تاريخه وأثنى عليه كثيراً وذكر انه أتى على بترجمة مستق
وله . صحيح البخاري نحواً من مائتين وثمانين مرة قراءة وسماعاً واقراء، وإليه انتھت الرحلة من نواحي اليمن في فن الحديث

، 825مات رحمه هللا بمدينة تعز باليمن سنة  (1) "الروض الباسم"ني في كتاب األربعين، ذكره له تلميذه ابن الوزير اليم
 نروي ما له من طريق الحافظ ابن الديبع عن الشھاب أحمد بن أحمد الشرجي عنه، وعنه أسند الشرجي الصحيح أول تجريده

  ."النفس اليماني"وممن وصفه بالحافظ الوجيه األھدل في 

 .ھو شيخ مشايخ العاصمة العثمانية في أواسط القرن الماضي، له ثبت معروف لم أقف عليه: ـ سليمان الكريدي 556
 ھو أبو الربيع سليمان بن السلطان :(2) ـ سليمان سلطان المغرب 557

______________________________________ 
 

 .وابن الوزير يقول ان شيخه النفيس العلوي اليمني استوفى ذكر أحاديث الرؤية في كتابه األربعين: قلت) المؤلف( 92: 1الروض الباسم  (1)
 .197: 3والزركلي  380: وشجرة النور 67: والدرر الفاخرة 172 -  129: 4في االستقصا  ترجمة السلطان أبي الربيع سليمان العلوي (2)

   
بمراكش وبھا دفن، الفقيه  1238ربيع الول عام  13أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا العلوي سلطان المغرب األقصى المتوفى  

رقاني والمواھب وغيرھا، وحاشية علّي الخرشي في البياني النحرير الناسك، له حواش وتعاليق على الموطأ وشرحھا للز
 ."السلطان الجليل، العالمة النبيل، الشريف األفضل، الحجة األكمل"مجلدين، حاله أبو التوفيق الدمنتي في فھرسته بـ 

ذكر الملوك جمھرة التيجان وفھرسة اللؤلؤ والياقوت والمرجان في "له فھرس جمعه له كاتبه المؤرخ أبو القاسم الزياني سماه
في جزء صغير، واختصرھا تلميذ الزياني المسند ابن رحمون الفاسي في نحو الخمس كراريس، ولعل " وأشياخ موالنا سليمان

االختصار أفيد من األصل وأجمع، ذكر فيھا رواية السلطان المذكور عامة عن عبد الرحمن بن الشيخ أبي العباس أحمد 
عن أحمد بن التاودي وابن شقرون والطيب ابن كيران والھواري وابن عبد السالم الفاسي الحبيب السجلماسي تلميذ الھاللي و

ومن . والعربي بن المعطي بن صالح الشرقاوي وابن أبي القاسم الرباطي والزياني عامة ما لھم عن التاودي الموطأ والستة
اعي الراوي لفھرسة أبي سالم العياشي عن أبيه أبي العباس الشرادي الزراري القض|غرائب شيوخه العالمة الصالح محمد بن 

عنه وأجاز بھا للسلطان المذكور، ويروي السلطان المذكور عن موالي الصادق بن الھاشمي وموالي محمد بن السيد العلويين 
رواية  عن أبيه والشرادي وابن أبي القاسم الرباطي والتاودي حسب" دالئل الخيرات"عن الھاللي عامة ما في فھرسه، ويروي

والده السلطان سيدي محمد له عن موالي عبد هللا المنجرة عن أبيه موالي إدريس بأسانيده كما في فھرسته، ويروي السلطان 
سيدي محمد ابن عبد هللا عن الشرادي عن اليوسي وأبي سالم العياشي كالھما عن ابن ناصر عن المرغتي عن ابن طاھر عن 

عن الشيخ التاودي من طريق " دالئل الخيرات"التباع عن الجزولي، ويروي  القصار عن الجنوي عن الغزواني عن
 :شمھروش، ونظم سنده فيه الزياني نظماً ساقطاً مكسوراً على عادته في انظامه فقال

 عن شيخه التاودي الحبر الـجـلـيل سليمـان سـنـده فـي ذل الـدلـيل
 لمساني القطب المجـيزعن شيخه الت عن شيخه الھاللي ذاك ابن عبد العزيز

 فاعـرف بـه وال تـكـن بـســاه عن شمھروش عـن رسـول الـلـه
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 نجل الرسول المصطفى خـير األنـام فھـذه نـتـقـبة لــدى اإلمـــام
  

حو والطريقة الناصرية الشاذلية والمسلسل بقراءة الفاتحة ون" دالئل الخيرات"نتصل بالسلطان أبي الربيع المذكور في رواية
ذلك عن القاضي أبي العباس أحمد بن يوسف الدرعي عن موالي سرور بن إدريس بن السلطان المذكور عن أبيه إدريس عن 

عن أبيه السلطان سيدي محمد وأبي عبد هللا الشرادي كالھما عن " دالئل الخيرات"والده عن السلطان أبي الربيع، وھو يروي
وبھذا السند إلى ابن ناصر يروي الطريقة الناصرية، كما . ي، كالھما عن ابن ناصروالد الثاني عن اليوسي وأبي سالم العياش

يرويھا أبو الربيع أيضاً عن الشخ التاودي وابن عبد السالم الناصري الحافظ وأبي الحسن علّي بن يوسف الناصري بأسانيدھم، 
ني والثالث عن والد الثالث أبي يعقوب يوسف بن فاألول عن محمد بن علّي التزاني التازي عن أبي العباس ابن ناصر، والثا

محمد عن الشيخ أبي العباس، وبھذه األسانيد يروي السلطان المذكور حزب البحر والزروقية ونحوھا، ونرويھا من طريقه 
  .عمن ذكر قبل به

افحة والحديث ونروي عن الدرعي المذكور عن موالي سرور عن أبيه عن جده السلطان المذكور الحديث المسلسل بالمص
المسلسل بالفاتحة، ويروي السلطان المذكور حديث المصافحة عن الحافظ ابن عبد السالم الناصري عن الحافظ أبي العالء 
العراقي وعمه أبو يعقوب يوسف، كالھما عن ابن عبد السالم بناني عن الشبخ أبي العباس ابن ناصر بأسانيده، وصافح 

لرحمن بن أحمد الحبيب اللمطي السجلماسي كما صافح الھاللي كما صافح الحفني كما صافح السلطان أبو الربيع أيضاً عبد ا
البديري بأسانيده كما في ثبته، وصافح السلطان المذكور التاودي كما صافح أحمد بن عبد هللا الغربي كما صافح سالم بن عبد 

ان المذكور مسلسل الفاتحة عن ابن عبد السالم الفاسي ويروي السلط. هللا البصري كما صافح والده بأسانيده كما في فھرسته
  .وهللا أعلم) كما في حرف العين من ھذه الفھرس(بأسانيده 

وكان السلطان أبو الربيع ھذا نادرة مننوادر ملوك البيت العلوي في االشتغال بالعلم وإيثار أھله باالعتبار، قال القاضي ابن 
الفقھاء، وال يبرم أمراً من أمور مملكته إال بعد مشاورتھم وال يقبل منھم إال النص  كان ال يجالس إال":"االشراف"الحاج في

وكان له اشتغال . اھـ" الصريح، ويبالغ في الثناء عليھم وتعظيمھم وصلتھم ومودتھم وتفقد أحوالھم وأحوال كل من له صلة بھم
  .بقراءة التفسير والحديث غريب، انقطع لذلك وعكف عليه

انه كان بمجلس البخاري فعطس والقارىء يتلو يرحمك هللا من حديث أبي ھريرة، قال قال " االشراف"كما في  ومن اللطائف
الحديث، ... إذا عطس أحدكم فليقل الحمد  على كل حال وليقل له اخوه وصاحبه يرحمك هللا : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 .جوفي ذلك يقول الوالد أبو الفيض حمدون ابن الحا

 يرحمك هللا قول الـرسـول عطست ورواي الحديث يقول
 عطست وذلك أعظم سـول فكان الرسول المشـمـت إذ

  

وقد وقفت على نسخة إجازة مثبوتة من خط السلطان أبي الربيع المذكور كتبھا ألبي العباس أحمد بن التادي الحمدوني 
خوة وإذن لمحبنا في هللا الفقيه المشارك السيد أحمد بن السيد أحمد بن ھذا عقد أ: "السريفي العلمي نصھا بعد الحمدلة والصالة

التادي الحمدوني الموسوي السريفي الحسني العلمي في جميع مروياتي وأورادي عن أشياخي، كفقيه وقته وعالمه بال دفاع 
مد ابن أبي القاسم الفاللي وغيرھم، سيدي عبد الرحمن حفيد الشيخ الحبيب والشيخ التاودي ابن سودة والفقيه العالمة سيدي مح

وقد انخرط في سلك سلسلة ھؤالء األشياخ في جميع ما أرويه عنھم من كتب حديث ودالئل الخيرات وورد ابن ناصر وغير 
عليھم ذلك، كما ھو في فھرستي، وقد ناولته إياھا بما فيھا إذ لم اكن لإلجازة اھالً، وفقنا هللا وإياه وجعلنا من الذين انعم هللا 

وأجاز ابن التادي المذكور للمسند أبي . اھـ" عبد ربه سليمان بن محمد لطف هللا به آمين 1233آمين، كتبه غرة شوال عام 
عبد هللا محمد التھامي بن رحمون وألوالده وأحفاده، كما رأيت ذلك بخطه، وقد اجازني عنه منھم الشاھد الناسك المعمر أبو 

التھامي اليونسي بحكم ماذكر، وھو عن السلطان المترجم إجازة عامة، وھو إسناد لطيف عال،  العالء إدريس ابن الطائع بن
وبتأملك لنص اإلجازة المسوقة لك بنصھا مع الوقوف على فھرسته تعلم ان السلطان المذكور لم يكن قد انسلخ عن الطريق 

رق، فقد كان رحمه هللا ينكر البدع الحادثة في بعض واألوراد كما يظن ظانون من خطبته المعروفة في البدع الحادثة في الط
الطرق ال الطرق الصوفية من حيث ھي، وبتأملك لنص اإلجازة المذكورة بتاريخھا تعلم أنه لم يكن تقلد عھد بعض الطرق 

  .التي ال تبيح لمعتنقھا االشتغال بغيرھا من الطرق واألوراد
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ھو فقيه الشام وعالمته أبو عثمان سعيد بن حسن بن أحمد الشامي الحنفي الشھير بالحلبي الدمشقي،  :(1) ـ سعيد الحلبي 558
يروي عامة عن الشمس الكزبري والشھاب العطار وشاكر العقاد واألخوين . 1227وقدم دمشق سنة  1188ولد بحلب سنة 

د الرحمن ومحمد ابني أبي الفضل عثمان العقيلي الحلبي وإسماعيل بن محمد المواھبي ونجيب بن أحمد القلعي ومحمد مكي عب
 .القلعي الحلبي

______________________________________ 
 

 .667: 2ترجمته في حلية البشر  (1)
   

وھي عامة، ومعھا تفاصيل نروياتھم وأسانيدھم، وأشياخ له ثبت جمع له فيه نصوص من إجازات مشايخه الخمسة األولين، 
عبد الرحمن ومحمد القلعيين، فإنھما يرويان عن والدھما أبي الفضل عثمان العمري العقيلي عن طه الجبريني الحلبي عن 

سي البصري، ويروي عبد الرحمن عن محمد الريحاوي الحلبي والشھاب العطار ومنصور السرميني الحلبي وقاسم التون
المالكي، ويروي الريحاوي عن الملوي عن البصري، ويروي الشمس محمد بن عثمان العقيلي عامة عن والده وعطاء هللا 

  ."سلك الدرر"المكي وعبد الكريم الشراباتي ومنصور السرميني وتدبج مع خليل المرادي صاحب 

المواھبي ومحمد بن إبراھيم الطرابلسي وعبد وأما شيخ المترجم إسماعيل المواھبي فيروي عامة عن والده الشمس محمد 
الكريم الشراباتي الحلبي وابن الطيب الشركي والملوي والحفني والشھاب محمد الجوھري وحسين ابن عبد الشكور الطائفي 

  .بحلب 1218وكانت وفاته سنة . وعبد القادر بن خليل كذك زادة المدني وغيرھم

الده صالح عن الشھاب النخلي، ويروي محمد المواھبي عن أبي السعود الكواكبي ووالده الشمس محمد المواھبي يروي عن و
ً عن البصري وابن عقيلة والياس الكردي، ويروي شيخ المترجم محمد مكي  عن العجيمي، ويروي محمد المواھبي أيضا

  .القلعي الحلبي عن يوسف الشامي ثبته

جمعه خليل بن عبد الرحمن العمادي " ناد في إجازات األستاذعماد االس"وإجازات المترجم مجموعة في ثبت نفيس اسمه
مات سعيد الحلبي . الدمشقي، والنسخة األصلية التي عليھا خط المترجم إجازة به لجامعه المذكور عندي ملكتھا بدمشق

ً بواسط. ودفن بالذھبية 1254المذكور بدمشق عام  ة العالمة أروي ما له من طريق ابن عابدين عنه، وأروي عنه عاليا
المعمر الكنز المدخر عبد هللا السيكري الحنفي الدمشقي آخر تالميذ المترجم في الدنيا، دخلت عليه بمنزله في دمشق، وأجازني 

  .عامة ما يرويه عن شيخه المذكور، وكان أھل الشام في غفلة عن إسناده وعلوه حتى نبھتھم إليه، والحمد 

ن المرحوم محمد امين سفر المدني الحنفي األثري نزيل مكة والمدرس بحرمھا، العالمة ھو الشيخ محمد سعيد ب: ـ سفر 559
ليلة الجمعة من رمضان، ھكذا أرخه ولده العالمة الشيخ  1194ومات سنة  1114الفقيه المحدث األثري، ولد بمكة عام 

حاله الشيخ صالح . ، وولده به أعلم1192إسماعيل سفر في إجازته ألبي حامد العربي الدمنتي، وأرخ غيره وفاته بسنة 
جامع أشتات علوم الخبر، وبدر خفايا لطائف علم األثر، محيي رسوم الرواية بعدما عفت آثارھا، "الفالني في ثبته الكبير بـ

و أجل ھ: "إلى أن قال بعد إطراء كبير" ومشيد مبانيھا بعدما انھد منارھا، خاتمة الحفاظ األعالم جھبذ أھل الرواية واالسناد
  ."شيوخي بالمدينة الزمته ست سنين

يروي عن أبي الحسن ابن عبد الھادي السندي الكبير والشيخ محمد حياة السندي وأبي الحسن السندي الصغير، وسمع عليھما 
 ويروي المترجم أيضاً عن محمد بن عبد هللا المغربي وعيد األزھري وأبي طاھر. الكتب الستة، عدا ابن ماجه، ومسند أحمد

الكوراني وأبي الحسن علّي بن أحمد الحريشي وغيرھم، وسمع على ابن عقيلة والتاج القلعي وصھره ابن الطيب الشركي 
  .وغيرھم

ً قصيدة في الشكوى على  له ثبت منظوم في أشياخه على حرف النون، وعدد من ذكر فيه منھم خمسة وعشرون، وله أيضا
لبرزنجي أيضاً، وله قصيدة عجيبة في الحض على السنة والعمل بھا والرد على لسان أھل المدينة تشبه قصيدة السيد جعفر ا

ً عن المعمر نور : ح. أروي كل ما له من طريق الفالني وغيره منه". رسالة الھدى"متعصبة المقلدة سماھا  وأروي عاليا
 .لعجيمي عن المترجمابن محمد حيدر األنصاري الحيدر أبادي عن أبي سليمان عبد الحفيظ بن درويش االحسنين 

بن العاصي، أروي فھرسته وما له من طريق  سفيان بن أحمد (2) ھو الفقيه المحدث أبو بحر :(1) ـ سفيان بن العاصي 560
 ً   .ابن خير عنه إجازة مكاتبة، وبأسانيدنا إلى القاضي عياض عنه أيضا
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  .(3) )انظر المشرفي في حرف الميم: (سقط

ھو رواية المغرب األقصى مفتي فاس وخطيبھا ومحدثھا، أبو زيد عبد الرحمن بن علّي بن أحمد العاصمي  :(4) ـ سقين 561
أبي محمد عبد  ـ بالضم وتشديد القاف المفتوحة ـ لقب والد": تاج العروس"السفياني القصري ثم الفاسي عرف بسقين قال في

الرحمن بن علّي العاصمي المحدث، اھـ، أذعن له أعالم المغرب وأخذوا عنه الحديث، لمعرفتھم بتحقيقه وضبطه وسعة 
للمرابي أن شيخ فاس أبا النعيم رضوان الجنوي كان يمأل فمه " تحفة االخوان"روايته فيه وكثرة من لقي من مشايخه، وفي

من أعظم النعم علّي معرفتي بالشيخين الغزواني وسقين، فإن الغزواني غرس : ه، وكان يقوللم أر مثله في فن:"بذكره ويقول
 .اھـ" وحرث، والشيخ عبد الرحمن سقى ونقى

______________________________________ 
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شايخھما، وارتحل إلى المشرق فأخذ عن القلقشندي وزكرياء النصاري أخذ عن ابن غازي وزروق وشاركھما في بعض م

ً طويالً ألخض الحديث  وشيخ اإلسالم عبد العزيز ابن فھد والسخاوي المدني، وكلھم عن الحافظ ابن حجر، وبقي ھناك زمنا
ن علماء فاس، ودخل وسنده وضبط ألفاظه ومشايخ السند حتى حصل له من ذلك علم كثير ورواية واسعة لم تحصل لغيره م

السودان وحدث بمحضر ملوكھم، وأجلسوه للتحديث على الفرش الرفيعة، وقيد بخطه من فوائد الحديث واألدب ما لم يقيده 
غيره من معاصريه، يشكل ويضبط ما يحتاج إليه ويقارب في اإلتقان شيخه ابن غازي، أنفق أمواالً كثيرة في نسخ الكتب، قاله 

وكان كثير من شيوخنا كاليسيتني والزقاق وغيرھم يأخذون عنه الحديث ويروونه عنه :"في فھرسته، قال عنه تلميذه المنجور
": وقد انقطع ذلك الفن بعده، فإنا  وإنا إليه راجعون:"قال" العترافھم بتحقيقه فيه وسعة روايته فيه وكثرة من لقي من مشايخه

مدة الدين، وطريق السلف الصالح من المسلمين، أحسن فيه وأجاد، وألحق وبالجملة فقد كان أحيا ذلك الفن الذي ھو ع"قال
ً من الكتب الستة : األحفاد باألجداد، وكان يالزم إقراء العمدة والموطأ، وكان يقعد غالب النھار لمن أراد أن يروي عنه شيئا

ب مصرية الخطيب بجامع الندلس، البخاري ومسلم والموطأ وأبي داوود والترمذي والنسائي وغيرھم مما احب، وذلك ببا
  ."عن قريب من التسعين 956وكانت وفاته بفاس سنة 

ومن طريق أبي العباس المقري : ح. ومن طريق المنجور عنه: ح. نروي ما له من طريق القصار عن سيدي رضوان عنه
سليمان الرداني، كالھما عن ومن طريق أبي مھدي الثعالبي وابن : ح. عن عمه أبي عثمان سعيد مفتي تلمسان عن المترجم

ـ  562 .أبي عثمان سعيد قدورة الجزائري عن سعيد المقري عن سقين ما له، وعليه المعمول في رواية المغاربة
ھو اإلمام الحافظ الشھير شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي، نسبة إلى سخا قرية من  :(1) السخاوي

لعلم، وأوقع هللا في قلبه محبة شيخه ، وحفظ القرآن واشتغل با831أعمال مصر، المصري الشافعي، ولد في ربيع األول عام 
الشيخ أبو الخير رحلة ": "شرح الشمائل"قال عنه ابن روزبھان في . الحافظ ابن حجر فالزمه واختص به في ھذا الشأن

الزمان وحافظ العصر فريد مصره، الزم المشايخ وصاحب الحافظ ابن حجر سنين متطاولة، وأثنى عليه الحافظ ابن حجر في 
في الطبقات، وله تصانيف تنيف على أربعمائة مجلد كما ذكر وفصل في كثير من إجازته، وكان له مائة وعشرون  كتبه سيما

اقتديت في ذلك بشيخنا ابن حجر :"وھو ممن أحيا سنة االمالء المعروفة عند أھل الحديث قال. اھـ" شيخاً في صحيح البخاري
من القاھرة، وبلغ عدد ما أمليته من المجالس إلى اآلن نحو الستمائة،  بإشارة بعض محققي شيوخي فأمليت بمكة وبعدة أماكن

وكان الحافظ ابن حجر ينوه بالمترجم ويشير له بالتقدم، وأخذ في حياة . له" فتح المغيث"قاله عن نفسه في" واألعمال بالنيات
من أخذ عنھم في ثالث مجلدات شيخه عمن دب ودرج بحيث صار اكثر أھل عصره مسموعاً وأوسعھم رواية، وأفرد تراجم 

وكتب العالي والنازل، كل ذلك وشيخه " بغية الراوي عمن أخذ عنه السخاوي واالمتنان بمشايخ محمد ابن عبد الرحمن"سماه
  .يمده باألجزاء والفوائد

وھو : شفيع، قلتالقول البديع في الصالة على الحبيب ال: ومن مصنفاته الحديثية التي سمى له تلميذه ابن غازي في فھرسته
  مطبوع بالھند وعندي نسخة منه بخط مؤلفه، وعمدة القارىء والسامع في ختم الصحيح الجامع،

 



193 
 

______________________________________ 
:زيوللسخاوي ترجمة ذاتية ما تزال مخطوطة، وله ترجمة أيضاً في فھرسة ابن غا: قلت) 353: ص( 78: ترجمة الحافظ السخاوي في رقم (1)

148 - 169. 
   

وغنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج، وھو عندي بخط البصري، واالنتھاض في ختم الشفا للقاضي عياض، 
والغاية في شرح منظومة ابن الجزري، عندي منه نسخة عليھا خطه في مجلد لطيف، شرح نظم االقتراح في االصطالح 

بشرح ألفية الحديث في " فتح المغيث"األلفية الحديثية في مجلد، وشرحھا سماه في مجلد لطيف، النكت على" اإليضاح"سماه
مجلد ضخم مع السبك البديع، وال أظن ان الناس ألفوا اجمع منه في االصطالح وال أوسع وھو مطبوع، وعندي النصف الثاني 

حبب من دنياكم إلي، ونظم : لى حديثعليه خطه، وأقرب الوسائل في شرح الشمائل، وااليضاح المرشد من الغي في الكالم ع
الآلل في حديث األبدال، والجواھر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر، وترجمة النووي، والقول المرتقي في ترجمة 
البيھقي، وله الكتاب الحافل في الرجال الذي بلغت عدة رزمه زيادة على مائتين وسبعين رزمة، وطبقات المالكية وھي إن 

تخريج األربعين النووية في مجلد لطيف، والقول البار في تكملة تخريج : كون في ثالثة أسفار، ومن تآليفه عدا ما ذكربيضت ت
األذكار، وتخريج أحاديث العادلين ألبي نعيم، وتخريج األربعين الصوفية للسلمي، والبغية في تخريج الغنية المنسوبة للشيخ 

 ال يقبض العلم انتزاعاً، والتحفة المنيفة في أحاديث أبي حنيفة، واألمالي المطلقة، عبد القادر، وتخريج طرق حديث إن هللا
وتوضيح لھا، وشرح التقريب للنووي في مجلد، وعندي منه نسخة عليھا خطه، وبلوغ األمل بتلخيص كتاب العلل للدارقطني 

رمذي للعراقي كتب منه أكثر من مجلدين، كتب منه الربع، وتكملة تلخيص المتفق والمفترق البن حجر، وتكملة شرح الت
وحاشية أماكن من شرح البخاري البن حجر، والقول المفيد في إبضاح شرح العمدة البن دقيق العيد، وشرح ألفية السيرة 
ام للعراقي، واإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التواريخ، واالھتمام بترجمة ابن ھشام، والقول المبين في ترجمة عضد الدين، واالھتم

بترجمة ابن الھمام، وتاريخ المدنيين في مجلد، والتاريخ المحيط في نحو ثالثمائة رزمة ، وتجريد حواشي شيخه ابن حجر 
على طبقات السبكي الوسطى، وترتيب طبقات المالكية البن فرحون، وتقفيص ما اشتمل عليه الشفا من الرجال، والقول المنبي 

في معرفة األلقاب، وترتيب شيوخ الطبراني، وترتيب شيوخ أبي اليمن الكندي، وختم في ترجمة ابن عربي، وعمدة األصحاب 
صحيح البخاري وأبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة ودالئل النبوة للبيھقي وسيرة ابن ھشام وابن سيد الناس والتذكرة 

والفخر العلوي بالمولد النبوي، واستجالب  وغيرھا، والمقاصد الحسنة في األحاديث المشتھرة على األلسنة وھي مطبوعة،
ارتقاء الغرف بحب آل الرسول وذوي الشرف، وتحرير المقال في حديث كل أمر ذي بال، واإلرشاد والموعظة لزاعم رؤية 

  .النبي بعد موته في اليقظة، وغير ذلك

ً ، ولما عرف الحافظ ابن حجر اع تمده وأوقع هللا حبه في قلبه فالزم كان يروي حديث األولية عن نحو مائة وعشرين شيخا
مجلسه وعادت عليه بركته في ھذا الشأن الذي باد جماله، وحاد عن السنن المعتبر عماله، فأقبل عليه بكليته بحيث تقلل عما 

 إن الحديث ال يعلق إال بمن قصر نفسه عليه، وقول الشافعي لبعض أصحابه، أتريد ان: عداه من الفنون األخر لقول الخطيب
الضوء "ھيھات، وكثير من أيمة الحديث وحفاظه وصفوا باللحن، ھذا قول السخاوي عن نفسه في . تجمع بين الفقه والحديث 

وبعد وفاة ابن حجر رحل إلى بالد . وذكر ان عدد شيوخه بمصر وتوابعھا زادوا على أربعمائة نفس. في ترجمة نفسه" الالمع
وأعلى ما وقع . اھـ" ولعمري إن المرء ال ينبل حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه: "والشام فأخذ بھا عن نحو مائة نفس، قال ھ

بالمدينة المنورة وقد ترجم لنفسه  902له روايته عن محمد بن مقبل الحلبي الموصوف بمسند الدنيا مكاتبة، مات المترجم سنة 
  .فأحسن وأجاد" الضوء الالمع"في 

العقد الثمين في مشيخة خطيب المسلمين، والفتح الغربي في مشيخة : ومسلسالت منھاله فھارس ومعاجم وأربعينيات وعوالي 
الشھاب العقبي، واألربعينيات، والبلدانيات، وبغية الراوي فيمن أخذ عنه السخاوي في ثالث مجلدات، وفھرسة مروياته في 

تراجمھا، والرحلة الحلبية مع تراجمھا، ثالثة أسفار ضخمة، وعشاريات الشيوخ في عدة كراريس، والرحلة اإلسكندرية مع 
والرحلة المكية، والثبت المصري في ثالث مجلدات، والتذكرة في مجلدات، وجامع األمھات والمساند كتب منه مجلداً، ولو تم 

  .لكان في مائة مجلد، وجمع الكتب الستة كتب منه أيضاً مجلداً، إلى غير ذلك

وبأسانيدنا إلى العجيمي والعياشي عن عبد هللا : ح. روق والقسطالني وغيرھم عنهأرويھا وكل ما له من طريق ابن غازي وز
ً عن الشبراملسي عن نور الدين : ح. الديري الدمياطي عن نور الدين السنھوري عن الشھاب الرملي عنه وبه إليھما أيضا

وبه إلى الزين الطبري : ح. مكرم عنه وبه إليھما عن الزين الطبري عن أبيه عن جده يحيى بن: ح. الزيادي عن الرملي عنه
أخبرنا عبد الرحيم بن الصديق الخاص عن الطاھر األھدل عن ابن الديبع، : وإخوته عن المعمر الحصاري عنه، قال العجيمي

 .وأخبرنا السويدي عن الزبيدي عن ابن سنة عن ابن العجل عن يحيى الطبري عنه وھو أعلى: ح. كلھم عنه
ال يقدح في الحافظ السخاوي ما قاله الحافظ ": "الشرح الجلي"مد بن عبد اللطيف البربير دفين دمشق في قال الشھاب أح: تتمة
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السيوطي، وال ما قاله ھو فيه، ألن المعاصرة توجب المنافرة، واالتحاد في الصنعة، يغير من كل من المتعاصرين طبعه، وقد 
وقد ألف الحافظ . ، اھـ منه"نسان على االنفراد وفسحة أملهورد ان عدو المرء من يعمل بعمله، وذلك لشدة حرص اإل

القول المجمل في الرد على المھمل، والكاوي في تاريخ السخاوي، قال في : السيوطي في الرد على المترجم عدة تآليف منھا
ال المنتصر له في ق. الخ" .. غالب ما ألفه في فن الحديث واألثر، مسودات ظفر بھا من تركة الحافظ ابن حجر: "أحدھما

ما نسبه له من اإلغارة على شيخه ابن حجر، غير معتمد وال معتبر، إذ المنقوالت ": "النجم الھاوي على منشىء الكاوي"
لطول باعه وممارسته للعلوم، تستلزم االشتراك في العبارات، مع اختالف المقاصد واإلشارات، ومثل الحافظ ال يظن به ذلك 

و ربيب مھده، ورضيع لبانه، ومطر سحابنته، وثمر غرسه، وعين جماعته وخليفته في درسه، والولد ومع ذلك فال بدع إذ ھ
في ترجمة  (1) "البدر الطالع"وقال القاضي الشوكاني في تاريخه . منه. ، اھـ"البار لشيخه في حياته، والمشيد بنيانه بعد وفاته

ً كبيراً غير مدفوع، لكنه كثير التحامل على أكابر أقرانه كما يعرف ذلك من طالع كتابه : "السيوطي السخاوي وإن كان إماما
: لسيوطيوقال الشوكاني أيضاً في ترجمة ا. ، اھـ "فإنه ال يقيم لھم وزناً بل ال يسلم غالبھم من الحط منه عليه" الضوء الالمع"
 .، اھـ"عن الوقيعة في أكابر العلماء من أقرانه" الضوء الالمع"ذلك الكتاب أي  - أي السخاوي  - ليته صان "

زي الحميري المعروف بالسراج األندلسي الفاسي ھو مسند فاس والمغرب أبو زكرياء يحيى بن أحمد النف :(2) ـ السراج 563
، يروي عن والده وابن عباد وأبي علّي حسن بن باديس القسمطيني ومحمد بن سعيد الرعيني والقباب وأبي 805المتوفى سنة 

البركات ابن الحاج وأبي الحسن علّي بن محمد الخزاعي ومحمد بن عبد المھيمن الحضرمي وفرج بن لب ومحمد بن عبد 
  .لملك المنتوري، وعاش بعد السراج نحو ثالثين سنة، وعلي بن محمد الجذامي المالقي وغيرھما

األول في فضل الحديث : له فھرسة جامعة وقفت على المجلد األول منھا بخط مؤلفھا، وبيدي منه فرع، افتتحھا بخمسة أبواب
 باإلجازة وضمنھا وأنواعفيما ورد في القول : وأھله، ووجوب التثبت في حمله ونقله، والثاني

______________________________________ 
 

 .333: 1البدر الطالع  (1)

)بھامش الديباج( 356: ونيل االبتھاج 143: 2وسلوة األنفاس  1428: ودرة الحجال رقم 539: ترجمة السراج في جذوة االقتباس (2)
 .163: 9والزركلي  346: خ المغربودليل مؤر 344: 2وتكملته  246: 2وبروكلمان، التاريخ 

   
. في ذكر بعض األسانيد: في تعيين الكتب المروية، الخامس: في أسماء الشيوخ الذين أخذ عنھم، الرابع: طرق التحمل، الثالث 

لدين، أما بعد فإنه ورد في نعض اآلثار أن اإلسناد من ا: "وھي أجمع ما ألفه أھل فاس في ھذا الباب وأوسع، قال في خطبتھا
ومن خصوصية ھذه األمة من بين األمم المتقدمين، وبه عرف العلماء الصحيح من السقيم، وصان هللا دينه عن كل أفاك أثيم، 
فال شرف أعظم وال فخر أضخم ممن أتصل أسمه باسم النبي صلى هللا عليه وسلم في سلسلة اإلسناد، وانتظم في ذلك السلك 

االسناد بھذه الفضيلة، ذا درجة رفيعة جليلة ذكرت في ھذا الكتاب أسماء شيوخي الذين أعول  الشريف إلى يوم التناد، ولما كان
  ."في الرواية عليھم، وأرجع في النقل إليھم، جاعالً المقصد األول المعتمد إفادة ولدي أبي القاسم محمد

ن يحيى السراج عن أبيه عن جده أبي أرويھا من طريق ابن غازي عن الشيخ المبارك أبي عبد هللا محمد بن أبي القاسم ب
وكان المترجم من كبار محدثي المغرب، صاحب سماع عظيم ورحلة . وبأسانيدنا إلى المنتوري عنه: ح. زكرياء يحيى

  .، اھـ"وقلما تجد كتاباً في المغرب ليس عليه خطه، اتھت إليه رياسة الحديث وروايته:"واسعة، قال ابن القاضي في الجذوة

ھو أبو بكر محمد بن موسى السكسكي، أروي فھرسته من طريق السراج عن القاضي أبي عبد هللا القشتالي : سكيـ السك 564
  .عن أبي زكرياء يحيى بن أحمد بن واش عن جامع برنامجه األستاذ أبي مروان عبد الملك بن موسى األنصاري

ھو أبو طاھر أحمد بن محمد السلفي األصبھاني نزيل اإلسكندرية مسند الدنيا وشيخ األرض اإلمام  :(1) ـ السلفي 565
  المكثر، دخل العراق والشام وبالد الجبل وخراسان والحجاز ومصر، وروى العالي والنازل، ولقي الكبار

______________________________________ 
 

 .524: ورقم) 111: ص( 15: راجع ما تقدم رقم (1)
   

للسماع من أبي عبد هللا بن الحطاب  511والصغار، وعمر حتى عاد له النازل عالياً، وكان قدومه لإلسكندرية في أول سنة 
ده، فشغله أھلھا الرازي وفي نيته اختراق بالد المغرب واألندلس لألخذ عن أصحاب ابن عبد البر ثم العود إلى أصبھان بل
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طاف الدنيا ": "مرآة الزمان"وفي . بالسماع منه واإلحسان إليه، فأقام بھا إلى أن مات الرازي فخلفه في اإلسماع وطال عمره
ً لطلب الحديث وحيث رحلت فبادر للقاء من : "للحافظ السخاوي" فتح المغيث"وفي . ، اھـ"ولقي الشيوخ وكان يمشي حافيا

 تتوان فتندم، واقتد بالحافظ السلفي األصبھاني فإنه ساعة وصوله إلى بغداد لم يكن له شغل إال المضي يخشى فوته بموته، وال
إلى ابن البطر، ھذا مع علته بدماميل كانت في مقعدته من الركوب، بحيث صار يقرأ عليه وھو متكىء للخوف من فقده لكونه 

إلسكندرية كتب السلفي إلى أعالم المغرب كأبي عمران ابن أبي تليد ومن ا. ، اھـ"كان المرحول إليه من اآلفاق في االسناد
وأبي محمد ابن عتاب وأبي بحر األسدي وأبي علّي ابن سكرة وأبي الحسن شريح بن محمد وأبي الوليد ابن رشد، فأجاز له 

ونباھة شيوخه، وحدث في جميعھم إذ فاته السماع منھم، وكان يھتبل بأمر أبي علّي الصدفي منھم، ويعجب من نقاء حديثه 
ً وسبعين سنة، وفي أشياخه كثرة، والنساء منھم عدة، حكى التجيبي أن شيوخه يزيدون على ألف، وأن بعض  اإلسالم نيفا

، وكمل له 488واول سماعه للحديث بأصبھان سنة . أصحابه جمع أسماء النساء منھم على حروف المعجم، وھذا اتساع عظيم
، وذكره عياض في مشيخته، وعاش ھو بعد 500سنة، وأملى بثغر سلماس مجالسه الخمسة سنة  38في طلب العلم والتجوال 

ً ھو وجماعة ماتوا قبله أخذ عنه : "قال أبو الربيع ابن سالم. عياض نحو األربعين سنة، وأسند عنه أبو الوليد ابن الدباغ أيضا
عد عھده بشبابه، كأبي بكر ابن فتحون روى عنه بواسطة أھل األرض جيالً بعد جيل، وسمع الناس على أصحابه، وھو لم يب

. ، اھـ"نعلمه اتفق في اإلسالم ألحد قبله وال ألبي القاسم البغويواتفق له في ھذا المعنى ما لم : ومات قبله بستين سنة، قال
 :وھو القائل: قلت

 من شأنه في الحديث شأنـي ليس على األرض في زماني
 فيه على رغم كل شـأنـي ـواً نقـالً ونـقـداً وال عـل

  

أسند من بقي في الحديث وأعلم ولم ير فيمن رأى مثل نفسه، وكانت وفاته باإلسكندرية في : "قال الحافظ ابن ناصر في حقه
ً بحواسه وذھنه، وذلك ببركة الحديث 576ربيع األول سنة  روى عنه : "قال المنتوري في فھرسته". وقد جاوز المائة ممتعا

بو جعفر ابن الباذش ومن في طبقتھما، ثم روى عنه أھل طبقة ثانية كالخطيب أبي القاسم ابن حبيش ومن في طبقته، عياض وأ
ثم روى عنه أھل طبقة ثالثة كالحاج أبي عمر ابن عات، ثم أھل طبقة رابعة كاألستاذ أبي علّي الشلوبين وأبي الخطاب ابن 

، 662شعبان عام  11ر من حدث باألندلس عن السلفي، وتوفي ابن خليل خليل شيخ أبي جعفر ابن الزبير، وابن خليل آخ
، فبين وفاتھما مائة سنة واثنا عشر عاماً، وھما يحدثان عن شيخ واحد، 554جمادى اآلخرة عام 2وتوفي أبو جعفر بن الباذش 
نيا سبطه أبو القاسم ابن عبد المعروف عند أيمة المشرق ان آخر أصحاب السلفي في الد: قلت. ، اھـ"وھو من أغرب ما يوجد

ولذلك يذكر من العجائب ان أبا البرداني " تدريب الراوي"الرحمن بن مكي الطرابلسي، مات سنة خمسين وستمائة، كما في 
ً رواه عنه ومات على رأس الخمسمائة، وآخر أصحاب السلفي سبطه المذكور الذي مات سنة  الحافظ سمع من السلفي حديثا

وقال . ھكذا نقل عنه في التدريب" وھذا أكثر ما وقفت عليه في باب السابق والالحق: "قال الحافظ ابن حجر. خمسين وستمائة
وھو محمول على السماع وإال فقد تأخر بعد السبط جماعة منھم محمد بن الحسن بن : "بعد نقله" فتح المغيث"السخاوي في 

ون أمه أخت الحافظ ابن المفضل المقدسي، مات في سنة أربع عبد السالم أبو بكر السفاقسي، ويعرف بابن المقدسية لك
وخمسين، وھو ممن يروي عن السلفي حضور الحديث المسلسل بالولية فقط، وتأخر بعده قليالً جماعة لھم إجازة من السلفي 

ثير، أو شوال كما كابن خطيب القرافة وغيره، على أن وفاة البرداني كانت في جمادى كما قاله ابن السمعاني وتبعه ابن األ
وقد علمت من كالم . اھـ" جزم به الذھبي سنة ثمان وتسعين وأربعمائة، وحينئذ فالمدة أزيد مما ذكره شيخنا بنحو سنتين

  .662المنتوري أن ابن خليل عاش إلى سنة 

غداد وھو كبير في معجم لمشيخته بأصبھان في مجلد يكون ازيد من ستمائة شيخ، وله معجم لمشيخة ب: للسلفي ثالثة معاجم
نروي ما له من طرق منھا بأسانيدنا إلى أبي زكرياء السراج عن الحاج ". معجم السفر"، ومعجم لباقي البالد سماه 35أجزاء 

أبي عبد هللا محمد بن سعيد الرعيني عن نور الدين أبي الحسن علّي بن عمر الواني عن أبي القاسم عبد الرحمن بن مكي ابن 
ألم أبي طاھر السلفي، ومن طريق أبي الحسن ابن الزبير عن القاضي أبي الخطاب ابن واجب عنه، ومن الحاسب عن جده ل

وبأسانيدنا إلى ابن خير عن غير واحد من أصحابه عنه، وعنه أيضاً إجازة كتب بھا إليه من : طريق القاضي عياض عنه ـ ح
ابن حجر عن التنوخي عن الحجار عن أبي الفضل جعفر بن  وبأسانيدنا إلى الحافظ: ح. اإلسكندرية له ولجماعة من أصحابه

وبأسانيدنا إلى زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسية عن أبي الفرج عبد الرحمن بن مكي : ح. علّي الھمذاني عنه
  .الطرابلسي عنه

ً بجمع الكتب : "عن المنذري" تذكرة الحفاظ"قال الذھبي في : تنبيه وما حصل له من المال يخرجه في كان السلفي مغرما
  ."ثمنھا، كان عنده خزائن كتب ال يتفرغ للنظر إليھا
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 :أنشد الحافظ السلفي لنفسه: تتمة أخرى

 عند أرباب علمـه الـنـقـاد ليس حسن الحديث قرب رجال
 ظ في اإلتقان صحة اإلسـنـاد بل علو الحديث بين أولي الحف

 ه فذاك أقصى الـمـرادفاغتنم وإذا ما تجمعـا فـي حـديث
  

ير بالسليمي اإلمام المحدث المسند المعمر، ھو علّي بن محمد بن سليم الدمشقي الصالحي الشافعي الشھ :(1) ـ السليمي 566
، روى عن العارف النابلسي ومحمد بن خليل العجلوني وعبد هللا البصروي والعجيمي 1200ومات سنة  1113ولد سنة 

وابن عقيلة وتلك الطبقة، عاش نحو التسعين، له ثبت نرويه من طريق السيد مرتضى الزبيدي ومصطفى الرحمتي وشاكر 
: ح. مكاتبة لألول وشفاھاً لآلخرين، ونروي ما له عالياً عن الشيخ عبد الرزاق البيطار عن أبيه الشيخ حسن عنه العقاد عنه،

  .وعن الشيخ أبي الخير ابن عابدين عن الشيخ محمد تلوه عن الشيخ عبد الغني السقطي عنه
 

ھو أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھيم إمام الھدى، صاحب تفسير القرٮن، وتنبيه الغافلين،  :(2) ـ السمرقندي 567
ـ وھو بفتح السين المشددة والميم وسكون الراء وفتح القاف وسكون النون ـ وفي التلمساني على الشفا انه  373المتوفى سنة 

أروي فھرسته وما له من طريق القاضي . إسكان الميم وفتح الراء لحن، اھـ" القاموس"الراء، ورد بقول بسكون الميم وفتح 
  .عياض عن أبي بحر سفيان ابن العاصي األسدي عنه لجميع ما رواه

 
 محمد بن يوسف عالم تلمسان وإمامھا وبركتھا، :(3) ـ السنوسي 568

______________________________________ 
 

ً ( 169: 5والزركلي  219: 3ترجمة السليمي في سلك الدرر  (1)  .)140: وھو يعتمد على الروضة الغناء أيضا

وسرد عدداً آخر من المراجع كما ذكر االختالف( 348: 8 والزركلي 347: 1وبروكلمان، التكملة  196: 2له ترجمة في الجواھر المضية  (2)
 .)393، 383، 375في تاريخ وفاته بين 

(3) 
:ومعجم سركيس 176: 1وتعريف الخلف  237: والبستان 325: ونيل االبتھاج 121: ترجمة محمد بن يوسف السنوسي في دوحة الناشر

،448، 199: 2وإيضاح المكنون  292: ودليل مؤرخ المغرب 29: 8كلي والزر 352: 2وتكملته  250: 2وبروكلمان، التاريخ  1058
 .)وفيه ذكر لمراجع أخرى( 189: واعالم الجزائر 132: 2وكحالة  651

   
له حاشية على صحيح مسلم . ، ودفن بتلمسان، زرت قبره بھا895صاحب العقائد، وحواشي الصحيح وغيرھما، المتوفى سنة 

ً شرح . لآلبي وھو مطبوع" مكمل اإلكمال"اختصر فيه : قلت. اھـ" ن الشروح وانفعھاھو من أحس: "قال المشدالي وله أيضا
وله ثبت صغير ذكر فيه إسناد حديث األولية وحديث . عجيب على البخاري لم يكمله، وحاشية لطيفة على مشكالته وغير ذلك
بحة وتلقين الذكر من طريق شيخه أبي إسحاق إبراھيم الضيافة على األسودين والمصافحة والمشابكة ولبس الخرقة ومناولة الس
  .التازي، عندي منه نسخة بخط أبي العباس أحمد بن أبي عسرية الفاسي

 
وكان الشيخ السنوسي المذكور يروي عامة عن أبي زيد عبد الرحمن الثعالبي، وبخصوص فھرسته حسب إجازته له وألخيه 

ي، أجازھما أيضاً بجميع ما له عن أبي الحجاج يوسف ابن أحمد بن محمد الشريف لمه علّي التلوتي، وعن أبي القاسم المكناس
الحسني، وعن أبي الحسن علّي القلصادي أجاز للشيخ السنوسي عامة ما له من مروي ومؤلف، وعن غيرھم، كمتا في 

مد بن عبد الرحمن بن أروي كل ما له من مروي ومؤلف من طريق المقري عن مح. لتلميذه الماللي" المواھب القدوسية"
  .جالل عن أبي عثمان سعيد المنوي التلمساني الشھير بالكفيف عنه

 
 .(1) )انظر األوائل وابن السنوسي وفھارسه الست في حروفھا(ھو ختم المحدثين محمد بن علّي صاحب جغبوب : السنوسي

______________________________________ 
 

 .في ما يلي 589: وستأتي ترجمته برقم) 103: ص( 9: انظر رقم (1)
   

إلمام المحدث المسند المعمر شرف الدين عبد الحق بن محمد بن عبد الحق السنباطي، ويعرف ھو ا :(1) ـ السنباطي 569 
بمكة المكرمة، وعمر فأخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة  931بسنباط ومات سنة  842كأبيه بابن عبد الحق، الشافعي، ولد سنة 
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وخليل بن سلمة القابوني والمسندة أم محمد زينب بنت يروي باإلجازة عن الحافظ ابن حجر والعيني . وألحق األحفاد باألجداد
الزين العراقي والرئيسة أم المكارم أنس زوجة ابن حجر والحافظ نجم الدين ابن فھد وأبي الفتح محمد وأبي الفرج ابني 

ام والشرف ويروي بالقراءة والسماع عن التقي الشمني والجالل المحلي والكمال بن الھم. القاضي الزين المراغي وغيرھم
  .يحيى المناوي والجالل البلقيني وغيرھم

كان شيخ اإلسالم، وصفوة العلماء األعالم، رحل إلى ": "النور السافر"ترجمه السخاوي ومات قبله بنحو الثالثين سنة، وفي 
به العباد، وأخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة، وألحق األحفاد  (2) مكة بأھله ليموت بأحد الحرمين فانتعشت به البالد واغتبط

للمترجم مشيخة تجمع مروياته ومشايخه، نتصل به من طريق أبي العباس ابن القاضي عن أحمد بن أحمد بن . اھـ" باألجداد
وأخبرنا بھا عبد هللا السكري عن الكزبري عن : ح. لى الغيطي عنهوبأسانيدنا إ: ح. عبد الحق المذكور عن أبيه عن جده

الحافظ مرتضى عن عمر بن عقيل عن حسن العجيمي عن أبي الوفاء ابن العجل عن قطب الدين النھروالي عنه؛ قال 
الطبري عن المعمر  ومساو له رواية العجيمي عن علّي بن عبد القادر: قلت. وھذا سند ال يوجد أعلى منه مطلقاً، اھـ: العجيمي

 ً   .عبد الواحد الحصاري الھندي عن السنباطي عالياً أيضا

 .(3) )تقدم في حرف األلف انظر الكنى(ھو أبو الحسن محمد بن عبد الھادي : السندي

______________________________________ 
 

 .152: ترجمته في النور السافر (1)
 .وانتشط: في المطبوعة (2)
 .)148: ص( 38: انظر رقم (3)

   
  .(1) )تقدم في حرف الحاء(ھو محمد حياة : السندي

 
  .(2) )وحرف العين" حصر الشارد"انظر حرف الحاء في (ھو محمد عابد األنصاري : السندي

 
  .(3) )انظر حرف الھاء(محمد ھاشم : السندي

 
لسعيد بن عبد الرحمن ابن محمد بن أحمد بن محمد علّي بن سليمان ابن ھو أبو عبد هللا محمد ا: ـ محمد سعيد الزواوي 570

أبي داوود الزواوي صاحب زاوية أقبو من بالد زواوة، وھي زاوية من اكبر زوايا القطر الجزائري، انتشر عنھا العلم ال سيما 
ومنھا انتشر الفقه والنحو والفلك والحساب  ھي أم الزوايا العلمية في القرون الثالثة األخيرة: "الفقه المالكي، حتى قال بعضھم

 ً ً وإلى المدية غربا ً وإلى األغواط جنوبا والمدرسون فيھا ھم آل المذكور . اھـ" في بالد زواوة وما واالھا إلى قسمطينة شرقا
  .وبھم اشتھر ذكرھا

 
. اوي عن شيخه الخرشي بأسانيدهأخذ المترجم عن أبيه أبي زيد عبد الرحمن عن عالمة زواوة أبي علّي الحسين أعراب الزو

ً عن العارف الشھير أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن الزواوي المعروف بالزھري دفين حامة : ح وأخذ المترجم أيضا
ً بسنده وعن مشايخه المصريين كالحفني والصعيدي وعلي العمروسي والدردير ومن  الجزائر عن الحسين أعراب أيضا

ويروي المترجم عن والده عبد الرحمن وھو كان يروي : ح.ور التلمساني دفين مصر وغيرھمأعظمھم الشمس محمد المن
رسالة ابن أبي زيد القيرواني عن أبيه محمد عن أبيه أحمد عن أبيه إلى مؤلفھا، ومات محمد السعيد المترجم المذكور سنة 

1246. 
______________________________________ 

 
 .)356: ص( 155: رقم (1)
 .)720: ص( 379: والترجمة رقم) 363: ص( 122: رقم (2)
 .614: ستأتي ترجمته برقم (3)

   
أروي سنده الفقھي عن الشيخ المكي بن عزوز والشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي البوسعادي الھاملي والشيخ محمد بن 

وأجازني به عالياً : ح. محمد بن أبي القاسم الھاملي الشھيرالحاج محمد بن أبي القاسم الھاملي، وكلھم عن العارف أبي عبد هللا 
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المعمر عالم زاوية الديس ومدرسھا السيد دحمان بن السنوسي بن الفضيل الديسي، وھو من مشايخ الشيخ ابن عبد الرحمن، 
ن والده أبيس القاسم وھو والشيخ ابن أبي القاسم الكبير المذكور كالھما اخذ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي القاسم ع

ويروي الشيخ ابن عبد الرحمن الديسي عن الشيخ سيدي محمد الطيب : ح. عن جده محمد السعيد المذكور 1255المتوفى سنة 
وأعلى ما : ح. وأخيه لألب الشيخ سيدي أبي القاسم، كالھما عن والد الثاني الشيخ سيدي أحمد بن أبي القاسم بسنده المذكور

جم روايتنا عن الشمس محمد بن عبد الرحمن المذكور إجازة عامة وھو عن المعمر المحدث أبي عبد هللا محمد بيننا وبين المتر
  .عن المترجم 1284المازري الديسي المتوفى سنة 

  
سالم [محدث الشام وأثريه مسند عصره وشامته أبو العون شمس الدين محمد بن أحمد بن ھو اإلمام  :(1) ـ السفاريني 571

مسند الشام الحافظ "ـ ب (2) "النفس اليماني"سليمان السفاريني النابلسي الحنبلي الزاھد الصوفي، حاله الوجيه األھدل في ] بن
بـ ": بالسحب الوابلة"وحاله مفتي الحنابلة بمكة الشمس محمد بن حميد الشركي المكي في طبقات الحنابلة المسماة " الكبير

شيخنا اإلمام المحدث البارع الزاھد "وحاله الحافظ أبو الفيض الزبيدي في معجمه المختص بـ " المسند الحافظ المتقن"
 كان ناصراً : "هوقال في" الصوفي

______________________________________ 
 

وطبقات الحنابلة للغزي 409: 1والجبرتي  31: 4سلك الدرر : قد أشار المؤلف إلى معظم المصادر التي أوردت ترجمة السفاريني مثل (1)
 .240: 6والزركلي  62 :وثبت ابن عابدين 1028: والمعجم المختص للمرتضى وغير ذلك،؛ وانظر أيضاً معجم سركيس

 .130: النفس اليماني (2)
   
 :له" ألفية السند"وقال فيه في " للسنة قامعاً للبدعة قواالً بالحق مقبالً على شأنه مالزماً لنشر علوم الحديث محباً في أھله 

 مسند عصره اإلمام المعتلي
 بعلمه قد رفع العمادا األثري الزاھد السجادا

  
  :الزبيدي عنه أيضاً في إجازته لحفيد المترجم عبد الرحمن ابن يوسف بن محمد السفارينيوقال الحافظ 

 
 شيخ الحديث قد ھدا وسـددا وجده محمـد بـن أحـمـدا

 بقية األخيار عالي النـفـس قد كان عمر هللا في نابلـس
 في حفظ ھذا الفن فوق الغاية أوحد من كانت له العـنـاية

  

ونشأ بھا، ثم رحل إلى دمشق وأخذ عن أعيانھا، وأجازه الشيخ عبد القادر  1114ارين من أعمال نابلس سنة ولد في قرية سف
التغلبي وعبد الغني النابلسي وعبد الرحمن المجلد وإسماعيل العجلوني وأحمد بن علّي المنيني والشيخ مصطفى البكري وحامد 

ھم، وحج فسمع على الشيخ حياة السندي وصھره محمد الدقاق، وسمع العمادي وعبد هللا البصراوي وسلطان المحاسني وغير
  .بدمشق على حامد العمادي المسلسل باألولية وثالثيات البخاري وبعض ثالثيات مسند أحمد

نفثات صدر المكمد بشرح ثالثيات "، والشرح المذكور في مجلدين سماه 363له شرح على ثالثيات أحمد بن حنبل وعدتھا 
درر المصنوعات في الحاديث الموضوعات اختصر فيه موضوعات ابن الجوزي في مجلد ضخم، ومؤلف في وال" المسند

في سفرين، وشرح نونية " كشف اللثام بشرح عمدة األحكام"مجلدين في السيرة النبوية، وشرح عمدة األحكام سماه 
مجلدين، وحجر الوفا بسيرة المصطفى في في " معارج األنوار في سيرة النبي المختار"الصرصري في السيرة النبوية سماه 

مجلد ضخم، والقول الجلي في شرح حديث سيدما علّي الذي اماله على كميل بن زياد، نتائج األفكار في شرح حديث سيد 
االستغفار أودع فيه غرائب فيه نحو سبع كراريس، منتخب كتاب الزھد لإلمام أحمد بن حنبل حذف منه المكرر واألسانيد، 

الملح الغرافية بشرح منظومة ابن فرح "فضائل األعمال للضياء المقدسي، وشرح منظومة ابن فرح في االصطالح سماه شرح 
، وتناضل العمال بشرح حديث فضائل األعمال، ولوائح النوار السنية في شرح منظومة أبي بكر بن داوود الحائية، "الالمية

  .والدرة المضية في اعتقاد الفرقة األثرية
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فأجازه وأرسل إليه كراسة جعلھا كالثبت ": "عقود الآللي"ثبت ألفه لما استجازه من دمشق العالمة شاكر العقاد، قال في  وله
له، وذكر فيھا بعض مشايخه وأسانيده ومروياته وبعض المسلسالت وسنده في الصحيحين والمسانيد وغير ذلك، إجازة مطولة 

": المعجم المختص"وقال الحافظ الزبيدي في ترجمته من . ، اھـ"ية والمرويات الغاليةجامعة شافية مشتملة على األسانيد العال
كتبت إليه أستجيزه فكتب إلي إجازة حافلة في عدة كراريس حشاھا بالفوائد والغرائب، وكان وصول ھذه اإلجازة في عام "

ً عام 1179 صحاب منھم المرحوم عبد الخالق بن خليل وأرسلت إليه االستدعاء باسم جماعة من األ 82، ثم كالتبته ثانيا
 .، اھـ"والسيد محمد البخاري وجماعة من أھل زبيد، فاجتھد وحرر إجازة حسنة حشاھا بفوائد غريبة في كراريس

شيخه وعمدته السيد سليمان األھدل وكذا لخيه السيد أبي بكر : ممن استجاز له السيد مرتضى من الزبيديين المشار لھم: قلت
استجزت له من شيخنا : "لجبيلي وغيرھم، وفي ترجمة عبد القادر بن خليل المدني من معجم الزبيدي المذكوروعثمان ا

، 1188مات رحمه هللا ورضي عنه بنابلس سنة . اھـ" السفاريني، فكتب له إجازة طويلة في خمسة كراريس فيھا فوائد جمة
نروي ما له من مؤلف ومروي من طريق الحافظ مرتضى  .ھـ، ا"ولم يخلف بعده مثله: "قال الحافظ أبو الفيض الزبيدي

الزبيدي وعبد القادر بن خليل كدك زاده والسيد محمد بن محمد البخاري نزيل نابلس والشيخ شاكر العقاد الدمشقس والسيد 
اداً، عن محمد بن ونتصل به مسلسالً بالحنابلة عن البرھان إبراھيم الخنكي الحنبلي اعتق. سليمان األھدل وغيرھم كلھم عنه

حميد الشركي، عن الشھاب أحمد اللبدي النابلسي وعثمان بن عبد هللا النابلسي، كالھما عن عبد القادر بن مصطفى بن محمد 
وأعلى : ح. وأخذ ابن حميد عن عبد الجبار بن علّي البصري عن مصطفى الرحيباني عنه: ح. السفاريني عن أبيه عن جده
زمانه عبد اله القدومي بمكة، عن حسن بن عمر الشطي، عن مصطفى بن سعد الرحيباني، عن منه عن شيخ الحنابلة في 

ليس كتاب متداول بين الناس إال ولنا به أسانيد نتصل بھا إليه وذلك : "قال السفاريني في إجازته للعقاد. الشمس السفاريني
عبد القادر التغلبي، وضمن أثبات شيخنا العارف  ضمن ثبت شيخ مشايخنا الشيخ عبد الباقي األثري، وكذا ضمن ثبت شيخنا

عبد الغني النابلسي، وإثبات شيخ مشايخنا إبراھيم الكوراني، فإني أرويھا بواسطة عدة من مشايخي من أجلھم عبد القادر 
  .، اھـ"التغلبي

للجبرتي " جائب اآلثارع"للمرادي و " سلك الدرر"وترجمة المترجم مبسوطة في معجمي الحافظ مرتضى، والكمال الغزي، و 
ويظھر لي انه ال يبعد عد المترجم في حفاظ القرن الثاني . للغزي المذكور، وابن حميد الشركي وغيرھم" طبقات الحنابلة"و 

عشر ألنه ممن جمع وصنف وحرر وخرج وأخذ عنه واستجيز من األقطار البعيدة حتى من مصر والحجاز واليمن، وقد فاتنا 
فيستدرك ھناك ولمن أراد تجريد تراجمھم على حدة في جزء مخصوص أن يلحق المترجم  (1) مذكورعده في برنامجھم ال

 .بھم

______________________________________ 
 

 .)المؤلف(من الجزء األول  79: ص (1)
   

  .(1) )انظر إبراھيم من حرف األلف(ھو أبو إسحاق إبراھيم بن علّي السقا : ـ السقا 572 

يف منھا حاشية ، وله عدة تآل1212وفاتنا ان نذكر ھناك تاريخ حياته، فإن والدته كانت بالدويداري من مصر القاھرة عام 
، وبلوغ المقصود "المواھب اللدنية"على فضائل رمضان لألجھوري مطبوعة، ورسالة في الطب النبوي مستخرجة من 

مختصر السفر المحمود في تأليف العساكر والجنود، ورسالة في الكالم على انشقاق القمر سأله فيھا أھل اليمن، وأشھر مؤلفاته 
جمادى اآلخرة  14مع بعضھا عليه شيخنا الوالد رحمه هللا بمنزله، وكانت وفاته رحمه هللا حاشية على تفسير أبي السعود س

  .1298عام 

ولداً، المصري مدفناً، العالمة ھو أبو الحسن نور الدين علّي بن محمد بن العربي السقاط، الفاسي م :(2) ـ السقاط 573
 :"ألفية السند"قال عنه الحافظ الزبيدي في . المحدث المسند المعمر الشھير

 محدث العصر بال إفراط ومنھم المعروف بالسقاط
 شيخ العلوم الطاھر النفاس علّي بن العربي الفاسـي

  
ً وديانة وزھداً وواليةكان فرداً من أفراد العالم ": "سلك الدرر"وقال عنه المرادي في  ووصفه الشمس . ، اھـ"فضالً وعلما

باإلمام الحافظ ذي األسانيد العالية، ولكن كتب عليه محشيه النور : األمير الصغير في رسالته في الحديث المسلسل بعاشوراء
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ً لشيخه النور أبي علّي حسن العدوي الحمزاوي بان مراده بالحافظ المتقن بح سب زمانه وليس المراد به علّي البابالوي تبعا
 .الحافظ بالمعنى المعلوم عندھم، وھو من حفظ مائة ألف حديث بأسانيدھا لبعد ذلك في تلك األزمان، اھـ

______________________________________ 
 

 .)131: ص( 23: انظر رقم (1)
 .229: 3ترجمة السقاط في سلك الدرر  (2)

   
، 1143عمر بن عبد السالم لوكس ـ بضم الالم وفتح الكاف وسكون السين ـ التطواتي بتاريخ  أجازه عامة العالمة أبو حفص 

حسب إجازة مؤلفھا له بھا، والشمس محمد بن عبد السالم بناني المعمر، وقفت على إجازتھما له وھما " المنح"وبخصوص 
أحمد الغرقاوي وإبراھيم الفيومي ومحمد بن  وعلي بن 1114عامتان، كما أجازه أيضاً عامة البصري والنخلي لما حج عام 

عبد الرحمن ابن زكري وعبد المجيد الزبادي صاحب الرحلة ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح المواھب والبديري 
ويروي فھرسة أبي السعود الفاسي وكل ما له عن عمر التطواني عن صاحب المنح . الدمياطي ومصطفى البكري وغيرھم

 .عربي بن سليمان األندلسي كالھما عن جد األول عامة، وقفت على إجازة كل شيخ من ھؤالء العامة لآلخذ عنهواحمد بن ال
وللمذكور ثبت وقفت على بعضه بزاوية الھامل فاستفدت منه انه يروي طريقة الغزالي وتآليفه عن محمد بن أحمد بن العربي 

الفوائد المتبعة في الرد على أھل : لفات ابن زكري الفاسي عنه منھابن الحاج عن والده عن أبي السعود الفاسي، ويروي مؤ
العوائد المبتدعة، ويروي حزب الشاذلي عن عمه األستاذ البركة أبي البركات عبد القادر بن علّي السقاط عن أبي السعود 

العالوي عن المعمر عبد  الفاسي، ويروي حزب الشاذلي عن إبراھيم بن أحمد المحالوي الفندقجي عن الشريف محمد باحسن
الشكور عن االسفرايني عن المرسي عن الشاذلي، وروى الحزب الكبير والحزب الصغير وسيف النصر عن أبي المحاسن 

كما اخذناھم عن أشياخنا عن عمنا الشيخ أحمد ابن ناصر، : وكتب لي في اإلجازة بخطه قال: يوسف بن محمد ابن ناصر، قال
حزب الفالح عن عمه شيخ القراء وملجأ الفقراء عبد القادر بن علّي بن محمد العربي السقاط عن و" دالئل الخيرات"ويروي 

وعن ابن خالته العالمة المحقق محمد بن أحمد بن جلون عن أبي عيسى المھدي الفاسي شارح الدليل : ح. أبي السعود الفاسي
المنح "ما وقفت عليه من ثبته المذكور كالما عن صاحب وعن ابن عبد السالم بناني وعمر لوكس والبديري، ورأيته نقل في 

فعبر عنه بشيخ شيوخنا، والواسطة بينه وبينه عمر لوكس التطواني، وقفت على إجازة صاحب المنح له وإجازته ھو " البادية
رة مرة لعلي السقاط، فما في كتب بعض المصريين كمسلسل عاشوراء لألمير الصغير من أنه يروي عن صاحب المنح مباش

ومرة بواسطة أحمد بن العربي ابن الحاج غلط، فإن صاحب المنح لم يأخذ عنه السقاط، وأحمد بن العربي ابن الحاج شيخ 
  .لصاحب المنح ال تلميذه فاعلمه

انظر في حرف " (الضوابط الجلية"كما أفرد أسانيد المترجم بالتدوين شمس الدين ابن فتح الفرغلي المصري بثبت سماه 
كما جرد ما رواه المترجم من المسلسالت الشيخ عبد العالي بن محمد القريني، وھي موجودة بالمكتبة التيمورية  (1) (الضاد

له من طريق الحافظ مرتضى الزبيدي والشيخ نروي ثبت السقاط المذكور وكل ما ). 260انظر القسم الحديثي عدد (بمصر 
. األمير المصري وعلي بن عبد القادر بن األمين الجزاري وعبد العليم الفيومي وعبد هللا الشرقاوي وغيرھم، كلھم عنه عامة

  .بمصر 1183مات السقاط المذكور سنة 

ھو محدث العراق العالمة المسند أبو المعالي علي بن العالمة المحدث المسند الراوية أبي السعود محمد  :(2) السويدي -574
سعيد بن عالمة بغداد محدث العراق أبي البركات عبد هللا بن الحسين بن مرعي العباسي البغدادي المعروف بالسويدي، كان 

العقد "راعة فيه وفي غيره، وقيل كان يحفظ عشرين ألف حديث من الكتب الصحاح، وھو صاحب كتاب من أيمة الحديث والب
أرى الناس قد ارتبكت عقائدھم بشبه فلسفية كدحوا بھا أذھانھم، وأشغلوا بھا أنفسھم : "قال في خطبته" الثمين في مسائل الدين
 ليلھم ونھارھم، وجميع

______________________________________ 
 

 )720: ص( 454: رقم (1)
.)27: ومن مراجعه جالء العينين( 170: 5والزركلي  1095: 2وحلية البشر  178: وروض البشر 73: ترجمة السويدي في المسك األذفر (2)

   
نة ولى مدبرا ذلك من تلبيس إبليس، وما ألقاه عليھم من التمويه والتدليس، فترى أحدھم إذا سمع بشيء من علوم الكتاب والس 

كأن في أذنيه وقرا، وإذا قرىء عليه ما تزعمه الفالسفة إخوان الشياطين في ضالالتھم من بيان العقول والنفوس وأمثال ھذه 
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الترھات التي ما أنزل هللا بھا من سلطان أقبل عليھم متبصرا علنا وسرا، فكأنھم أمروا باتباع سنة أفالطون من األوھام 
  .، اھـ"والظنون

كان ألھل : "قال" المجموعة الوسطى"و " نزھة األلباب"ترجمه تلميذه مفتي بغداد أبو الثناء اآللوسي المفسر في كتابه وقد 
 .اھـ"السنة برھانا، وللعلماء المحدثين سلطانا، ما رأينا أكثر منه حفظا، وال أعذب منه لفظا، وال أكثر منه بمعرفة الرجال علما

سنده الحافظ أبي عبد هللا محمد سعيد وعمه عبد الرحمن الكزبري وشيخ المحدثين الحافظ أخذ عن أبيه رواية العراق وم
مرتضى الزبيدي وغيرھم، وأخذ الطريقة النقشبندية عن موالنا خالد الكردي وأذعن له كما نصره من بعده ولد المترجم محمد 

من " العقد الثمين"رجوعه عن أكثر ما في كتابه أمين السويدي بعدة رسائل، وسلوكه أخيرا على يد الشيخ المذكور يقضي ب
  .المبادئ إن كان كل ما فيه من قلمه

وكان أكثر إقامة النور السويدي بدمشق، وورد على بغداد آخر عمره، فأخذ عنه بجماعة منھم المفتي اآللوسي ووالي بغداد 
بعشرة إثبات تلقاھا عن أيمة إثبات أعظمھم  العالم الفاضل داوود باشا، ثم تحول إلى دمشق وانتفع به ھناك، وكان يجيز

، ودفن بسفح جبل 1237وأشھرھم الحافظ مرتضى الزبيدي ووالده الشمس محمد سعيد السويدي وطبقتھما، مات بدمشق سنة 
وأروي الصحيح عن شيخنا عبد هللا القدومي الحنبلي عن : ح. نروي ما له من طريق اآللوسي عنه .قاسيون المطل على دمشق

الحنابلة بالشام البدر حسن الشطي الدمشقي عنه، وأروي حديث األولية عن الشيخ أبي النصر الخطيب بشرطه عن محمد  شيخ
وأجازني : ح. عمر الغزي عن موالنا خالد الكردي النقشبندي عن المترجم وھو عن الشمس الكزبري عن العجلوني بأسانيده

وعن الشيخ أحمد المكي : ح. مد بن صالح بن علي السويدي رحمه هللا تعالىمن مكة مكاتبة حفيد المترجم العالمة المعمر أح
عن محمد سعيد بن صبغة هللا المدراسي عن أبيه عن محمد بن محمد بن عالم الجداوي المكي عن عثمان بن سند البصري 

  .عن المنال علي السويدي

ومحدث العراق، يروي عن أعالم المسندين كالشمس ووالد المترجم الشيخ محمد سعيد السويدي كان رواية بغداد في عصره 
، واستجاز له والده قبل ذلك من الشيخ عبد 1145ابن عقيلة المكي، أجازه لما ورد بغداد وھو في الخامسة من عمره عام 

جلوني الغني النابلسي وتلميذه البكري وابن عقيل وسالم البصري ومحمد حياة السندي وابن الطيب الشركي وأبي الفداء الع
وأحمد المنيني وصالح الجنيني وعبد الكريم الشراباتي وطه الجبريني وعلي الدباغ وطائفة كبيرة، ووقفت على إجازة كتبھا له 

سلك "أجاز فيھا له وألوالده وأحفاده وأسباطه ولمحمد خليل المرادي صاحب  1204الحافظ مرتضى الزبيدي مؤرخة بعام 
  .ظ الالفظ، وهللا أعلمحاله السويدي فيھا بالحاف" الدرر

 ھو اإلمام فخر المتأخرين، علم أعالم الدين، :(1) السيوطي -575

______________________________________ 
 

(1) 
وقد فاتني أن أذكر ھنالك أن األستاذ أحمد الشرقاوي إقبال قد) 316: ص( 116: قمقد تقدم ذكر المصادر الھامة لترجمة السيوطي في ر

أخرجت منھا المطابع ما ينيف عن مائتين؛ وقد 725ورفع عدد مؤلفاته إلى ) 1977الرباط " (مكتبة الجالل السيوطي"أصدر جزءاً بعنوان 
 ةفي تحرير ھذه الترجم - مما لم أذكره من قبل  - اعتمد عدة مصادر 

   
ھذا الرجل كان نادرة . 911خاتمة الحافظ أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي المصري المتوفى بھا سنة 

من نوادر اإلسالم في القرون األخيرة حفظا واطالعا ومشاركة وكثرة تآليف، قال عنه ابن العماد الحنبلي في 
كان أعلم أھل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجاال وغريبا ومتنا وسندا ": "الطبقات الصغرى"والشعراني في  (1) "السبائك"

  :وأنشد له" واستنباطا لألحكام منه
 

 ضالل سعيا حثيثاقد سعوا في ال عاب اإلمالء للحـديث رجـال
 ال يكادون يفقـھـون حـديثـا إنما ينـكـر األمـالـي قـوم

  
قد بيض ابن حجر لعدة أحاديث لم يعرف من خرجھا وال مرتبتھا، ": "طبقاته الصغرى"وقال عنه تلميذه الشعراني في 

وجاقي أحاديث بيض لھا الحافظ فخرجھا الشيخ وبين مرتبتھا من حسن وضعف وغير ذلك، وأرسل شيخ اإلسالم تقي الدين األ
 :ولم يعرف مرتبتھا وقلب رواتھا فردھا الشيخ المترجم إلى أصولھا وبين مرتبتھا، فذھب شيخ اإلسالم إليه وقبل يده وقال

  .، اھـ"وهللا ما كنت أظن أنك تعرف شيئا من ھذا فاجعلني في حل، طالما تغديت وتعشيت بلحمك ودمك
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ولي منه " :(2) "طبقات الحافظ"حافظ ابن حجر وشملته إجازته، قال المترجم عنه في أحضره والده في صغره مجلس ال
يكن فاتني إجازة عامة وال أستبعد أن تكون لي منه إجازة خاصة فإن والدي كان يتردد إليه وينوب في الحكم عنه، وإن 

ونقل عنه مرة في . اھـ" حضور مجالسه والفوز بسماع كالمه واألخذ عنه فقد انتفعت في الفن بتصانيفه واستفدت منھا الكثير
 "بغية الوعاة"

______________________________________ 
 

 .8:53كذا يسميه ھنا أيضا، وما أورد موجود في شذرات الذھب  (1)
 .548: طبقات الحافظ (2)

   
 .(2) "كشف اللبس"ابن حجر في آخر تأليفنا  وانظر ما يتعلق بأخذه عن". شيخ شيوخنا الحافظ ابن حجر" :(1) فقال فيه 

وحج المترجم وشرب ماء زمزم على أن يكون في الحديث كابن حجر وفي الفقه كالسراج البلقيني، وكذلك : محفوظ السيوطي
ذكر في " التحفة القادرية"وفي . اء زمزم على أن يكون كالحافظ الذھبي، فبلغھما هللا أملھماكان فعل ابن حجر فإنه شرب م

ونقل . ترجمة السيوطي أنه حفظ القرآن وھو دون ثمان سنين وألفية ابن مالك والعمدة ومنھاج الفقه في األصول قبل البلوغ
ولو وجدت أكثر لحفظته، : يحفظ مائتي ألف حديث قال عن السيوطي أنه قال عن نفسه إنه" الطبقات الصغرى"الشعراني في 

وفي ثبت الشھاب أحمد بن قاسم البوني عن المترجم أنه حفظ ثالثمائة . ولعله ال يوجد على وجه األرض أكثر من ذلك، اھـ
هللا فلم يرد ألف حديث، وكان مراده أن يجمع جميعھا كلھا في كتاب واحد، فجمع ثمانين ألفا في جامعه الكبير، ومات رحمه 

منه؛ وقد فسر ذلك بعض العصريين بأن معنى ذلك أنه معنى ذلك أنه كان يحفظ . هللا جمع األحاديث كلھا في كتاب واحد،اھـ
العدد المذكور في خزانته، وھو تأويل أبعد فيه قائله النجعة ووسع الخطأ، إذ ما ذكره ليس بموضوع فخر األفراد مثل 

كانت في زمانه أكثر من خزانته بكثير، ولو كان يريد حفظ الخزانة لكان المحفوظ فيھا أكثر من األسيوطي، ألن خزائن الوقف 
لماء مثله مصدقون فيما يقولون تر عجبا، والع (3) ھذا العدد كيفما كان المراد، وانظر مقدمة التدريب في مقدار محفوظ السلف

عن أنفسھم، وبالجملة فھذه أمور ال يفقھھا كل الفقه إال من ذاقھا ذوقا جيدا وعرف دواخل الفن، وحقق كيف قصر خدام السنة 
 عمرھم على تقييد شواردھا

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 232: بغية الوعاة (1)
 .)المؤلف( 1325 طبع بطنجة عام (2)

وقال أبو بكر الرازي كان أبو… كان الواحد من الحفاظ يحفظ خمسمائة ألف حديث: ومن أمثلة ذلك قال الحاكم في المدخل( 8: تدريب الراوي (3)
 .).الخ… زرعة يحفظ سبعمائة ألف حديث

   
ة امتزاج اللحم بالعظم، فإذا ناموا ناموا وھم والتفكر في متشابھھا والجمع بين متعارضھا، وكيف امتزج أھل ھذا الشأن بالسن

فيھا يفكرون، وإذا استيقظوا اشتغلوا بھا في حال فقرھم وسعتھم وسفرھم وحضرھم ومرضھم وصحتھم ومن صغرھم إلى 
كبرھم، فمن ذاق وجرب عرف وصدق، ومن استمرر ما يستحليه ھؤالء قاسھم عليه، ومن جعل الناس سواء ليس لحمقه 

  .دواء، فافھم

روى المترجم ورحل وكاتب أھل األقطار البعيدة، أخذ العلم عن ستمائة شيخ، ھكذا لتلميذه الشعراني في : شيوخ السيوطي
له وھو الذي لتلميذه الحافظ الداودي في ترجمته ونحوه في " حسن المحاضرة"طبقاته الصغرى، والذي في ترجمته من 

ھم بلغوا إلى مائة وإحدى وخمسين، ورتبھم الداودي على حروف المعجم، البن العماد أن" شذرات الذھب في أخبار من ذھب"
  :وھم أربع طبقات: ولكن الشعراني قال بعد ما سبق عنه من عدھم انه قد نظمھم في أرجوزة قال

من يروي عن أصحاب الفخر ابن البخاري والشرف الدمياطي ووزيرة والحجاز وسليمان بن حمزة وأبي نصر ابن ]: األولى[
  .شيرازي ونحوھمال

  .من يروي عن السراج البلقيني والحافظ أبي الفضل العراقي ونحوھما، وھي دون التي قبلھا في العلو: الثانية

  .من يروي عن الشرف ابن الكويك ونحوه، وھي دون الثانية: الثالثة
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كثير العدة وتكبير المعجم، ولم أرو وھذه لت: من يروي عن أبي زرعة ابن الزين العراقي وابن الجزري ونحوھما، قال: الرابعة
وظفر باألخذ عن أربعة من أصحاب الصدر الميدومي، وله في ذلك . عنھا شيئا ال في اإلمالء وال في التخريج وال في التأليف

 :ومن نظمه وقد أورده في معجم شيوخه في ترجمة ابن طريف الشاوري وقال انه أخر من روى عن التنوخي .معاجم

 ساقھا حافـظ األثـر ـيلةللتنوخـي فـض
 الذھبي الذي اشتھـر قد روى عنه قبـلـه

 عنه شيخ ومعتـبـر وروى الشاوري أخيرا
 وثمانـين بـالـقـدر وقضى عـام أربـع
 والذھبي الذي غـبـر بينـه فـي الـوفـاة
 وثالثون تسـتـطـر مائة ثــم ســـتة

 حق اعـدده يدخــر فھو في سـابـق وال
 في ذرى العلم قد بھر ا الـبـارع الـذيأيھ

  

ومن شيوخه التقي الشمني . ولعل روايته عن المذكور مع روايته عن محمد بن مقبل الحلبي أعلى ما حصل له: قلت. اھـ
 والعلم صالح البلقيني ومحيي الدين الكافيجي وبدر الدين محمد بن الحافظ ابن حجر ووجيه الدين أبو الجود عبد الرحمن بن
محمد بن إبراھيم المرشدي وشرف الدين عيسى ابن سليمان الطنوبي وخديجة بنت عبد الرحمن بن علي العقيلي وشرف الدين 
أحمد بن محمد العقيلي والحافظ تقي الدين ابن فھد وأخوه ولي الدين أبو الفتح عطية ووالدھما مجيب الدين أبو بكر والحافظ 

ابن بكر الزبيدي وآسية بنت جار هللا بن صالح الطبري وصفية بنت ياقوت المكية نجم الدين محمد وشرف الدين إسماعيل 
والفخر أبو بكر بن أحمد بن إبراھيم المرشدي ورقية بنت عبد القوي ابن محمد الجائي وأم حبيبة بنت أحمد بن محمد بن 

محمد بن ظھيرة المكي وأخوه ولي  موسى السويكي وكمالية بنت أحمد بن محمد بن ناصر المكي والرضى أبو حامد محمد بن
الدين محمد واإلمام محب الدين محمد بن محمد الطبري وأم الفضل ھاجر بنت الشرف المقدسي وخديجة بنت علي بن الملقن 
وأختھا صالحة وسارة بنت محمد البالسي وأم ھانيء بنت أبي الحسن الھوريني وكمالية بنت محمد بن محمد المرجاني 

ذ عن السخاوي والعده من شيوخه ھو وال من وقفت على كالمه من أصحابه، بل رأيته نقل عنه مرة في وغيرھم، ولم يأخ
  .مرأيت بخط صاحبنا المحدث شمس الدين السخاوي، فعده من مشيخته وھ" :(1) فقال" بغية الوعاة"

له منھا ما يتعلق " حسن المحاضرة"له التآليف الممتعة في جل الفنون قد عد بعضھا في ترجمته من : مؤلفات السيوطي
التوشيح  (2) بخصوص الصناعة الحديثية كتابه كشف المغطى في شرح الموطا، اسعاف المبطا برجال الموطا وھو مطبوع

على الجامع الصحيح، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، مرقاة الصعود على سنن أبي داود، قوت المغتذي على جامع 
ھو مطبوع، شرح ابن ماجه الترمذي، زھر الربى على المجتبى للنسائي وھو مطبوع، تنوير الحوالك على موطأ مالك و

المسمى مصباح الزجاجة، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي وھو مطبوع، شرح ألفية العراقي األلفية وتسمى نظم 
الدرر في علم األثر وھي مطبوعة، شرحھا المسمى قطف الدرر، التھذيب في الزوائد على التقريب، عين اإلصابة في معرفة 

ن قلب أھل التدليس، توضيح المدرك في تصحيح المستدرك، الآللي المصنوعة في األحاديث الصحابة، كشف التلبيس ع
الموضوعة الكبرى وھي مطبوعة، والصغرى وھي عندي في مجلد، النكت البديعيات على الموضوعات، الذيل على القول 

بأروبا، تقريب القريب، المدرج إلى المسدد، القول الحسن في الذب عن السنن، لب األلباب في تحرير األنساب وھو مطبوع 
 المدرج، تذكرة المرتسي فيمن حدث ونسي، تحفة النابه بتلخيص المتشابه، الروض المكلل والورد

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 313: بغية الوعاة (1)
 .ھذا متعذر في حال السيوطي لكثرة ما طبع منھاقد كنت أشير أحيانا إلى المؤلفات المطبوعة وموضع طباعتھا، ولكن  (2)

   
المعلل في المصطلح، منتھى اآلمال في شرح حديث إنما األعمال، المعجزات والخصائص النبوية وھي كبرى وصغرى،  

والكبرى مطبوعة في الھند في مجلد ضخم، والصغرى سيأتي اسمھا، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور وھو مطبوع، 
دور السافرة عن أمور اآلخرة وھي مطبوعة، ما رواه الواعون في أخبار الطاعون، فضل موت األوالد، اللمعة في الب
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خصائص يوم الجمعة وھي مطبوعة مرارا، منھاج السنة ومفتاح الجنة، تمھيد الفرش في الخصال الموجبة لظل العرش، 
العتصام بالسنة وھو مطبوع، مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره بزوغ الھالل في الخصال الموجبة للضالل، مفتاح الجنة في ا

مرتين، سھام اإلصابة في الدعوات المجابة، الكلم الطيب والقول المختار في المأثور من الدعوات واألذكار، الطب النبوي، 
أن أبوي النبي صلى هللا  التعظيم والمنة في"كشف الصلصلة عن وصف الزلزلة، الفوائد الكامنة في إيمان السيدة آمنة، ويسمى 

بل له في ھذا الباب ستة مؤلفات مطبوعة، المسلسالت الكبرى، جياد المسلسالت، أبواب السعادة في " عليه وسلم في الجنة
أسباب الشھادة، تزيين األرائك في أخبار المالئك، الثغور الباسمة في مناقب السيدة آمنة، مناھل الصفا في تخريج أحاديث الشفا 

طبوعة، األلماس في مناقب بني العباس، در السحابة فيمن دخل مصر من الصحابة وھي مطبوعة، زوائد شعب وھي م
اإليمان للبھيقي، لم األطراف وضم األتراف على حروف المعجم، أطراف االشراف باالشراف على األطراف، جامع 

، الحصر واإلشاعة "تجربة العناية"درة الفاخرة يسمى المسانيد، الفوائد المتكاثرة في األخبار المتواترة، تخريج أحاديث ال
الشراط الساعة، الدرر المنتثرة في األحاديث المشتھرة وھي مطبوعة، زوائد الرجال على تھذيب الكمال، الدر المنظم في 

جزء في  االسم المعظم، جزء في الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم، من عاش من الصحابة مائة وعشرين وھو مطبوع،
أسماء المدلسين، اللمع في أسماء من وضع، األربعون المتباينة، در البحار في األحاديث القصار، الرياض األنيقة في أسماء 
خير الخليقة، المرقاة العلية في شرح األسماء النبوية، اآلية الكبرى في شرح قصة اإلسرا، أربعون حديثا من رواية مالك عن 

ولبعض المعاصرين عليھا شرح، فھرسة المرويات، بغية الرائد في الذيل على مجمع الزوائد،  نافع ابن عمر وھي عندي
أزھار االكام في أخبار أحاديث األحكام، الھيئة السنية في الھيئة السنية، تخريج أحاديث شرح العقائد، الكالم على حديث ابن 

الحديث بالشيخونية، أربعون حديثا في فضل الجھاد، أربعون وھو تصدير أمليته لما وليت درس : عباس احفظ هللا يحفظك، قال
حديثا في رفع اليدين في الدعاء وھي مطبوعة، التعريف بآداب التأليف وھو مطبوع، العشاريات، القول األشبه في حديث من 

ير، من وافقت عرف نفسه فقد عرف ربه، كشف النقاب عن األلقاب، نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير من الصغ
كنيته كنية زوجه من الصحابة، ذم زيارة القبور، زوائد نوادر األصول للحكيم الترمذي، الجواب الجزم عن حديث التكبير 

  .جزم، جزء في صالة الضحى، المصابيح في صالة التراويح، أنموذج في خصائص اللبيب الحبيب

ومن أھمھا وأعظمھا وھو أكبر مننه على المسلمين كتابه الجامع  :الجامع الكبير والجامع الصغير ومنته بھما عن المسلمين
وأكبر منه وأوسع وأعظم الجامع الكبير، جمع . الصغير، وھو مطبوع مع عدة شروح عليه واختصارات وشرح بعضھا أيضا

المسلمين الذي  فيھما عدة آالف من األحاديث النبوية مرتبة على حروف المعجم، وھما المعجم الوحيد اآلن المتداول بين
يعرفون به كلم نبيھم ومخرجيھا ومظانھا ومرتبتھا في الجملة وقل من رأيته أنصف من الكاتبيين اليوم وعرف مزية المترجم 

بعد أن استغرب أنه لم يتصد " العلم الشامخ"وقد قال الداھية الشيخ صالح المقبلي في كتابه . بكتابيه ھذه ومنته على المسلمين
لعلھا مكرمة ادخرھا هللا لبعض المتأخرين، وإذا هللا قد أكرم بذلك : "األحاديث النبوية على الوجه المقرب أحد لجمع جميع

ومن لم يعرف  (1) الخ…"بالجامع الكبيروأھل له من لم يكد يرى مثله في مثل ذلك اإلمام السيوطي في كتابه المسمى 
للجامعين قيمة إذا بلي بالبحث عن حديث ضل به الخطأ وعميت عينه عن المطلوب وبقي في وادي الجھل والقصور يھيم، 
وتلويث سمعتھما بأنه خالف في بعض ما ساقه فيھما ما التزمه مرة وما في كتبه في األحاديث الموضوعة أخرى، من الجھل 

وقد كنت مرة عزمت على الكتب في ھذا الموضوع وتتبعه نقدا ! ؟س االجتھاد يتغير والذھول من شأن البشرالمطبق، ألي
اللھم اجز أول ": "العلم الشامخ"وبالجملة فأقول كما قال صاحب . وتوسعا فعاقتني عوائق أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

  .ھـ، ا"النقلة وآخرھم عنا أفضل الجزاء، وال تحرمنا كرامتھم

تاريخ الصحابة، طبقات الحفاظ وھي مطبوعة بأروبا وجدد اليوم طبع القسم األخير منھا بدمشق، طبقات النحاة : وله أيضا
الكبرى والوسطى والصغرى وھي مطبوعة، طبقات المفسرين وھي مطبوعة بأروبا قديما، طبقات األصوليين، طبقات 

يخ الخلفاء وھو مطبوع، تاريخ مصر وھو مطبوع، تاريخ أسيوط، معجم الكتاب، حلية األولياء، طبقات شعراء العرب، تار
، ترجمة النووي، ترجمة البقليني، الملتقط "المنتقى"، المعجم الصغير ويسمى "حاطب ليل وجارف سيل"شيوخه الكبير يسمى 

سكية والتحفة المكية على نمط من الدرر الكامنة، تاريخ العمر وھو ذيل إنباء الغمر، رفع الباس عن بني العباس، النفحة الم
عنوان الشرف، الرحلة الفيومية، الرحلة المكية، الرحلة الدمياطية، المنى في الكنى، الشماريخ في علم التاريخ، مختصر 
تھذيب األسماء للنووي، تحفة الذاكرين المنتقى من تاريخ ابن عساكر، ترجمان القرآن، التفسير المسند، اختصاره الدر المنثور 

التفسير بالمأثور وھو مطبوع في ست مجلدات ضخمة من طالعه بتمعن أدھشه وأبھته وأسكته، ومن لم يطالعه أو طالع  في
 منه حريفات انتقد واستمرر ما يراه غيره حلوا،

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 392: العلم الشامخ (1)
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اب النقول في أسباب النزول مطبوع، مفحمات األقران في مبھمات القرآن مطبوع، ولو سكت من ال يعلم لسقط الخالف، لب 
 .خمائل الزھر في فضائل السور، اليد البسطى في الصالة الوسطى، اإلتقان وھو مقدمة التفسير الكبير مطبوع

فوائد لطيفة وفرائد شريفة وتصانيفه كلھا مشتملة على : "قال أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي في حواشيه على الموطأ
تشھد كلھا بتبحره وسعة نظره ودقة فكره وأنه حقيق بأن يعد من مجددي الملة المحمدية في بدء المائة العاشرة وآخر التاسعة 

وللقاري في شرح . اھـ" كما ادعاه بنفسه، وشھد بكونه حقيقا به من جاء بعده كعلي القاري المكي في المرآة شرح المشكاة
شيخ شيوخنا السيوطي ھو الذي أحيا علم " :(1) منكتا على عد ابن حجر الھيتمي شيخه القاضي زكرياء من المجددين المشكاة

، وما ترك فنا إال فيه له متن أو شرح مسطور، التفسير في الدر المنثور، وجمع جميع األحاديث المتفرقة في جامعه المشھور
. اھـ" بل وله زيادات ومخترعات يستحق أن يكون ھو المجدد في القرن العاشر كما ادعاه وھو في دعواه مقبول ومشكور

لكان في لو لم يكن للسيوطي من الكرامات إال إقبال الناس على تآليفه في سائر األقطار بالكتابة والمطالعة : "وقال الشعراني
ھذا أمر جدير باالعتبار، فإن مؤلفاته بالنسبة لمعاصريه وشيوخه حصلت على إقبال عظيم عند األمة : قلت. اھـ" ذلك كفاية

اإلسالمية لم يحصل عليھا غيره، وال تكاد تجد خزانة في الدنيا عربية أو عجمية تخلو عن العدد العديد منھا بخالف مؤلفات 
. اھـ" إن تصانيفه ال تحصى تجاوز األلف": "درة الحجال"وقال ابن القاضي في . من بيض األنوقأقرانه وشيوخه فإنھا أعز 

إن تلميذه الحافظ الداودي استقصى أسماء مؤلفاته الحافلة الكبيرة الكاملة الجامعة النافعة ": "الشذرات"وقال ابن العماد في 
على خمسمائة مؤلف، وقد اشتھر أكثر مؤلفاته في حياته في  - كاملةأي ال–المتقنة المحررة المعتمدة المعتبرة، فنافت عدتھا 

 أقطار األرض شرقا وغربا، وكان آية

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 347: شرح المشكاة، الجزء األول (1)
   

ثالث كراريس تأليفاً وتحريراً، وةكان مع عاينت الشيخ وقد كتب في يوم واحد : "كبرى في سرعة التأليف، قال تلميذه الداودي
وفي مشيخة البدر القرافي لدى ترجمة شيخه أبي عبد هللا . اھـ" ذلك يملي الحديث ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة

وھي ستمائة : أنه قرأ على شيخه الحافظ السيوطي فھرس أسماء مؤلفاته قال: محمد بن أبي الصفا شھاب الدين أحمد البكري
المطبوع قديماً بأوربا فھرس مؤلفات السيوطي أوصلت فيه إلى خمسمائة وأربعة " كشف الظنون"ونشر في آخر . مؤلف، اھـ

قبل موته بسبع سنين، أوصل فيھا عدد  904كتب، وقد ظفرت في مصر بكراسة من تأليف السيوطي عدد فيھا تآليفه إلى سنة 
، وأصول الفقه والدين 71، والفقه 32، والمصطلح 205، وفي الحديث 73 ، فعدد ما له في علم التفسير538مؤلفاته إلى 
، 30، والكتب الجامعة من فنون الطبقات والتاريخ 6، والمعاني والبيان والبديع 66، واللغة والنحو والتصريف 20والتصوف 

، ومن الغريب ما في ثبت الشھاب أحمد بن قاسم البوني أن شيخنا له سماه من أھل المغرب أخبره أن (1) 538الجميع 
وأغرب من ھذه " وھو حبس في رواق سيدنا عثمان بالمدينة المنورة: "المترجم له الجالل السيوطي شرح مختصر خليل قال
ً من أن السيوطي كان شافعي اً، ثم انه تنقل لمذھب المالكية، والصواب أن السيوطي ما مات حتى كان ما ذكره البوني أيضا

  .يجتھد ويختار
  

المعجم الكبير، والصغير، والمنتقى، وفھرسة المرويات، وحاطب ليل، وزاد المسير، وجياد المسلسالت ونسخة : وله في الباب
لسالت الصغرى، وترتيب طبقات شيوخه المنظوم والمس) من فن الحديث 941انظر رقم (منھا في المكتبة التيمورية بمصر 

  .)انظر كالً في حرفه(
 

فافتتحه وأحياه السيوطي أول سنة  752وكانت سنة اإلمالء المعروفة عند المحدثين اندثرت من موت الحافظ ابن حجر سنة 
 ، فأملى نحواً من872

______________________________________ 
 

 .فھناك خطأ في بعض األرقام 503 مجموع ما عده يساوي (1)
   

ً ثم خمسين أخرى ً : قال (1) ثمانين مجلسا للحفاظ المتقدمين كالخطيب  وإنما اخترت اإلمالء يوم الجمعة بعد الصالة اتباعا
وفي . البغدادي وابن السمعاني وابن عساكر، خالف ما كان عليه العراقي وولده وابن حجر فإنھم كانوا يملون يوم الثالثاء

للسيد عبد القادر العيدروسي أن المترجم ولي المشيخة في مواضع متعددة من  (2) "النور السافر في أخبار القرن العاشر"
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تعبيره ھذا أسلم من قول : القاھرة، ثم إنه زھد في جميع ذلك وانقطع إلى هللا بالروضة، ومرض ثالثة أيام مرض موته، قلت
  .انقبع في قعر داره: من قال

  
لھيتمي ويوسف االرميوني وبھاء الدين الشنشوري والشمس العلقمي والبدر نروي كل ما له من طريق الشعراني وابن حجر ا

  .الكرخي والسراج عمر بن الجاي والنور علّي بن أبي بكر القرافي والبدر الغزي وغيرھم عنه
 

ً إليه من طريق أھل الصحراء اإلفريقية، وھو مسلسل باآلباء عن الشيخ العارف محمد مصطفى  ماء ولنذكر ھنا سنداً غريبا
العينين الشنكيطي دفين تزنيت، رحمه هللا ونعمه، عن أبيه الشيخ محمد فاضل، عن أبيه مامين، عن أبيه الطالب أخيار، عن 
أبيه الطالب محمد أبي األنور، عن والده الجيه المختار، عن والده محمد الحبيب، عن أبيه محمد علي، عن أبيه سيدي محمد، 

  .محمد، عن شيخه الشيخ العلي، عن الحافظ األسيوطي بأسانيدهعن أبيه يحيى الصغير، عن أبيه 
 

ولنا سند آخر مثله في الغرابة من طريق علماء الروم عن صديقنا األستاذ محمد المكي ابن عزوز عن العالم الصالح محمد 
 نوري أفندي الفوزاني عن مصطفى القونوي عن الحاج محمد بن مصطفى اليغليجوي عن قره خليل

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 176: التدريب للسيوطي (1)
 .55: النور السافر (2)

   
لكن الياء تنطق بالياء . القونوي عن أبي سعيد الخادمي عن والده مصطفى عن الشيخ األركولي نسبة إلى بلد اسمه أركلي 

  .الساكنة، عن الحافظ السيوطي

بي المواھب الحنبلي عن أبيه عن عبد الرحمن البھوتي المصري الحنبلي عن الشمس العلقمي وأروي فھارسه بسندنا إلى أ
وبالسند إلى أبي المواھب عن الصفي القشاشي عن الشھاب أحمد بن علّي الشناوي عن البرھان العلقمي عن أخيه : ح. عنه
بيدي عن عمر بن عقيل عن العجيمي عن وأعلى من ذلك عن شيخنا السكري عن الوجيه الكزبري عن الحافظ الز: ح. عنه

  .الزين الطبري المكي عن المعمر الحصاري عنه، وھو عال جداً 

أفرد ترجمة السيوطي بالتآليف كما سبق تلميذه الحافظ الداودي وھو في مجلد ضخم، وكذا الشيخ عبد القادر الشاذلي المصري 
  .ي تحقيق محل مدفنه وھي مطبوعةوغيرھما، ولعصرينا الشھاب أحمد تيمور باشا رسالة نفيسة ف

قال الحافظ المزي أقل : تكلم الحافظ السيوطي على االجتھاد في علم الحديث حيث جعل االجتھاد يتعلق بكل علم فقال: تنبيه
مراتب الحافظ أن يكون الرجال الذين يعرفھم ويعرف تراجمھم وأحوالھم وبلدانھم أكثر من الذين ال يعرفھم ليكون الحكم 

ب، وأما ما يحكى عن المتقدمين من قولھم كنا ال نعد صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث فھو بحسب زمانھم، للغال
ً ھي الشھرة بالطلب، واألخذ من أفواه : وكان الحافظ ابن حجر يقول الشروط التي إذا اجتمعت في اإلنسان سمي حافظا

الرواة ومراتبھم وتمييز الصحيح من السقيم، مع استحضار الكثير من  الرجال، والمعرفة بالجرح والتعديل، والمعرفة بطبقات
ھو العالمة مصطفى بن سعد بن عبده  :(1) ـ السيوطي الحنبلي 576 .، اھـ"المتون، فھذه الشروط من جمعھا فھو حافظ

، من أكبر تالميذ محدث الشام الشمس 1240أو سنة  1242اني مولداً الدمشقي الحنبلي الشھير بالسيوطي المتوفى سنة الرحيب
، نتصل بمؤلفه عن شيخنا 49السفاريني، له ثبت خطي موجود بالمكتبة التيمورية ضمن مجموعة في االصطالح تحت عدد 

  .القدومي عن شيخه حسن الشطي عنه

سرار الدانكوي السوداني روض العلوم والمعارف، وكنز األ (3) ھو محمد بن محمد الفالني الكنتاوي :(1) ـ السوداني 577
واللطائف، أخذ عن محمد بن سليمان النوالي البرناوي واألستاذ محمد بندور ومحمد قودوا وغيرھم، حج ومر بعدة ممالك 

بمنزل الشيخ حسن الجبرتي، ودفن ببستان المجاورين، ومن  1154واجتمع بملوكھا وعلمائھا، ودخل مصر وبھا مات سنة 
 :(4) شعره

 فلم أر لي بأرض مستقرا طلبت المستقر بكل أرض
 ولو أني قنعت لكنت حرا تبعت مطامعي فاستعبدتني
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في مجلدين، وغيره من المؤلفات " بھجة اآلفاق وإيضاح اللبس واإلغالق في علم الحروف واألوفاق"وھو صاحب كتاب 
  .له برنامج في مشيخته، نتصل به من طريق الدمنھوري وحسن الجبرتي، كالھما عنه. العديدة

 
أقام باليمن دھراً حتى : "قائالً في حق الشيخ عابد السندي (5) "اليانع الجني"له فھرسة نقل منھا صاحب : ـ الساباطي 578

 عده ابن ساباط
______________________________________ 

 
 .135: 8والزركلي  1541: 3وحلية البشر  678 :ومنتخبات التواريخ لدمشق 243: ترجمة السيوطي في روض البشر (1)

 .135: 8والزركلي  1541: 3وحلية البشر  678: ومنتخبات التواريخ لدمشق 243: ترجمة السيوطي في روض البشر (1)

 .الكشناوي: الزركلي (3)
 .البيتين وذكر أن الحالج انشدھما وھو على الخشبة) 144: 2(ھذا وھم فقد روى ابن خلكان  (4)
 .)المؤلف( 55: اليانع الجني (5)

   
اھـ " جعله الساباطي في فھرسه من علمائھا" (1) :وقال. اھـ" من علماء زبيد" البراھين الساباطية"في فھرسه الملحق بكتابه 

  .)انظره(
 

ھو الوزير األديب أبو مروان عبد الملك بن سراج، أروي فھرسته بالسند إلى ابن خير عن أبي عبد  :(2) ـ ابن سراج 579
  .هللا جعفر بن محمد بن مكي قراءة عليه عن صاحبھا

 
ھو أبو الحسن عباد بن سرحان بن مسلم المعافري، أروي فھرسته بالسند إلى ابن خير عن أبي عبد  :(3) ـ ابن سرحان 580

  .هللا جعفر بن محمد بن مكي قراءة عليه عن صاحبھا
 

ھو العالمة المحدث الكبير أبو القاسم أحمد بن العربي بن الحاج سليمان األندلسي الغرناطي أصالً  :(4) ـ ابن سليمان 581
: وقال" حدث الفقيهاإلمام الحافظ الم"بـ " نشر المثاني"الفاسي داراً، كان أحد كبار علماء فاس ومشاھيرھا، حاله صاحب 

ً بنسخ الكتب، ومن براعته في ذلك أنه " اشتھر بتدريس علم الحديث والسير وحفظ اصطالح ذلك ومارس كتبه وكان مولعا
 .وال زال عندھم إلى اآلن: قلت. اھـ" نسخ نسخة من ابن حجر على البخاري في سفر واحد، وھو عند حفدته إلى اآلن

عبد القادر بن علّي الفاسي، سمع عليه وأجازه إجازة عامة وقفت عليھا بخطه عقب  يروي المترجم عن الشيخ أبي محمد
 .فھرسته المعروفة، وكذا أجازه ولده أبو عبد هللا شارح الحصن وعندي إجازته له بخطه، وغيرھما

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 100: اليانع الجني (1)
 )489توفي سنة ( 346: والصلة 432: فھرسة ابن خير (2)
 .)543وكان يدعي معرفة الحديث وال يحسنه عفا هللا عنه؛ توفي سنة : قال فيه( 428: والصلة 436: فھرسة ابن خير (3)
 .)حسب قول المؤلف(ونشر المثاني  324: 2سلوة األنفاس  (4)

   
سمعت بعض مجالس من التفسير والبخاري : "له" تح البصيرف"وممن أخذ عن المترجم الحافظ أبو العالء العراقي قال في 

إحياء الميت في "ومواھب القسطالني على شيخنا الكبير المحدث الشھير أبي القاسم سيدي أحمد بن سليمان، وقرأت عليه 
من رجب للسيوطي وكتب لي به إلى مؤلفه، ولما جمعت شرحي عليه كتب لي عليه بخطه، وتوفي ليلة النصف " فضائل البيت

أجاز المترجم لولديه محمد وعبد الرحمن كما رأيت ذلك بخطھم، وللعالمة أبي حفص : قلت. اھـ" ودفن بداره 1141عام 
أجزته فيما قرأ علّي من الكتب المعتمدة في : عمر بن عبد السالم لوكس التطواني، وقفت على إجازته لألخير وھي عامة، قال

، فنروي ما له من طريق السقاط عن 1127الخ، ثم عدد عدة مسلسالت وھي بتاريخ ...  الحديث كالعشرة والمسلسل باألولية
  .عمر لوكس المذكور عنه، رحمه هللا

 
ً وأعالھم إسناداً، أبو عبد هللا محمد بن محمد ھو اإلمام العالمة المسند المعمر، أكثر المتأخ :(1) ـ ابن سنة 582 رين شيوخا

بن سنة ـ وھو بكسر السين وفتح النون المشددة ـ كما وجدته بخط الفالني، وھكذا تحفظه، ومن الغريب ما وجدته بخط العالمة 
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التونسي من ضبطه له  الرحال الشيخ يوسف بن بدر الدين المغربي دفين دمشق في إجازته للوزير الشيخ عبد العزيز بوعتور
بضم السين، وھو غير معروف وال سمعنا أحداً ينطق به ممن لقيناه من أھل المشرق والمغرب، الفالني ـ نسبة إلى فالن وھو 

  .قطر عظيم كالمغرب في السودان ـ المغربي العمري النسبة
 

وقال عنه تلميذه " الشيخ المعمر الحافظ الشھير محمد بن سنة العمري"بـ  (2) "النفس اليماني"حاله الوجيه األھدل في 
 - يعني شيوخه -أكبرھم : "الفالني

______________________________________ 
 

 .)وھو يعتمد فھرس الفھارس( 296: 7والزركلي  217: 2ترجمة ابن سنة في بروكلمان، التكملة  (1)
 .212: النفس اليماني (2)

   
سناً وعلماً وأوسعھم حفظاً وفھماً، شيخنا اإلمام الشھير الصدر الكبير خاتمة الحفاظ األعالم، والمرجع إليه عند التباس األوھام  

ً في . عابدين من إجازته للشمس ابن. اھـ " باألفھام، بغية الرائح والساري، ونھاية الراوي والقاري وقال عنه الفالني أيضا
ھو أجل شيوخي على اإلطالق، وأحفظ من رأت عيني، وأطول صالة وصياماً، وأنصح للطلبة، وما نفعني شيخ : "محل آخر

مع أن الفالني رأى مثل الحافظ مرتضى وتلميذه ابن عبد السالم الناصري ومحمد سعيد . ومن خطه نقلت. اھـ" قط مثل نفعه
الحسن السندي واألمير إبراھيم بن محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني ومحمد بن عبد الرحمن الكزبري وأحمد بن سفر وأبي 

  .محمد العطار الدمشقي، وھؤالء محدثو ذلك العصر وخدمة السنة في الشرق والغرب

أرض السودان مراراً  ، وجال في بالد الصحاري والبراري لطلب ھذا الشأن، ودخل1042ولد المترجم رحمه هللا عام 
وفاس ومراكش وسجلماسة، والزم اإلمام  (2) ووالت وتشيت (1) وسوس األقصى ودخل شنكيط وتوات وتنبكت وأزوان
، وأجازه عامة، ومن مقروءاته 1067التنبكتي إلى أن مات سنة  (3) محمد بن أحمد بن محمود بن أبي بكر بغيغ ـ الونكري

وكان يحفظ الشرح المذكور عن ظھر قلب كالفاتحة بعد ما بلغ من العمر " تحقيق المباني"عليه رسالة ابن أبي زيد بشرحھا
لنافع ويطول عمره على طاعة مائة وأربعين سنة، ودعا له شيخه المذكور مراراً، وكان آخر ما دعا له به أن يرزقه هللا العلم ا

ثم بعد موته رحل إلى والت فالزم الشريف . حتى يبيض ھذا ثم يصفر ثم يسود: هللا بال وھن في البدن، وأخذ شعر رأسه وقال
 أبا عبد هللا الوالتي اثنتين وثالثين سنة وأجازه عامة، ولما حج موالي الشريف استخلفه

______________________________________ 
 

 .)المؤلف. (دشرة في مقدم ازوات محاذية لتنبكتو (1)
 .)المؤلف. (مدينة ذات نخيل بينھا وبين تنبكت عشرة أيام (2)
 )المؤلف. (نسبة إلى ونكرة بلد بالسودان (3)

   
لعلماء فأجازه أو دعا له يشركه معه في اإلجازة في التدريس واإلمامة، وجميع من لقيه موالي الشريف في رحلته من ا 

، ثم الزم ولده موالي الشريف محمد بن محمد بن عبد هللا إلى أن 1102والدعاء، والزم موالي الشريف إلى أن مات سنة 
 وأجازه جماعة من أھل فاس ومصر والحرمين والشام واليمن ولم يرھم، وذلك بواسطة موالي الشريف أبي عبد هللا. مات
  .محمد

الشيخ : العجيمي، ومن أھل اليمن: القشاشي والشيخ إبراھيم الكوراني ومن أھل مكة: فممن أجازه ولم يره من أھل المدينة
وأجازه أيضاً محمد بن سليمان الرداني ومحمد بن عبد الكريم . الخرشي والزرقاني: أحمد بن العجل وغيره، ومن أھل مصر
د بن أحمد الفاسي وعبد الرحمن بن عبد القادر وأبو السعادات محمد بن عبد القادر الجزائري وأبو سالم العياشي ومحم

ووالدھما عبد القادر بن علّي الفاسي ومحمد بن قاسم ابن زاكور وعمر بن محمد المنجالتي ومحمد بن عبد المؤمن الجزائري 
السالم اللقاني ومحمد بن أحمد ميارة ومحمد  ومحمد بن سعيد قدورة ومحمد بن خليفة الجزائري والشيخ عيسى الثعالبي وعبد

بن أحمد الجنان واألبار الفاسي وأحمد بن محمد الزموري والنجم الغزي وعبد الباقي الحنبلي واليوسي ومحمد الصغير 
ً ) 920(وذكر في فھرسته أنه روى ما بين إجازة وسماع عن تسعمائة وعشرين ". ياقوتة البيان"االفراني صاحب  قال . شيخا

  .تلميذه الفالني في ثبته الكبير حين ترجمه بما ذكرته وعدھم وبين والدة كل واحد ووفاته، اھـ
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رحلت إليه : "روى عنه الشيخ صالح الفالني، وھو الذي شھر أسانيده ومن طريقه عرفھا الناس، قال الفالني في ثبته الكبير
وأجازني جميع مروياته وناولني فھرسته بعد أن : "وافرة قالثن عدد مقروءاته عليه وھي كثيرة " والزمته أربع سنين 79عام 

قرأتھا عليه ودعا لي مراراً وألبسني قميصه وعمامته وقلنسوته وشيعني لما ودعته، وبالجملة فھو أجل شيوخي، وبلغني أنه 
رق والمغرب خصوصاً وتلقى أسانيد ابن سنة ھذا عن الفالني بالقبول كل من أخذ عنه من أھل المش: قلت ."1186توفي سنة 

أھل بلده كأبي زيد عبد الرحمن بن محمد الشنكيطي نزيل فاس الجديد بفاس، وعالمة شنكيط محمد الحافظ بن المختار ابن 
حبيب بن أكريش العلوي الشنكيطي، فإنھما أخذاھا عن الفالني وافتخرا بھا عنه، وتلقاھا بالقبول تالميذ محمد الحافظ المذكور 

وأوالده محمدي " العضب اليماني"وھم عيونھا، كمحمد بن عبد هللا بن أحمد بن الفقيه وولده أحمدي مؤلف  من أھل الصحراء
اليانع "وممن تلقاھا عن الفالني من أھل الصحراء بلديه وصاحبه محمد بن قورد الفالني، فقد ذكر في . ومحمد األمين وغيرھم

. وھي نسخة جيدة، اھـ: وفي آخرھا خط الشيخ صالح الفالني، قالله بخطه " قطف الثمر"أنه وقف على نسخة من " الجني
شيخ اإلسالم بمكة " قطف الثمر"والشيخ محمد ھاشم الفالني يروي عن صالح الفالني بأسانيده المذكورة، وعن المذكور تلقى 

 .ين تتصل أسانيدنا بھمعبد هللا بن عبد الرحمن سراج المكي وعنه تلقى ھذا السند جماعة من أعالم المغرب والمشرق الذ
: قلت ؟وربما يتساءل ھل وجد البن سنة المذكور وتعميره ذكر في غير ما ذكر من السالسل، وھل تابع الفالني عنه غيره 

كان شيخ بعض شيوخنا المسند العارف أبو عبد هللا محمد بن أحمد العطوشي الطرابلسي األصل المدني الدار يسند الصحيح 
ن شيخه محمد السياح الفاسي عن ابن سنة الفالني بالسند المعروف له، وممن تلقاه عنه كذلك جماعة من طريق المعمرين ع

من أھل الجزائر وتونس والشام والحجاز واليمن والھند، كالعالمة الشيخ سعيد األسطواني الدمشقي، وشيخ بعض شيوخنا 
والشيخ عبد القادر بن مصطفى المشرفي المعسكري الجزائريين محمد بن ھني بن معروف المجاجي الجزائري دفين تونس، 

دفين مصر، ومفتي الحنفية بالمدينة محمد أمين بن عمر بالي زاده الحنفي المدني، ومحمد سعيد العظيمابادي الھندي، والشمس 
فھرسة  وفي ثبت مسند اليمن الشمس محمد بن سالم السري التريمي أنه يروي .محمد ابن حمودة قوبعة السفاقسي، وغيرھم

ابن سنة الفالني عن شيخه محمد بن ناصر الحازمي عن محمد بن حمد العطوشي المدني عن الشيخ محمد الفاسي عن ابن سنة 
وقد كان يخطر ببالي أن محمد الفاسي المذكور ھو محمد الفاسي الذي كان بتونس أول القرن الثالث عشر، وأخذ . فھرسته، اھـ

ثم صرت أستبعد ذلك بعد الوقوف على ترجمة المذكور في تاريخ الوزير ابن أبي الفياض  عنه بھا البرھان الرياحي وغيره،
وال تستغرب عدم ذكر ابن سنة المذكور في بطون التواريخ الموجودة ألنا لم نقف ولم يقع . وغيره، فترجح عندي أنه غيره

، ولم نجتمع بأحد من بحاثي تلك الجھات لنستفيد بيدنا إلى اآلن فھرس وال تاريخ ألھل ذلك الصقع بعد زمن الشيخ أحمد بابا
وأما التواريخ الموجودة فقد تبحث عن الرجل . منھم أخبار الرجل المذكور وتعميره، وال تيسر لنا دخولھا وال أن ذلك بالھين

لفالني، ھذا من الذي يكون جاراً لمؤلفھا فال تجد له عندھم أدنى ذكر، مع أنه مستحق التدوين، فكيف يلزم الفاسي ترجمة ا
عدم العثور ال يدل على عدم الوجود، فعلى ھذا نكف عن الخوض في ذلك بأزيد مما ذكر، : فلذلك نقول! ؟تكليف ما ال يطاق 

ينم عن " إيقاظ الھمم"مع كون الفالني إن ذكر أنه قرأ وسمع على شيخه ابن سنة ما يستغرب من الكتب والمصنفات فكتابه 
كثر من تلك الكتب وأغرب، وال نحب أن نكون كصاحب الفار في القصة التي ساقھا ابن خلدون اطالع كبير ووقوف على أ

  .ألجل ابن بطوطة وغرائبه، فكن على بال من كالمه وهللا أعلم بالحقيقة

ھذا الشيخ المعمر الحافظ الشھير محمد بن سنة "و  (1) ،"النفس اليماني"ثم وجدت الوجيه األھدل وھو من ھو قال في 
وأروي باإلجازة ": المنھج السوي"عمري ھو شيخي باإلجازة العامة، وقد ذكرت في حاشيتي على المنھل الروي المسمى ال

عن البدر الغزي عن السيوطي، حصلت  (1) عن ابن العجلالعامة عن الشيخ العارف المسند الحافظ المعمر ابن سنة المغربي 
ألھل عصره الموجودين وكانت وفاته في عشر التسعين ـ بتقديم التاء ـ ومائة لي إجازة ابن سنة المذكور بالعموم ألنه أجاز 

ھـ . ا" وألف، كما أفادني بذلك جمع من علماء الحرمين رووا عن تلميذه العالمة صالح الفالني المغربي عنه وأجازوني بذلك
العالم األديب الناسك الشيخ محمد األمين ثم من حسن الصدف أن ورد على فاس أخيراً راجعاً من الحج والزيارة . كالم النفس

بن دحان القلقمي الحوضي التشيتي فحرر لي شھرة الشيخ صالح الفالني وشيخه ابن سنة ببالد فالن وتلك األصقاع الشنكيطية 
  .التي يعرفھا معرفة ضرورية كافية

بن نصر مولى عبد الرحمن الناصر، من ھو اإلمام الحافظ أبو عبد هللا محمد بن يوسف مولى سعيد  :(2) ـ ابن سعادة 583
جمع ": "الصلة"أھل مرسية، سكن شاطبة، ودار سلفه بلنسية، له فھرسة توسع فيھا، قال عنھا ابن األبار في ترجمته من 

أرويھا من طريق ابن األبار عن أبي بكر بن أبي جمرة المرسي عنه، وھو صھر أبي . 566مات سنة . اھـ" فھرسة حافلة
سمع أبا علّي الصدفي واختص به وأخذ عنه، وإليه صارت دواوينه ": "نفح الطيب"والراوي عنه، قال في  علّي الصدفي

وروايته وعمه لصحيح البخاري عن الصدفي ھي معتمد . اھـ" وأصوله العتاق وأمھات كتبه الصحاح لصھر كان بينھما
رواية ابن سعادة ھي من : "وغيرھا" المنح"ي يقول كما في المغاربة وبھا يفتخرون، وقد كان الشيخ أبو محمد عبد القادر الفاس

أفضل الروايات التي عند الحافظ ابن حجر، وإن ابن حجر لم يعثر عليھا، وھي المعتمدة عندنا بالمغرب وھي مسلسلة 
 :وفي نظم مقدمة ابن حجر ألبي الفيض حمدون بن الحاج السلمي المرداسي. اھـ" بالمالكية
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______________________________________ 
 

 .عن الشيخ أبي أحمد بن محمد العجلي: النفس (1)

158: 2والنفح  277: 1وبغية الوعاة ) 2325: رقم( 250: 5والوافي بالوفيات  287: والديباج 505: ترجمة ابن سعادة في التكملة (2)
 .23: 8: 8والزركلي 

 ئھـا يتـبـسـموآسد في أرجا وأسناه ما بالغرب طلعة شمسه
 بھا كل قراء البخاري ترنمـوا عن ابن سعادة الذي له نسـخة
 ً  بأنھا وجادة فـقـط ال يكـلـم ومن غض من رواية له زاعما
 وأندلس والـحـق ال يتـلـثـم لخرقه لإلجماع من أھل مغرب

  
عن أبي مروان عبد الملك التجموعتي من إنكاره على المغاربة  (1) بالبيتين األخيرين إلى ما سبق في حرف التاء وأشار

ولوعھم برواية ابن سعادة ھذه، وتعجبه من تلقيھم لھا بالقبول، مع أن رواية ابن سعادة من قبيل الوجادة التي ھي أضعف 
اع التحمل عند المحدثين، وذلك أن نسخة الجامع الصحيح صارت إليه من أبي علّي الصدفي لصھر كان بينھما، وكانت أنو

وقد أنكر :"بخط أبي علّي نھاية في الصحة والضبط، فحدث بھا ابن سعادة من غير إجازة وال سماع، قال أبو الفيض ابن الحاج
واريخ األندلس قاطبة ناطقة ببطالن دعواه، وأن ابن سعادة سمع الصحيح عليه ذلك شيوخ العصر وحق لھم إنكاره، فإن ت

قراءة على أبي علّي وأجازه فيه، وقوله وكانت بخط أبي علّي فيه نظر، بل بخط عمه موسى بن سعادة ورثھا عنه ابن أخيه 
ه على ظھر النسخة، قال في الذي اعتمدت المغاربة روايته عن أبي علّي بدون واسطة عمه، وكتب الصدفي بخطه اإلجازة ل

  .اھـ" سمع أبا علّي الصدفي واختص به وأخذ عنه: "في حق محمد بن يوسف" نفح الطيب"
  

كأني بأبي مروان ما كان ينكر أو يذكر كل ما نقل عنه، إذ إنكاره أخذ محمد بن يوسف المترجم عن الصدفي بعيد، إذ : أقول
سمع : "عادية اآلن مشاھداً بخط الصدفي على أول الجزء الخامس ما نصهھو من مثله إنكار لمحسوس، إذ على النسخة الس

 جميعه على محمد بن يوسف بن سعادة،
______________________________________ 

 
 .255: راجع ما تقدم ص (1)

   
. اھـ" لصدفي بخطهوتم سماع جميعه من أوله إلى آخره في شھر ربيع اآلخر من سنة عشر وخمسمائة، كتبه حسين بن محمد ا

ولعله كان ينكر تفضيلھا على سائر روايات البخاري فقط، وھذا ربما يكون له وجه، أو . ومن خط الصدفي نقلت، والحمد 
كان ينكر اتصال المغاربة بھا إذ كان يرى أن أغلب اتصاالتھم بھا ليست على طريق الرواية المعھودة عند أھل الرواية 

كان ينكر تفضيل رواية ابن سعادة على باقي الروايات الحافظ أبو العالء العراقي الفاسي، وھو من والصناعة، على أن ممن 
رواية موسى بن سعادة قال : "ھو، فقد قال تلميذه االخباري المطلع الواعية أبو محمد عبد السالم ابن الخياط القادري في تحفته

من المغاربة ھي أفضل من الروايات التي عند ابن حجر، وان ابن حجر لم يقف عليھا، قال شيخنا  (1)فيھا بعض الطلبة
ھذا باعتبار ما ظھر له، وإال فرواية عياض عن الصدفي أفضل من رواية ابن سعادة : الحافظ المحدث موالي إدريس العراقي

ي، وال يمكن أن نجزم بأن ابن حجر لم يقف عليھا، كما ال نجزم بأن ابن حجر وقف عليھا أو أحدھما، فاألمر عن الصدف
قد وقفت عليھا نسخة رواية عياض عن الصدفي المشار لھا عند موالي إدريس المذكور، وسمعت : "ثم قال القادري" محتمل

. اھـ" ر لھا، فباعتبار ما ظھر لنا قول شيخنا موالي إدريس صحيحعليه جلھا، وأنا أقابل عليه معھا نسخة ابن سعادة المشا
وقوف ابن حجر على رواية الصدفي محقق، وناھيك بما سبق عن النسخة التي ظھرت بطرابلس بخط الصدفي في عام : قلت

انظر الصدفي من حرف (أن شيخه ابن حجر عليھا كان يعتمد وقت شرحه للبخاري : وعليھا بخط السخاوي 1211
 .("التنويه واإلشادة بمقام رواية ابن سعادة"وتأليفنا " إتحاف الحفيد بترجمة جده الصنديد"تر عجباً، وانظر كتابنا  (2) الصاد
 ھو الشيخ الفقيه أبو عبد هللا محمد بن سعدون :(3) ـ ابن سعدون 584

______________________________________ 
 

 .)المؤلف(يعني به سيدي عبد القادر الفاسي  (1)
 .)705: ص( 364: الترجمة رقم (2)
 .)485ات سنة توفي بأغم( 570: والصلة 434: فھرسة ابن خير (3)
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  .ابن علّي القيرواني أروي فھرسته بسندنا إلى ابن خير عن أبي بكر عبد العزيز ابن خلف األزدي إجازة عنه
 

بن تمام السبكي الشافعي أبو الحسن اإلمام الحافظ المجتھد ھو علّي بن عبد الكافي بن علّي  :(1) ـ ابن السبكي الكبير 585
إبراز الحكم من حديث رفع القلم، وأحاديث رفع اليدين، وأجوبة سؤاالت في الحديث أوردھا بعض المحدثين على : النظار، له

ح في اختصار للحافظ المزي، وأجوبة مسائل حديثية وردت من الديار المصرية، وضياء المصابي" تھذيب الكمال"كتاب
المصابيح للبغوي، والسيف المسلول على من سب الرسول، والنكت على صحيح البخاري في مجلد وقفت عليه بمكتبة 

  .مكناسة
 

سمعت من العالمة ذي الفنون فخر الحفاظ تقي الدين أبي الحسن علّي بن : "ترجمة الذھبي في معجمه المختص بالمحدثين قال
، وسمع من ابن الصواف والدمياطي، وبدمشق عن أبي جعفر 683صاحب التصانيف، ولد سنة عبد الكافي السبكي الشافعي 

اھـ ، فقف على وصفه له بفخر " بن الموازيني، وھو ثقة جم الفضائل حسن الديانة صادق اللھجة قوي الذكاء من أوعية العلم
ورفيقنا اإلمام علّي بن عبد الكافي " :(2) "نسبةمشتبه ال"الحفاظ وكونه من أوعية العلم وناھيك بذلك، وقال عنه في كتابه 

 بيان زغل"وعده الحافظ الذھبي أيضاً في رسالته . اھـ " السبكي كتب عني وكتبت عنه
______________________________________ 

 

(1) 
وبغية الوعاة 321: 1وحسن المحاضرة  551: 1وغاية النھاية  134: 3والدرر الكامنة  146: 6السبكي الكبير في طبقات الشافعية ترجمة 

والنجوم الزاھرة 252، 14والبداية والنھاية  412: 1وطبقات الداودي  352، 39: وذيل تذكرة الحفاظ 521: وطبقات الحفاظ 176: 2
 .116: 5والزركلي  102: 2وتكملته  86: 2وبروكلمان، التاريخ  7: 12وخطط مبارك  180: 6والشذرات  318: 10

 .من الطبعة المصرية بتحقيق علّي محمد البجاوي 389: ص: قلت) المؤلف(طبع أروبا  292: مشتبه النسبة (2)
   

المزي : يعتنون باألثر، وھم عندهمن الجماعة الذين حمد هللا على وجودھم في الوقت ويفھمون ھذا الشأن و" العلم والطلب
  .وابن تيمية والبرزالي وابن سيد الناس والقطب الحلبي والتقي السبكي

  
الشيخ اإلمام الحافظ العالمة : "للذھبي فقال (1) "ذيل طبقات الحفاظ"وترجمه الحافظ أبو المحاسن الحسيني الدمشقي في 

ً كثيراً من سائر : "ثم قال" قاضي القضاة بقية المجتھدين عني بالحديث أتم عناية، وكتب بخطه المليح الصحيح المتقن شيئا
، وسارت بتصانيفه وفتاويه الركبان، وكان ممن (2) علوم اإلسالم، وھو ممن طبق الممالك ذكره، ولم يخف على أحد خبره

جمع فنون العلم من الفقه واألدب والنحو واللغة والشعر والفصاحة والزھد والورع والعبادة الكثيرة والتالوة والشجاعة والشدة 
وقال في ترجمة محدث مصر الحافظ شھاب الدين أبي . باختصار. اھـ " أمم"وحمل عنه في دينه، وتخرج به طائفة من العلماء

ً في عشرين خرج لشيخنا قاضي القضاة تقي الدين السبكي مع" (3) :الحسن أحمد بن أيبك الحسامي المعروف بالدمياطي جما
شيخ اإلسالم إمام العصر، : "له فقال فيه (4) "طبقات الحفاظ"وترجمه الحافظ السيوطي في . اھـ " جزءاً ولم يستوعب شيوخه

  ."لى تبحره في الحديثوصنف أكثر من مائة وخمسين مصنفاً، وتصانيفه تدل ع
 

ً الحافظ ابن ناصر الدمشقي في  ً فقال" طبقات الحفاظ"وترجمه أيضا شيخ اإلسالم وأحد األيمة المجتھدين االعالم، : "له أيضا
، وحدث عن الحافظ مسعود الحارثي وأبي نصر الشيرازي وآخرين، وعنه ولده القاضي أبو نصر 683مولده في صفر سنة 
 معالي ابن رافع وطائفة منعبد الوھاب وأبو ال

______________________________________ 
 

 .39: ذيل الطبقات (1)
 .ولم يخف على أحد عرف أخبار الناس أمره: ذيل الطبقات (2)
 .55: ذيل الطبقات (3)
 .522: طبقات الحفاظ (4)

   
ً وأص ً وفقھا ً مبرزاً ثقة نبيالً عالمة، حديثا والً، خرج له الحافظ شھاب الدين أحمد ابن أيبك الحسامي المحدثين، وكان إماما

ً حدث بھا وبغيرھا من  ً سمعه عليه الحفاظ كالمزي والذھبي وانتقى منه ولده أبو نصر أربعين حديثا ً نفيسا الدمياطي معجما
  . اھـ" المرويات، ولم يزل متصدياً للتصنيف واإلفادة إلى أن مات
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تاج المفرق في تحلبة علماء "قاضي أبو البقاء خالد بن أحمد البلوي األندلسي في رحلته المسماة وترجمه أيضاً المسند الرحال ال

طوله، الشيخ العلم الكبير تقي وممن سمعت عليه، وترددت إليه، واختلفت إلى منزله، واعترفت بفضله وت: "فقال (1) "المشرق
الدين أبو الحسن علّي بن عبد الكافي السبكي إمام من أيمة الشافعية، وعالم من كبار علماء الديار المصرية، ومن يعترف له 

وإصابة النقل ورزانة العقل، وجزالة (3) الكبيرة القاضوية، له عدالة األصل وأصالة القول العلية، ويرشح للخطة (2) بالرتب
نظر راجح وحفظ راسخ،  القول والفعل، ومتانة الدين والفضل، إلى تحصيل وتفنن وتأصيل في المنقوالت والمعقوالت، وتمكن

وتقدم في الحديث والرواية عال شامخ، كريم شھد له العيان، إليه يعزى البيان، ومن بحره يخرج اللؤلؤ والمرجان، إلى آداب 
انظر (لقيته بمنزله من القاھرة وسمعت عليه، ورسم لي اإلجازة التامة العامة بخطه : "إلى أن قال" غضة، وفضائل من فضة

، 756، ومات ابن السبكي سنة 736نعم إن لقاء البلوي للتقي السبكي في وسط أمره، ألن رحلته كانت سنة ) ورةالرحلة المذك
  .فانظر ما يقول فيه لو لقيه آخر عمره

 
سمع عليه خالئق منھم الحافظان أبو الحجاج المزي وأبو عبد هللا : "فقال" طبقات الشافعية"وترجمه أيضاً ابن قاضي شھبة في 

 :لولد المترجم" جمع الجوامع"وقال الحافظ أبو زرعة العراقي في شرحه على . اھـ " الذھبي
______________________________________ 

 
 .237: 1تاج المفرق  (1)
 .بالرتبة: التاج (2)
 .العدل: التاج (3)

   
فسكت،  ؟عن االجتھاد وقد استكمل آلته وكيف يقلدما يقصر بالشيخ تقي الدين السبكي : قلت لشيخنا اإلمام سراج الدين البلقيني"

فقلت له ما عندي، وھو أن االمتناع للوظائف التي قررت للفقھاء على المذاھب األربعة، وأن من خرج عن ذلك واجتھد لم ينله 
": د المقل القاصرجھ"قال الشيخ المسناوي في . اھـ " شيء، وامتنع الناس من استفتائه فينسب للبدعة، فتبسم ووافقني على ذلك

. اھـ " المناسب ھنا ھو األمر األخير، فإن الشيخ أجل من أن يكون له اعتبار بما قبله والتفات إليه حسبما ھو معلوم من حاله"
أن تقي الدين المذكور مات عن خمس وعشرين سنة، مع أنك  (1) ومن الغريب ان الشھاب الخفاجي ذكر في شرح الشفا. منه

، ثم ظھر لي أنه سرى له الوھم من 756وملت سنة  683علمت مما سبق أنه مات عن أزيد من سبعين سنة، ألنه ولد سنة 
لعلي بن عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي الربعي الدمشقي  (2) "طبقات الحفاظ"ترجمة عقدھا الحافظ السيوطي في

 .من الطبقات. اھـ " وله ست وعشرون سنة ولو عاش لما تقدمه أحد 672مات سنة : "الشافعي، فإن الحافظ المذكور قال فيه
  .فلموافقة ھذا المترجم للسبكي في اسمه واسم أبيه وبلده ومذھبه ظنه الخفاجي ھو، والكمال 

 
بالھند جعل من كالم الحافظ الذھبي فيھا تحديد وفاة السبكي " طبقات الحفاظ"ومن األغالط المتعلقة بسنة وفاة السبكي أن طابع 

ات، وھذا مما يدلك على أن أرباب المطابع ال يعتنون بالتصحيح ، مع أن الذھبي مات قبله بنحو ثماني سنو756ھذا سنة 
  .والمقابلة، وال يكلفون بكل كتاب العالم بموضوعه وهللا أعلم

 
 وبأسانيدنا إلى: ح. أروي كل ما للسبكي من طريق ولده اآلتي بعده

______________________________________ 
 

 .)المؤلف(من الطبعة األولى  574: 2شرح الشفا  (1)
 .514: طبقات الحفاظ (2)

   
الحافظ السيوطي عن العلم البلقيني عن والده سراج الدين البلقيني عنه، وقد ظفرت في المكتبة الخالدية ببيت المقدس لما زرته  

األھلة، األدلة في إثبات : بمجموعة بخط المترجم له الشيخ تقي الدين السبكي اشتملت على عدة مؤلفات، منھا 1324عام 
، 749ورقة في القالب الكبير كتبت سنة  25ورسالة في مضمار القصيدة النونية المتضمنة الرد على األشاعرة وھي 

تتضمن تضليل من قال بفناء النار من أھل عصره، وغير ذلك، وھي مجموعة قيمة  748واالعتبار ببقاء الجنة والنار كتبت 
  .ال ثمن لھا، من النفاسة بمكان
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طبقات "ھو تاج الدين عبد الوھاب بن علّي بن عبد الكافي، ترجمه الحافظ ابن حجر في  :(1) ن السبكي الصغيرـ اب 586
وأجاز له الحجار وسمع من جماعة وختم  728ولد سنة : "البن ناصر، فقال" شرح البديعية"التي جعلھا ذيالً على " الحفاظ

القرآن صغيراً وطلب العلم وھو ابن عشر سنين بدمشق، وعني بالحديث، والزم الذھبي، وسمع الكثير على شيوخ عصره، 
ومھر في الفنون، وولي قضاء دمشق بعد أبيه إلى أن مات، وصرف مراراً ويعاد، وجرت له بسبب ذلك محن وقضايا يطول 

ً على االشتغال والتصنيف، حتى خرج له مع قصر عمره من التصانيف في الفقه وأصوله وغير  شرحھا، وھو مع ذلك مكبا
وله شرح مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن، وشرح منھاج البيضاوي، والطبقات الكبرى والوسطى . ذلك ما يتعجب منه

أبيه، ورتب فتاوى أبيه على األبواب في أربع والصغرى، ومن الطبقات تعرف منزلته في الحديث، وله الترشيح في فقه 
 .اھـ" مجلدات

______________________________________ 
 

(1) 
صفحات متفرقة من الجزء الرابع(والبداية والنھاية البن كثير  328: 1وحسن المحاضرة  39: 3ترجمة تاج الدين السبكي في الدرر الكامنة 

:4والزركلي  105: 2والتكملة  108: 2وبروكلمان، التاريخ  108: 11والنجوم الزاھرة  221: 6 والشذرات) سبك(وتاج العروس ) عشر
 .)1964القاھرة (ومقدمة طبقات الشافعية تحقيق الطناحي والحلو  335

   
ً الحافظ الذھبي في : قلت  عبد  عبد الوھاب ابن شيخ اإلسالم تقي الدين علّي بن: "فقال" المعجم المختص"وترجمه أيضا

كتب عني أجزاء نسخھا وأرجو أن يتميز في العلم، درس  728الكافي، القاضي تاج الدين أبو نصر السبكي الشافعي، ولد سنة 
  .771ومات في ذي الحجة سنة . اھـ" وأفتى وعني بھذا الشأن

األعالم الذھبي وابن ناصر  من تأمل ترجمة ابن السبكي ھذا بقلم الحافظ ابن حجر مع ترجمة أبيه السابقة بقلم الحفاظ: قلت
ً الذھبي وابن ناصر كانا كالخصمين " طبقات الحفاظ"والحسيني والسيوطي في  يعلم عظمة الرجلين، ألن من ذكر خصوصا

ً ابن ناصر كان يعادي بعداوته ويحب بحبه، ومع ذلك ما وسعھما إال االعتراف  لھم لتشيعھما البن تيمية وحزبه، خصوصا
، لتعلم أن الحق أحق باالتباع، فما يتقوله بعض من ال علم له بأن السبكي إنما مجده وقدسه ولده في لألب واالبن بما ذكر

اإلمام : "وقال الشھاب أحمد بن قاسم البوني في ثبته في حق المترجم. الطبقات ال غيره ھو الدليل بعينه على جھل قائله وكذبه
إمام خامس مع األيمة األربعة لكان ابن السبكي، وھو صاحب التائية التي  المجمع على جاللة قدره وتمام بدره، بل قيل لو قدر

  . اھـ" في معجزات المصطفى عليه السالم، وقد جمع فيھا ما لم يجمع في غيرھا

أروي ما للمذكور من طريق الحافظ السيوطي عن قاضي القضاة عز الدين أحمد بن إبراھيم الحنبلي والجالل أبي الفضل عبد 
ً لبعضھا وإجازة لكلھاالرحمن ب  .ن أحمد القمصي، كالھما عن الجمال عبد هللا بن علّي الكناني عن التاج السبكي، سماعا

 ھو أبو القاسم سلمون بن علّي بن عبد هللا بن :(1) ـ ابن سلمون 587

______________________________________ 
 

 .ولم يذكر تاريخ وفاته 685وذكر ابن الخطيب أن ولده عام  310 - 309: 4اإلحاطة  (1)
   

سلمون الكناني الغرناطي، كان صدر وقته في معرفة الشروط إلى الرواية والمشاركة، له الوثائق المرتبطة باألحكام، وله 
  .)انظر اإلحاطة(نبيه : الخطيب في ترجمته بقولهبرنامج روايته وصفه ابن 

 
ھو تاج اإلسالم الحافظ أبو سعد عبد الكريم ابن الحافظ معين الدين أبي بكر بن أبي المظفر  :(1) ـ ابن السمعاني 588

فأسمعه على  9، وحمله والده إلى نيسابور آخر سنة 506معاني المروزي صاحب التصانيف، ولد سنة منصور التميمي الس
المسندين، ومات أبوه وتربى مع أعمامه وأھله، وحفظ القرآن والفقه، ثم حبب إليه ھذا الشأن ورحل إلى األقاليم النائية، وسمع 

  .خارى وسمرقند ودمشق وأصبھان والكوفةمن الفراوي وزاھر الشحامي وطبقتھما بنيسابور وبغداد وب
 

وقد علم العالمون بالحديث أنه ـ يعني ابن السمعاني ـ أعلم منك : "قال الحافظ ابن كثير في تاريخه خطاباً للحافظ ابن الجوزي
عة بالحديث والطرق والرجال والتاريخ وما أنت وھو بسواء، وأين من أفنى عمره في الرحلة والفن خاصة، وسمع من أرب

آالف شيخ ودخل الشام والعراق والحجاز والجبال وخراسان وما وراء النھر، وسمع في أكثر من مائة مدينة وصنف 
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التصانيف الكثيرة إلى من اليسمع إال ببغداد، وال روى إال عن بضعة وثمانين نفساً، فأنت ال ينبغي أن يطلق عليك اسم الحفظ 
  . اھـ" قوة حافظة وعلم واسع وفنون كثيرة واطالع عظيمذا : باعتبار اصطالحنا، بل باعتبار رأيك

  
فذكر أنه عمل المعجم في عدة مجلدات، وأنه كتب عمن دب ودرج، وأنه درس وأفتى ووعظ  (2) وترجمه للذھبي في التذكرة

 رحلة،وأملى، واسع ال
______________________________________ 

 
 .)611: ص( 213: راجع ما مر رقم (1)
 .1316: التذكرة (2)

   
ثم عدد مؤلفاته الكثيرة الكبيرة وذكر " وھذا شيء لم يبلغه أحد: "ونقل عن ابن النجار أن عدد شيوخه سبعة آالف شيخ، فقال 

تراجم شيوخه " التحبير"لمقدس وزاره، والنصارى يومئذ والته، وذكر في كتابه ذھب أبو سعد إلى بيت ا: "مقاديرھا، وقال
للحاكم " فتح القدير"ولما ترجم المناوي في أول . فأفاد وأجاد، وذكر الحافظ ابن ناصر أن معجم شيوخه في عشر مجلدات

وال : "خ ومن غيرھا أكثر، قالوذكر أنه أكثر الرحلة والسماع حتى سمع في نيسابور من نحو ألف شي" المستدرك"صاحب 
بمرو وله  562مات ابن السمعاني سنة . اھـ منه" تعجب من ذلك فإن ابن النجار ذكر أن أبا سعد السمعاني له سبعة آالف شيخ

عندي من مؤلفاته كتاب في األنساب، وھو بحر في علم األنساب واألدب والوفيات وھو كالمعجم : قلت. ست وخمسون سنة
ً ألنه ق انظر (أروي ما له بالسند المذكور في المعجم . ل أن يذكر بلدة أو قرية أو حلة إال يذكر من أخذ عنه من أھلھاأيضا
  .)حرف الميم

لعمل بھا، ختم المحدثين والمسندين، الكبريت األحمر ھو اإلمام العارف الداعي إلى السنة وا :(1) ـ ابن السنوسي 589
والھمام الغضنفر، حجة هللا على المتأخرين، أبو عبد هللا محمد بن علّي السنوسي الخطابي الشلفي أصالً، المكي ھجرة، 

، وأخذ 1202ربيع األول عام  12ولد بمستغانم . الجغبوبي مدفناً، ويعرف في مسقط رأسه بابن السنوسي ولذلك ترجمته ھنا
العلم بالواسطة وفاس عن أعالمھما، ثم دخل مصر والحجاز فروى فيھما عامة عن العارف الكبير المحدث األثري الشھير أبي 

 العباس أحمد بن إدريس، وھو عمدته في طريق القوم وإليه ينتسب، وقاضي مكة عبد الحفيظ العجيمي

______________________________________ 
 

14: 11وكحالة  400: 2وھدية العارفين  374: 1المنھل العذب : في ما تقدم؛ ويضاف إلى ما ذكر من مراجع) 103: ص( 9: ر رقمانظ (1)
 .)وفيه ذكر لمراجع أخرى( 168: وأعالم الجزائر 11: ودليل مؤرخ المغرب 883: 2التكملة : وبروكلمان

   
ألمير الصغير والنور القويسني والشمس الفضالي وحسن العطار وعمر بن عبد الرسول العطار المكي، وأجازه بمصر ا 

والبدر الميلي والمعمر ثعيلب الضرير والنور علّي النجاري والشھاب الصاوي وفتح هللا السمديسي وغيرھم، وممن أجازه من 
وأعظمھم شھرة الشيخ أبو الجزائريين سيبويه زمانه عبد القادر بن عمور المستغانمي، ومن أعلى شيوخه الجزائريين إسناداً 

طالب المازوني ومحمد بن التھامي البوعلفي والشمس محمد بن عبد القادر وابن أبي زوينة المستغانمي، وأجازه في طرابلس 
الشھاب أحمد الطبولي الطرابلسي، ومن شيوخه بسال أحمد بن المكي السدراتي السلوي شارح الموطأ، وأجازه من أھل : عامة

عبد السالم الناصري الدرعي وولده محمد المدني، وأجازه من أھل فاس الشيخ حمدون بن الحاج والشمس  درعة فخرھا ابن
ومحمد بن أبي بكر اليازغي الزھني والطيب بن ھداج والسيد أبو بكر اإلدريسي " اإلبريز"محمد بن عامر المعداني مختصر 

ال إله إال هللا حصني، من تلميذه العالمة : غيرھم، وسمع حديثالقيطوني وأبي زيد عبد الرحمن بن إدريس العراقي الحسيني و
المحدث محمد سعيد العظيمبادي الھندي، من طريق مسلسالت ولي هللا الدھلوي، وأخذ الطريقة الشاذلية بالمغرب عن آله وعن 

: ماعات طرقھمأبي حامد موالي العربي الدرقاوي وسيدي محمد بن أبي جد بن الريفي وغيرھم، وأخذ بالمشرق عن ج
، ثم انتقل إلى الجغبوب 1255كالقادرية والنقشبندية وغيرھما، ورحل إلى الجبل األخضر من أرض طرابلس الغرب سنة 

  .1273سنة 

انظر األوائل، وسوابغ األيد، والمنھل الروي "ألف الشيخ ابن السنوسي في ھذه الصناعة التآليف العديدة ذكرت في حروفھا
وألف في العمل بالسنة والوقوف على  (1) "عين، والمسلسالت، والبدور السافرة، والشموس الشارقةالرائق، والسلسل الم

 كتابه بغية السول في االجتھاد والعمل: األدلة
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______________________________________ 
  .549، 533، 532، 420، 199، 70، 9: انظر األرقام (1)

بحديث الرسول، وكتابه بغية القاصد وخالصة المراصد وھو مطبوع بمصر، وإيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن  
  .وھو مطبوع أيضاً بالجزائر، وغير ذلك

ما نشر من السنة وعلومھا وربى وھذب من الخالئق، وبالجملة فقد كان في القرن المنصرم شامته الواضحة وغرته الناصعة ب
مع االعتدال والفرار من الدعوى وكانت له ھمة عالية ورغبة عظمى في العلم وجمع الكتب، وكان ينتدب جماعات من طلبته 

ث إال وكتب األنجاب كل واحد أو أكثر يوجھه لجھة يقصد جمع الكتب شراًء وانتساخاً ومھما سمع بمعاصر ألف كتاباً في الحدي
له عليه على بعد الديار وطول المسافة، ومن ذلك انه لما سمع بأن قاضي فاس أبا محمد عبد الھادي بن عبد هللا العلوي شرح 
تيسير ابن الديبع كتب له عليه حتى نسخ له، أخبرني بذلك ولد الشارح المذكور مجيزنا المعمر الوجيه األسنى الناسك أبو 

لھادي دفين المدينة المنورة، وأخبرني أن مكتوب المترجم لوالده بذلك ال زال بيده، فأنعم بھا من ھمة العالء إدريس بن عبد ا
  .سامية ورغبة وحرص ال يعرف الكلل وال الرجوع قھقرى

وأخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة، كاألخوين عمر وقاضي مكناس أبي العباس أحمد ابني الطالب ابن سودة وجدي أبي المفاخر 
والشيخ صديق جمال  (1) "خزينة األسرار"د بن عبد الكبير الكتاني والشمس القاوقجي ومحمد حقي النازلي صاحب محم

حميد الشركي مفتي الحنابلة بمكة ومحمد المدني المكي ومفتي الحنفية بمكة الشيخ الجمال الحنفي المكي ومحمد بن عبد هللا بن 
بن عزوز البرجي النفطي ومحمد سعيد العظيمابادي وأحمد بن المھدي التونسي ومفتي الحنفية بالمدينة الشيخ مصطفى الياس 

 .المدني والشيخ حسين بن إبراھيم األزھري المكي مفتيھم بمكة ومحمد بن صالح الزواوي وصالح العودي وغيرھم

______________________________________ 
 

 .785ـ  784: معجم سركيس (1)
   

ً أبو عبد هللا محمد بن عيسى السعيدي القاسمي الجزائري  ولنا فيه وفي أصحابه ومشايخه مجلدة نفيسة، كما ألف فيه أيضا
يه عن شيوخنا أبي اليسر فالح المھنوي وأعلى طرقنا إل. في جزء وسط" المواھب الجليلة في التعريف بإمام الطريقة السنوسية"

والقاضي أحمد بن الطالب ابن سودة والمعمر عبد الھادي ابن العربي العواد، ثالثتھم عنه في كل ما له من مروي ومؤلف 
ولم يخلف بعده مثله في ھديه وسمته وعظيم ھمته وبعد صيته  1276صفر سنة  9مات األستاذ المذكور في . منظوم ومنثور

وبالجملة فلم يجلب ذكره ھنا إثر ابن السمعاني وابن السبكي حرف ) وانظر الكالم على أوائله في حرف األلف(تالميذه وكثرة 
  .شھرته فقط، بل لكونه كان يحذو حذوھم ويقفو أثرھم على حسب زمانه ومكانه، رحمه هللا

أعظمھم قدراً ـ : "د الشركي الحنبلي في إجازة لهقال مفتي الحنابلة بمكة المكرمة المؤرخ العالمة محمد بن عبد هللا بن حمي
ً في حفظ األحاديث المروية وأكثرھم لھا سرداً  ً للسنة النبوية وأمدھم باعا يعني مشايخه ـ وأشھرھم ذكراً وأشدھم اتباعا

ً العالمة المرشد الكامل موالنا السيد محمد بن علّي السنوسي الحسني، فقد ر ً وتتبعا وى لي الحديث وأوفرھم لكتبھا جمعا
المسلسل باألولية أول تشرفي بطلعته، ثم الزمته مدة مديدة وحضرت عليه سنين عديدة، وكان يقرأ صحيح البخاري في شھر، 
ومسلم في خمسة وعشرين يوماً، والسنن في عشرين يوماً، مع التكلم على بعض المشكالت، وال أعد ھذا إال كرامة له، ثم 

وھو في مجلدين، وكان " البدور الشارقة فيما لنا من أسانيد المغاربة والمشارقة"الجامع المسمى بـ أجازني بجميع ما حواه ثبته 
. اھـ" أصله مالكي المذھب، لكن لما توسع في علوم السنة رأى أن االجتھاد متعين عليه، فصار يعمل بما ترجح عنده من األدلة

  .منھا

الديار التونسية وقاضيھا األستاذ المعمر الشيخ محمد الطيب النيفر حدثني  على ذكر عمله بمقتضى األدلة أذكر ان مسند: قلت
بھا أنه لما لقي الشيخ في حجته األولى قدم له نسخة من تھذيب البرادعي كان وجھھا له معه أحد أحبائه، فسأل الشيخ عما يريد 

 .ألني سائل عن المذھب المالكيألجيب منھا إذا س: منھا مع ما يعرف عنه من ميالنه لألختيار والترجيح فقال
وعلى ذكر سرعة القراءة والصبر على السماع أردت أن أسوق ھنا ما للعالم الصالح الحافظ أبي عبد هللا محمد بن صعد 

رأيت النقل عن الشيخ سيدي محمد بن : "ونصه" روضة النسرين في مناقب األربعة المتأخرين"التلمساني األنصاري في كتابه 
ان يقول سيدي أبو القاسم حافظ المغرب في وقته وإمام الدنيا يعني العيدروسي الفاسي نزيل تونس إن هللا أجرى مرزوق أنه ك

عادته في علماء اإلسالم أن يبارك ألحدھم في قراءته، واآلخر في إلقائه وتفھيمه، واآلخر في نسخه وجمعه، واآلخر في 
وحدث عنه بعض . له وبارك له في قراءته وإلقائه ونسخه وجمعه وعبادتهعبادته، وسيدي أبو القاسم ممن جمع هللا له ذلك ك
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قرأت البخاري في حصار فاس الجديد في يوم واحد، أبتدأته بعد أذان الفجر : سمعت سيدي أبا القاسم يقول: من قيد عنه قال
قيام عليه نسخاً وفھماَ وقراءة، رأيت كان سيدي أبو القاسم ممن فتح عليه في حفظ البخاري وال: وختمته بعد العتمة بقليل، قلت

ً من صحيح مسلم تسع نسخ،  في بعض التقاييد أنه نسخ منه ثماني نسخ وربما فعل أكثر، أكثرھا في سفر واحد، ونسخ أيضا
ً الشمائل والشفا لعياض فإنه  وأما غيرھما من كتب الحديث والفقه فنسخ من ذلك ما ال يأتي عليه العد واإلحصاء، وخصوصا

  .كالم ابن صعد. اھـ" منھما كثيراً، وھذذا من أعظم الكرامات نسخ

وفي ترجمة أبي الحسن علّي بن عبد هللا بن أحمد العلوي، التوقادي أصالً، المصري داراً، الحنفي من معجم الحافظ مرتضى 
اني مرة مشاركاً مع في منزل، ثم سمع الصحيح ث 1188قرأ علّي الصحيح في اثني عشر مجلساً في رمضان سنة : "الزبيدي

في ستة الجماعة مناوبة في القراءة في أربعة مجالس وكان مدة القراءة من طلوع الشمس إلى بعد كل عصر، وصحيح مسلم 
نقالً عن السيد " الحطة"وفي . ونحوه ذكر الجبرتي في ترجمة السيد علّي المذكور من تاريخه. اھـ منه" مجالس مناوبة بمنزلي
قرأت صحيح البخاري نحو مائة وعشرين مرة في الوقائع : "عن أستاذه السيد أصيل الدين أنه قال جمال الدين المحدث

وفي ترجمة الحافظ برھان الدين الحلبي . اھـ" والمھمات لنفسي وللناس اآلخرين فبأي نية قرأته حصل المراد وكفى المطلوب
وفي ترجمة الحجار من تاريخ . اھـ" ومسلم نحو العشرين للسخاوي أنه قرأ البخاري أكثر من ستين مرة" الضوء الالمع"من 

الحافظ ابن حجر أنه حدث بالصحيح أكثر من سبعين مرة بدمشق وغيرھا، وفي ترجمة البرھان إبراھيم ابن محمد بن إبراھيم 
للعالمة عبد الحي ابن العماد العكري الحنبلي الدمشقي أنه قرأ  (1) "شذرات الذھب في أخبار من ذھب"البقاعي الحنبلي من 

، وصحيح مسلم كامالً في رمضان عام 930رمضان عام  11على البدر الغزي البخاري كامالً في ستة أيام، أولھا يوم السبت 
ً ] خمسة[في  931 وقد قال الحافظ السخاوي حكى الحافظ الذھبي عن الحافظ شرف الدين . اھـ" أيام متفرقة في عشرين يوما

انظر الشھاب (أبي الحسن اليونيني أنه سمعه يقول إنه قابل نسخته من صحيح البخاري وأسمعه في سنة إحدى عشرة مرة 
براھيم للشھاب أحمد الشرجي اليمني في ترجمة سليمان بن إ" طبقات الخواص"وفي ) الھاوي على منشىء الكاوي

أنه أتى على البخاري نحواً من مائتين وثمانين مرة، قراءة وسماعاً وإقراء، وفي ترجمة غالب بن عبد الرحمن بن  (2) العلوي
كررت البخاري : بلغني عنه ولم أسمعه منه أنه قال: "للقاضي عياض(3) "الغنية"عطية المحاربي الغرناطي الندلسي من 

الحافظ ابن بشكوال يذكر أنه كرر صحيح البخاري سبعمائة مرة، اھـ   (4) "صلة"وفي ترجمة المذكور من . اھـ" سبعمائة مرة
 سنة، خذ منھا ما قبل 78مع أن غالباً المذكور عاش 

______________________________________ 
 

 .206: 8الشذرات  (1)
 .لم أجد ھذه الترجمة في طبقات الخواص (2)
 .255: الغنية (3)
 .من الطبعة المصرية 433: ص: قلت) المؤلف( 450: الصلة (4)

   
بلوغه إلى وفاته يبقى عندك ستين سنة، فعلى ھذا كان يقرؤه في كل سنة نحو عشر مرات، في كل شھر مرة تقريباً، وفي أول 

ابن قاسم البوني  (2) للحافظ أبي الفيض الزبيدي نقالً عن إجازة لشيخ مشايخه أحمد زروق بن محمد (1) "تاج العروس"
جد صاحب القاموس أنه قرأ بدمشق بين باب النصر والفرج تجاه نعل النبي صلى هللا ومن أغرب ما منح هللا به الم: "التميمي

  :عليه وسلم على ناصر الدين أبي عبد هللا محمد بن جھبل صحيح مسلم في ثالثة أيام وافتخر بذلك فقال
 

 بجوف دمشق الشام جوفاً إلسالم قرأت بحمد هللا جامع مـسـلـم
 بحضرة حفاظ مشاھـير أعـالم بلعلى ناصر الدين اإلمام ابن جھ

 قراءة ضبـط فـي ثـالثة أيام وتم بتوفيق اإللـه وفـضـلـه
  

  .(3) "أزھار الرياض"والقصة في : قلت
 

إنه قرأ : رأيت خط الفيروزبادي في آخر جزء من صحيح اإلمام البخاري قال": ووجدت في ثبت الشھاب أحمد بن قاسم البوني
وذكر القسطالني عن نفسه أنه قرأ البخاري على رحلة اآلفاق أبي العباس أحمد . اھـ " صحيح البخاري أزيد من خمسين مرة

وفي . 882و العشر، وذلك عام متوالية مع ما أعيد لمفوتين أظنه نح: بن طريف الحنفي في خمسة مجالس وبعض مجلس، قال
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وقد سمع عليه الخطيب البغدادي : "تاريخ الحافظ الذھبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري الضرير ما نصه
  وفي. اھـ " وھذا شيء ال أعلم أحداً في زماننا يستطيعه: "قال" بمكة صحيح البخاري في ثالثة مجالس

  
 

______________________________________  
 

 .14: 1تاج العروس  (1)
 .)المؤلف. (كذا وصوابه احمد، اھـ  (2)
 .366ـ  365: وانظر أيضاً فتح المتعال 48: 3أزھار الرياض  (3)

   
الضرير صاحب التفسير قرأ عليه الخطيب صحيح  (2) وإسماعيل ابن أحمد الحيري: "للحافظ الذھبي (1) "مشتبه النسبة

وذكر غيره أن إسماعيل المذكور كان يبتدىء من . اھـ " البخاري في ثالثة مجالس وھذا أمر عجيب وذلك في ثالثة أيام وليلة
انظر فتح المتعال (المغرب ويقطع القراءة في وقت الفجر، ومن الضحى الى المغرب، والثالث من المغرب إلى الفجر 

ألبي مھدي الثعالبي لدى " كنز الرواية"وفي ) والمشرع الروي للشمس الشلي وخالصة األثر للمحبي الدمشقي (3) للمقري
قرأ صحيح البخاري بمكة في خمسة أيام على كريمة المروزية، وقرأه على أبي عبد الرحمن إسماعيل ابن : "ترجمة الخطيب

أحمد الحيري النيسابوري الضرير في ثالثة مجالس، قال الخطيب اثنان منھما في ليلتين بحيث أبتدأ القراءة وقت المغرب 
وقطعھا عند صالة الفجر، الثالث قرأ من ضحوة النھار إلى المغرب ثم من المغرب إلى طلوع الفجر ففرغ الكتاب، قال 

وذكر السخاوي أن شيخه الحافظ ابن حجر قرأ سنن ابن ماجة في . اھـ" ستطيعهوھذا شيء ال أعلم أحداً في زماننا ي: الذھبي
وھو أجل مما وقع : أربعة مجالس، وصحيح مسلم في أربعة مجالس سوى مجلس الحتم وذلك في نحو يومين وشيء، قال
مجلس منھا نحو أربع  لشيخه المجد الفيروزبادي، وقرأ كتاب النسائي الكبير على الشرف ابن الكويك في عشرة مجالس، كل

وأسرع شيء وقع له أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين الظھر  :(4) ساعات، قال
وفي ذيل الحافظ . جلد يشتمل على نحو ألف حديث وخمسمائة حديثھذا الكتاب في م: والعصر، وھذا أسرع ما وقع له، وقال

 قرأ" :(5) تقي الدين ابن فھد على ذيل الشريف أبي المحاسن الحسيني الدمشقي لطبقات الحفاظ للذھبي ما نصه
______________________________________ 

 
 .في الطبعة المصرية 184: ص: قلت) المؤلف( 123: مشتبه النسبة (1)
 .الجبري، والتصويب عن المشتبه: في المطبوعة (2)
 .367: فتح المتعال (3)
 .366: انظر فتح المتعال (4)
 .223: ذيل الطبقات (5)

   
إسماعيل بن الخباز بدمشق في ستة مجالس متوالية، قرأ في آخر  الحافظ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن

وقال التقي المذكور . اھـ " مجلس منھا أكثر من ثلث الكتب، وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب وھو يعارض بنسخته
بلغ ابن حجر الغاية القصوى في الكتابة والكشف والقراءة، فمن ذلك أنه " :(1) في ترجمة الحافظ ابن حجر من ذيله المذكور

ً في خمسة مجالس في نحو يومين وشطر يوم،  قرأ البخاري في عشرة مجالس من بعد صالة الظھر إلى العصر، ومسلما
أربع ساعات، وأغرب ما وقع له في اإلسراع انه قرأ في رحلته والنسائي الكبير في عشرة مجالس كل مجلس منھا قريب من 

الشامية المعجم الصغير للطبراني في مجلس واحد فيما بين صالتي الظھر والعصر، وفي مدة إقامته بدمشق، وكانت شھرين 
الحافظ ابن حجر لمعجم  ممن ذكر قراءة: قلت. اھـ " وثلث شھر، قرأ فيھا قريباً من مائة مجلد مع ما يعلقه ويقضيه من أشغاله
قرأ المعجم الصغير : "البن نقطة قائالً " ذيل التقييد"الطبراني الصغير في مجلس واحد الحافظ تقي الدين الفاسي في كتابه 
تحدثاً بنعمة هللا ـ بھامش التذييل المذكور ـ بين الظھر : "للطبراني بمجلس واحد بصالحية دمشق فألحق الحافظ ابن حجر بخطه

وذكر . كما قرأت الترجمة وملحقاتھا بخط الحافظ السخاوي في كناشته ناقالً عن خط شيخه ابن حجر رحمھم هللا" والعصر
المنال أبو طاھر الكوراني في بعض إجازاته أنه قرأ الموطأ على شيخه أبي األسرار العجيمي في أحد عشر مجلساً، وفي 

حدثني برسالة ابن أبي زيد : "للقاضي عياض حين ترجم ألبي القاسم خلف بن إبراھيم المعروف بابن النخاس قال (2) "الغنية"
ابن " تكملة"وفي ترجمة عبد هللا بن أحمد بن عمروس الشلبي من . اھـ " بقراءتي عليه في مجلس واحد في داره بقرطبة

 (3) باراأل
______________________________________ 
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 .366: وانظر فتح المتعال 336: ذيل الطبقات (1)
 .بالمھملة بالخاء المعجمة، وھي في المطبوعة من فھرس الفھارس) النخاس(وضبط  210: الغنية (2)
 .832: التكملة (3)
 

" 532أنه قرأ التلقين للقاضي عبد الوھاب علّي ابن العربي في مجلس واحد وبقراءته سمع أبو بكر ابن خير وذلك في سنة "
أنه كان يختم الكتب الستة في شھر واحد روايًة، ودراية في  (1) (في حرف العين(وسبق في ترجمة الشيخ عابد السندي . اھـ 

وفي فھرس موالنا فضل الرحمن الھندي الذي جمعه له صاحبه الشيخ أحمد أبو الخير المكي أنه قرأ الصحيح على . ستة أشھر
 ً الشذرة محمد عبد الحي الكتاني قرأ صحيح  وجامع ھذه. شيخه الشيخ محمد إسحاق الدھلوي بالھند في بضعة عشر يوما

البخاري تدريساً بعنزة القرويين وغير قراءة تحقيق وتدقيق في نحو خمسين مجلساً، لم يدع شاذة وال فاذة تتعلق بأبوابه ومحل 
القوى الشاھد منھا إال أتى عليھا، مع غير ذلك من الطائف المستجادة، ولعله أغرب وأعجب من كل ما سبق، وهللا خالق 

  .والقدر
 

ً ـ بن أحمد بن السيد بن محمد بن عبد العزيز الحسني : ـ ابن السيد 590 ھو قاضي مدغرة العالمة أبو عبد هللا محمد ـ فتحا
العلوي السجلماسي، واشتھر بالنسبة لجده السيد لما فيه من التمييز لعدم مشاركة غيره له في بلده، وھو من مشاھير تالميذ 

اس أحمد بن عبد العزيز الھاللي المجازين منه، بل واستجاز الھاللي للمترجم من شيخه شيخ الجماعة بفاس أبي اإلمام أبي العب
  .)كما سبق في ترجمة البناني المذكور(عبد هللا محمد بن عبد السالم البناني 

  
في نحو كراسة ضمنه أسانيد وللمترجم ثبت نسبه له بصري في ثبته لدى الحديث المسلسل بالمصافحة، وقد وقفت عليه، وھو 

شيخه الھاللي مقتصراً عليھا، فھو شبه اختصار فھرسة شيخه المذكور، وللمترجم نظم رسالة السمرقندي في االستعارات، ثم 
بخزانة السلطان سيدي محمد بن عبد هللا لما كلفه بمقابلتھا، وبآخره تقريض عليه  1186شرح النظم، ذكر فيه أنه ألفه سنة 

 لقاضي أبي محمد عبد القادر ابن شقرون الفاسي، وكتب فيللعالمة ا
______________________________________ 

 
 .في ما تقدم) 722: ص( 379: رقم (1)

   
  .وال أعلم عن حاله اآلن أكثر مما ذكرت. عبد األشراف وغبار نعالھم: إمضائه ھكذا

 
ھاشمي العلوي أحد أشياخ السلطان موالي سليمان العلوي، وھو وممن علمته روى عن المترجم عامة موالي الصادق بن ال

دون موالي الصادق بن ھاشم العلوي المدغري دفين مراكش شيخ أبي العباس ابن الخياط وطبقته، فإن األول أقدم منه طبقة 
مذكور لمحمد بن ثم وقفت على إجازة من ابن السيد ال. 1197وأرخ وفاته بسنة " االشراف"وقد أجرى ذكر المترجم صاحب 

بما حصل لنا من إجازات األشياخ كسيدي أحمد الحبيب وتلميذه الھاللي : مھدي بن عبد الرحمن السجلماسي وھي عامة، قال
  .وابن عبد السالم بناني إجازة عامة مطلقة

 
ھو األستاذ النحوي اللغوي أبو محمد عبد هللا بن محمد بن السيد ـ بكسر السين المشددة وسكون الياء ـ  :(1) ـ ابن السيد 591

أحد إليه وھو مطبوع، وكتاب الفرق  وھو كتاب عظيم لم يصنف مثله ولم يسبقه" أسباب األختالف"البطليوسي صاحب كتاب 
بين الحروف المشكلة من حروف المعجم التي يغلط فيھا كثير من الناس وھو في نحو خمس عشرة كراسة، وقفت على نسخة 

، وعندي خطه أيضاً على جزء أسباب االختالف 515منه بخط مؤلفه باإلجازة به ألحمد بن عثمان بن ھارون اللخمي بتاريخ 
، وله شرح على الموطأ، وأخذ عنه القاضي عياض وترجمه في باإلجازة أي وھو ممن أفردت ترجمته " الغنية"ضاً والحمد 

 بالتصنيف، ألف فيه الفتح بن خاقان صاحب
______________________________________ 

 

(1) 
والمغرب 449: 1وغاية النھاية  478: 2لخريدة وا 890: 2/3والذخيرة  193: والقالئد 282: والصلة 218: ترجمة ابن السيد في الغنية

:2وبغية الوعاة  228: 3ومرآة الجنان  96: 3وابن خلكان ) صفحات متفرقة(والنفح  101: 2وأزھار الرياض  140: والديباج 385: 1
 .64: 4والشذرات  55
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ن أبي األحوص عن أبي عبد هللا بن نروي فھرسته من طريق اب. 521وكانت وفاته في رجب سنة ". القالئد"و " المطمح" 

ً عنه ً معا  .الزبير عن أبي الحسن ابن النعمة وأبي عمرو ابن بشير عن أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحيم وابن النعمة أيضا
  .)انظر حرف العين(نرويھا عنه بأسانيدنا إليه  :(1) ـ سباعيات ابن العربي 524

بانتقائه من مسموعات أبي عبد هللا محمد بن أحمد بن إبراھيم بن الرازي الشافعي : ـ سداسيات الحافظ أبي طاھر السلفي 525
انظرھا (السلفي  ، منھا نسخة موجودة بمكتبة االسكولایر باصبانيا، نرويھا بأسانيدنا إلى512المعروف بابن الخطاب في سنة 

  .)في حرف السين

للعالم الصالح أبي األنس محمد محيي الدين بن : في معرفة اآلداب في الظھور والبطون (2) ـ سرور القلب وقرة العيون 526
لحسن ابن الشيخ شرف الدين المليجي الشافعي المصري، وھو ثبت نفيس نادر الوجود، ألفه الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أبي ا

في سالسل الطرق الصوفية وإلباس الخرقة والمصافحة في نحو السبع كراريس، وقعت إلي منه نسخة، ذكر في أوله أن بعض 
باالتصال بسند أھل العلم من االشتمال على إخوانه سأله ان يذكر له من ألبسه الخرقة من سادات عصره، فساعده لما يرجو 

فانا ال نعلم بركة المربي حتى يتسلسل السند ويضم النسب العفيف، ثم " طوبى لمن رآني، وطوبى لمن رأى من رآني"نسب 
و ، وولده أب1065ترجم لمشايخه أبو االمداد شرف الدين يحيى بن عبد الرحمن بن الشيخ عبد الوھاب الشعراني المتوفى سنة 

 الصالح عبد

______________________________________ 
 

 .)855: ص( 488: انظر ما تقدم رقم (1)
 .99: وقارن بالرسالة المستطرفة) 111: ص( 15ورقم ) 994: ص( 565انظر ما تقدم رقم  (2)

   
يم المليجي والشمس محمد بن قاسم ووالده عبد الرح 1073الحليم بن يحيى بن عبد الرحمن ابن الشيخ الشعراني المتوفى سنة  

البقري األنصاري وشيخ الحجاز حسن بن علّي العجيمي المكي، ثم ذكر إسناد الطريقة العباسية والرفاعية والبدوية والدسوقية 
يسة والشاذلية والسھروردية والنقشبندية والجشتية والوفائية والدمرداشية والقشيرية والمدينية والفردوسية والخلوتية واألو

والھمدانية والطيفورية والشطارية والبكرية والعمرية والجنية والخضرية والھنداونية والشناوية واألدھمية والعزيزية، وذكر 
كل طريق في مقصد، فكملت في ثالثين مقصداً، ثم ختم بأسانيد المصافحة ونحو ذلك من إشارات رجال الطرق في الزمن 

عن خاله عبد الواحد بن عبد القادر الشعراني عن عمه الشيخ عبد الوھاب، وأخذ والده  األول، ومدار روايته فيه على والده
ً عن  ً عن الشمس البقري عن عمه موسى عن الشعراني وأخذ أيضا ً عن أبيه عبد الرحمن عن الشعراني وأخذ أيضا أيضا

لّي عن والده عبد القدوس عن عيسى الشناوي عن كمال الدين الشناوي الطويل عن أحمد الشناوي الخامي عن والده ع
  .وروى الطريقة البكرية عن سيدي محمد أبي المواھب. الشعراني

وأغرب ما في الثبت المذكور الطريقة العباسية وسلسلة ما فيھا من طريق الخلفاء العباسيين الذين كانوا ببغداد، كتب له سندھا 
ة الجن التي أخذھا عن شيخه عيسى الشناوي عن كمال الدين ومن أغرب مافيھا المقصد الرابع والعشرون في طريق. العجيمي

: الشناوي عن الشھاب الشناوي، وھو عن شخص من صالحي الجن وملوكھم، وھوز عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
بالسند ومن غرائبه روايته للطريقة الخضرية . فبيني وبين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ھذا الطريق أربعة أنفس

قال أبو . المذكور إلى الشناوي الخامي عن سيدي محمد بن أبي الحسن البكري عن والده عن رجل من رجال الغيب عن أمه
الحسن البكري ذكر ولدھا عنھا إنھا حضرت بعثة النبي صلى هللا عليه وسلم ورأته وصافحته وتلقت منه الوصية بالحق 

وذكر ھذا الرجل : كان بصحبتي سيدي عبد القدوس الشناوي وأبو الخير النبابي قالفي المدينة، ووالصبر، وكان اجتماعنا به 
انه ولد في خالفة عمر بن الخطاب وكان االجتماع به في أول القرن العاشر وأمه في ذلك الوقت معه، وھي جميلة الصورة 

فبيني وبين النبي صلى هللا عليه وسلم : قالوال عجب من فعل هللا وأمره، نقل عنه ذلك الصفي القشاشي، : معتدلة المزاج، قال
وروى حديث المصافحة بأسانيده السابقة إلى الشعراني عن إبراھيم القيرواني كما صافح الشريف المنشاوي بمكة . سبعة أنفس

. 1106وفرغ المليجي من كتب ثبته المذكور سنة . وھو صافح بعض الجن الذين صافحھم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
أرويه وما فيه وما لمؤلفه عن شيخنا أحمد الجمل النھطيھي المصري عن الشمس محمد البھي الطندتائي عن السيد مرتضى 

  .الزبيدي عن الشھابين الملوي والجوھري، كالھما عنه
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للعالمة المحقق المشارك المحدث المطلع النقاد نادرة فاس في عصره المنتفع به فيھا أبي عبد هللا  :(1) ـ سفر اإلجازات 527
، ولم يصل 1298ربيع سنة  14وتوفي ليلة  1264محمد المدني بن عالل ابن جلون الكومي الفاسي، ولد بفاس سنة 

ھمة ال تعرف الكلل وسھر لم يمس الملل، وكانت دروسه بالقرويين والزاوية الكتانية مشھودة قال فيه  كان صاحب. لألربعين
ً ": "السلوة"صاحب  وقل كتاب حديثي يوجد . اھـ" ما رأيت قراءة أعجب من قراءته وال أشد تحقيقاً وال أعظم تلخيصاً وجمعا

  .بفاس إال وعليه نقرة أو نقرات من خطه وتحريره

التصانيف في السنة وعلومھا جزء في األحاديث المتواترة وھو مطبوع بفاس، وجزء في من غير المصطفى اسمه وله من 
 وھو أيضاً مطبوع، وكتابات على شرح الزرقاني على المواھب لو جردت لخرجت في أجزاء، وله كتاب

______________________________________ 
 

 ."ابن عالل"بدل " علي ابن"وفيه  363: 2سلوة األنفاس  (1)
   

في مجلد وسط، عندي منه نسخة " انتشاق الفرج بعد األزمة من حضرة المسمى عين الرحمة"نفيس في الفرج بعد الشدة سماع 
بما : يتيمة عليھا بخطه إجازة كتبھا للعالمة األديب أبي الحسن علّي بن محمد النناني أصالً الصويري قراراً وھي عامة، قال

ً سيدنا الوالد وھي بتاريخ منتصف جمادى عام أخذناه  ، وله أسباب النضارة 1296قراءة أو إجازة عن أشياخنا خصوصا
ً سفر االجازات ھذا، وھي مجموعة إجازاته من مشيخته  باألربعين المختارة لم يكملھا، وشرحھا لم يكمله أيضاً، وله أيضا

، وخالنا أبي المواھب جعفر بن إدريس الكتاني، 1297فاس عام بخطوطھم كشيخنا أبي الحسن علّي بن ظاھر، كتبھا له ب
، والحسن بن عبد الرحمن 1290، وشيخنا أبي العباس أحمد بن الطالب ابن سودة، كتبھا له عام 1287كتبھا له عام 

ومحمد بن ، ومحمد بن عبد السميح الصويري، أجازه بالصويرة عام قضاء المجاز بھا، 1287السماللي السوسي، أجازه عام 
، وعبد الكبير بن المجذوب الفاسي وإدريس بن محمد السنوسي دفين المدينة المنورة، كتبھا 1284إبراھيم السلوي الفاسي عام 

، والشمس محمد بن أحمد عليش المصري، استجاز له منه الشيخ الوالد، وحدثني بعض أصحابه أنه مجاز أيضاً 1286له عام 
وأخذ الطريقة النقشبندية واألحزاب الشاذلية والدالئل وأعمال . عمر ابني الطالب ابن سودةمن األخوين العلمين المھدي و

بخطه، حسب  1290الجواھر الخمس وغيرھا من أبي الحسن علّي بن محمد بن عمر الدباغ، وقفت على إجازته له بذلك عام 
وأعمالھا عن شيخنا الشمس محمد بن علّي الحبشي أخذه لذلك عن والده والشيخ محمد صالح البخاري، وأخذ الطريقة الشاذلية 

أروي ما له عن أخص تالمذته الجماع النادرة المفتي أبي العباس أحمد بن . االسكندري وغيرھم، والمجموعة المذكورة عندي
  .محمد بن المھدي بن العباس عنه

فظ مرتضى الزبيدي، كتبه باسم الشيخ ھو ثبت في نحو كراسة للحا: ـ السكر القصري في إجازة الشيخ حسونة القصري 528
ً لوزير تونس حمودة بن عبد العزيز التونسي المؤرخ، والثبت حسونة بن عمر  القصري التونسي إجازة له، وأجاز فيه أيضا

المذكور موجود إلى اآلن بخط الحافظ الزبيدي عند صاحبنا البحاثة األثري السيد حسن حسني عبد الوھاب التونسي كما 
فسمع مني  1192ورد علينا سنة : "وقد ترجم السيد مرتضى للشيخ حسونة المذكور في معجمه قائالً . ذلك بنفسهاخبرني ب

األولية والفاتحة من طريق الجان ومن طريق ابن عربي، وكتبت له إجازة حافلة، ولم يزل يكاتبنا إلى ان توفي في سنة 
ً . اھـ " 1198 في الطريقة الشاذلية عن المسند المعمر الشيخ الطيب النيفر بتونس ومنصل بالمجاز المذكور : قلت. منه ملخصا

عن الشيخ الشاذلي ابن عمر الملقب بالمؤدب شيخ المغارة الشاذلية بتونس عن والده عمر المؤدب والد شيخ شيخنا المذكور 
  .عالياً عن السيد مرتضى عالياً حسبما عندي إجازة السيد له بخطه، وھي عامة

لألمير أبي الطيب صديق ابن حسن خان القنوجي البوھبالي الھندي األثري،  :(1) لعسجد في ذكر مشايخ السندـ سلسلة ا 529
السبعي األنصاري وأخيه زين العابدين  شيخنا القاضي حسين: ألفه باللغة الفارسية، وھو ثبته الجامع لمروياته عن مجيزيه

ومحمد صدر الدين مفتي دھلي ومحمد يعقوب بن محمد أفضل نزيل مكة وعبد الحق الھندي المنوي المحمدي، ولم يرو 
صديق حسن عن أحد غير من ذكر، فما يوجد في كتبه من قوله في القاضي الشوكاني شيخنا فتجوز أو تدليس، وكيف يمكنه 

اني وھو في قطر واآلخر في غيره، إال أن يكون أجاز ألھل عصره، وال نتحققه، قاله تلميذه الشيخ أحمد األخذ عن الشوك
 ."النفح المسكي"المكي في 

______________________________________ 
 

 .فردت في ترجمتهويذكر المؤلف ھنا مصادر أخرى عامة وأخرى أ 1201: وانظر معجم سركيس) 362: ص( 119انظر ما تقدم رقم  (1)
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أروي الثبت المذكور وكل ما يصح لصديق حسن من مروي ومؤلف عن صاحبنا الشيخ أحمد بن عثمان العطار المكي عنه، 

وكان أميراً بھا فسمعت منه حديث األولية، وھو أول حديث سمعته منه، وكان  1296اجتمعت به في بوھبال سنة : قال لي
بل الحسني بالتكبير، ثم لما : فلما وصل إلى شيخ شيخه الحازمي فوصفه بالحسيني فقلت" جدسلسلة العس"بيده ثبته المسمى 

له بل بالتاء نسبة إلى مدينة تازا، ثم لما وصل إلى إسماعيل بن أبي صالح المؤذن : وصل إلبراھيم التازي ذكره بالنون، قلت
يخنا القاضي حسين وبواسطته دخلت عليه، ثم أجازني له ابن أبي صالح، فرجع، وكان ذلك بمحضر ش: جعله ابن صالح، فقلت

كل ما يصح له من مؤلف ومروي، والزمته بعد ذلك أعواماً، وفوض إلي مكتبته، وبعد عزله عن اإلمارة جلس يؤلف رسائل 
ير محمد وخلف ولدين أكبرھما أبو الخ: قلت. ، ودفن ببھوبال، اه1307باللغة الھندية إلى ان مات ختم جمادى الثانية عام 

" بلوغ المرام"الحسن استجاز له مني صاحبنا المحدث العطار رحمه هللا رحمة األبرار، وھو صاحب الشرح المطبوع على 
عون "شرح تجريد الصحيح للشرجي اسمه : ولوالده األمير صديق حسن المذكور من التصانيف في الحديث. للحافظ ابن حجر

، وشرح اختصار مسلم للمنذري وھو مطبوع أيضاً، وأبجد العلوم وھو ينقسم إلى قسمين القسم األول (1) وھو مطبوع" الباري
في بيان أنواع السحاب المركوم "والقسم الثاني سماه " الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم المنثور منھا والمنظوم"سماه 

، وھدية السائل إلى أدلة المسائل، ويقظة أولي األعتبار مما ورد (2) في ثالث مجلدات مطبوع بالھند" الفنون وأسماء العلوم
وغ المرام باللغة الفارسية في مجلدين، والروضة الندية في شرح الدرر في ذكر النار وأصحاب النار، ومسك الختام شرح بل

 البھية للشوكاني ال نظير له
______________________________________ 

 
 .1297وبھامش نيل االوطار، بوالق  1299طبع في بھوبال  (1)
 .1296طبع أبجد العلوم في بھوبال سنة  (2)

   
وصول إلى اصطالح أحاديث الرسول، وإتحاف النبالء المتقين بإحياء مآثر الفقھاء المحدثين، في فقه الحديث، ومنھج ال 

واإلدراك في تخريج أحاديث اإلشراك، واإلذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، أربعون حديثاً في فضائل الحج والعمرة، 
رسول، تميمة الصبي في ترجمة األربعين من أحاديث النبي، إفادة الشيوخ بمقدار الناسخ والمنسوخ، بلوغ السول من أقضية ال

الجنة في األسوة الحسنة بالسنة، الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون، الحطة بذكر الصحاح الستة، رياض الجنة في 
ئد أھل األثر، تراجم أھل السنة، غنية القاري في ترجمة ثالثيات البخاري، فتح المغيث بفقه الحديث، قطف الثمر من عقا

وتأليف في الھجرة، وآخر في الغزو، وسلسلة العسجد ھذه وغير ذلك مما يقرب عده من السبعين مؤلفاً، مطبوع جلھا في الھند 
 222وقد رأيت لبعضھم أن مصنفات السيد صديق حسن بلغت ) انظر عدھا في كتابه أبجد العلوم وغيره(ومصر واآلستانة 

وبالجملة فھو من كبار من لھم اليد الطولى في إحياء كثير . باللغة الھندية 139بالفارسية ونحو  45باللغة العربية و 40منھا 
المترجم له أحد " عون الودود على سنن أبي داوود"من كتب الحديث وعلومه بالھند وغيره، جزاه هللا خيراً، وقد عد صاحب 

من أن  (1) "اكتفاء القنوع بما ھو مطبوع"في كتاب له اسمه  المجددين على رأس المائة الرابعة عشرة، وما لبعض المسيحيين
ً وتزوج بملكة بوھبال فعندما اعتز بالمال جمع إليه العلماء وأرسل يبتاع الكتب بخط اليد وكلف العلماء  المترجم كان عاميا

الخ، فكالم أعدائه فيه، واال ... ع المؤلفات ثم نسبھا لنفسه، بل كان يختار الكتب القديمة العديمة الوجود وينسبھا لنفسه بوض
فالتآليف تآليفه ونفسه فيھا متحد، نعم وقعت له فيھا غلطات وتقدمات ألف في الرد عليه ألجلھا عصريه أبو الحسنات عبد الحي 

 وكل منھما ال يخلو تصنيفه" إبراز الغي الواقع في شفاء العي"و" د برد تبصرة الناقدتذكرة الراش"اللكنوي كتابه 

______________________________________ 
 

 .497: ھو فانديك، انظر اكتفاء القنوع (1)
   

ة أنه ال يناظر أحداً ومن سيرته المرضي": "الروض البسام"قال ولد المترجم في . ورده وجوابه من فوائد، جزاھما هللا خيراً 
وإن رد عليه أحد من الجھلة ال يجيبه أبداً النه ال يرى في علماء الوقت من يستحق المناظرة، وأكثرھم حساد مغمورون في 

وھي مبالغة فادحة، رحم هللا . اھـ"جھاالتھم، متغمصون في خزعبالتھم، لم يرزقوا اإلنصاف، وإنما رضعوا بلبن االعتساف
له فانظرھا، كما أفرد ثناء " جالء العينين"د لصديق حسن ترجمة طنانة نعمان اآللوسي البغدادي في كتابه الجميع، وقد أور

قرة األعيان ومسرة األذھان في مآثر الملك الجليل "أعالم عصره عليه وتقريضھم على تآليفه بتصنيف أحد أتباعه سماه 
، وعندي منه نسخة أھداھا لي الشيخ أحمد أبو )1298نة سنة وقد طبع بمطبعة الجوائب باآلستا" (النواب صديق حسن ختن



222 
 

ً كتاب  ً صاحب المواھب و " قطر الطيب في ترجمة اإلمام أبي الطيب"الخير، وألف فيه أيضا كنز "وسرد مؤلفاته أيضا
  .ونقدھا" الحطة"وانظر " الرغائب

 
لمحمد بن أحمد بن علّي الوافالوي في أسانيد الشيخ أبي العباس ابن  :(1) ـ سلسلة األنوار في نظم درر السادات األخيار 530

  :ناصر الطريقية، اعتمد فيھا ما في فھرسة أبي علّي اليوسي وفصل ذلك تفصيالً، قال في أولھا
 

 من فضالء عصرنا والنبـال الفضالوبعد فاعلم أن بعض 
 عن سند أصح مما قد نقـل طلب مني رجزاً قد اشتمـل
 العاملين الثابتـي األرسـاخ معنعن االسناد في األشـياخ
 الجامعين الشرع والحقـيقة مخصصاً أشياخ ذي الطريقة

  
حاب الشيخ أبي العباس ابن ناصر وخليفته، والناظم المذكور من أصحاب أبي علّي الحسين بن الشرحبيل الدرعي أكبر أص

 ومنه أبتدأ في نظم
______________________________________ 

 
 .429: قارن بالدليل (1)

   
  .)انظر ابن ناصر في حرف النون(اتصل بما فيھا من طريق الشيخ أبي العباس ابن ناصر ووالده . السلسلة

 
  .لجامع ھذه الشذرة محمد عبد الحي الكتاني: لخيراتـ سالسل البركات الموصولة بدالئل ا 531

 
  .للشيخ السنوسي المذكور غير مرة، أرويه عن أصحابه عنه :(1) ـ سوابغ األيد في مرويات أبي زيد 532

 
للشيخ السنوسي المكي ثم الجغبوبي وھو المذكور قبله، اسم فھرس لخص  :(2) ل األربعينـ السلسل المعين في السالس 533

وھي في نحو فيه رسالة العجيمي في الطرق األربعين، ووصل سالسله بھا من طريقه، وزاد عليھا بعض أسانيد مشايخه، 
ومما استغربت في الثبت المذكور . الست كراريس، رأيتھا في زاوية بقيرات من ضواحي مستغانم، وبالمكتبة العمومية بطنجة

وأما الصالة المنسوبة إلى سيدي القطب عبد السالم فأخبرني بھا : "روايته للصالة المشيشية من طريق العجيمي الذي قال
فاضل الصالح الكامل موالنا السيد محمد بن أحمد الحسني اإلدريسي قراءة عليه، قال أنبأنا بھا حماعة منھم صاحبنا الشيخ ال

والدي أحمد عن والده محمد بن عمر بن عيسى بن عبد الوھاب بن محمد ابن إبراھيم بن يوسف بن عبد الوھاب بن عبد 
  .ثم ساقھاالكريم بن محمد بن القطب سيدي عبد السالم برواية كل عمن فوقه إليه، 

 
، عن سيدي عبد 1323أروي الثبت المذكور عن العارف أبي عبد هللا محمد بن محمد سر الختم المرغني االسكندري بھا سنة 

 .المتعال بن الشيخ سيدي أحمد بن إدريس عن الشيخ السنوسي صاحبھا
______________________________________ 

 
 .589: انظر ما تقدم من إحاالت في رقم (1)
 .589: انظر ما تقدم من إحاالت في رقم (2)

   
كاتب الشھير أبي التوفيق محمد العربي بن للعالمة األديب ال: في األسانيد المتصلة بالفنون واألثر (1) ـ سمط الجوھر 534 

قد سألني من يجب علّي إسعافه، وال يسعني خرفه، أن أقيد له أسانيد : "محمد بن علّي الدكالي الشھير بالدمناتي، قال في أوله
صوصاً ھذه بعض األسانيد لبعض التآليف العلمية خ: مشايخي األعالم، فأحجمت إلى ورا، لعلمي أني من أجھل الورى، قال

الكتب الحديثية والتفاسير البھية وبعض الكتب السنية والمسلسالت وبعض طرق السادات الصوفية وكتبھم المرضية، مقتصراً 
على أسانيد علماء المشرق وبعض المغاربة األعيان، ورتيتھا على مقدمة وستة فصول وخاتمة، فالمقدمة في فضائل حملة 

فيما ال بد منه من إتقان الدراية قبل الشروع في الرواية، : يح األخبار، الفصل األولالسنن واآلثار وما ورد في ذلك من صح
في كيفية األخذ عن المشايخ : في شرف فضل االسناد، الفصل الرابع: في فضل طلب الحديث، الفصل الثالث: الفصل الثاني
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في تقسيم مراتب الشيوخ، الفصل : الفصل الخامس بالتحمل والسماع والمناولة في الحيازة وما يتعلق بذلك من أنواع اإلجازة،
في آداب المتعلم مع الشيخ واألصحاب، الخاتمة في ذكر األسانيد وعدد مشايخه الذين يروي عنھم فيھا، وھم عنده : السادس

س من مشارقة، ظفرت بنسخة من ھذا الثبت مبتورة األول ثم ظفرت بعد مدة مديدة بكراري 38مغاربة مالكيةو 23شيخاً  61
أوله بخط المسند ابن رحمون رحمه هللا، ومنھا استفدت اسمه، فلذلك ذكرته ھنا في ھذا الحرف، وانظر أسانيدنا إليه في 

ومما استفدته من عنوان ھذا الثبت أن الدمنتي المذكور ھو أبو التوفيق الدكالي شيخ ابن رحمون، . الدمناتي من حرف الدال
والصواب أن أبا التوفيق الدكالي ھو ) في ترجمة ابن رحمون من حرف التاء(بالعنوانين  وقد كنت أظنه غيره، ولذلك ذكرته

 .العربي الدمنتي

______________________________________ 
 

سماه العربي) ترجمة التھامي بن رحمون( 272: حيث سماه العربي بن محمد وكناه أبا حامد، و ص) 402: ص( 199: انظر ما تقدم رقم (1)
 .الدمنانتي كما ذكر العربي الدكالي

   
رف صفي الدين أحمد بن لإلمام العا: والبيعة وإلباس الخرقة وسالسل أھل التوحيد (1) ـ السمط المجيد في تلقين الذكر 535

محمد بن يونس بن أحمد ابن علّي المقدسي الدجاني ثم المدني األنصاري المعروف بالقشاشي، قال عنه تلميذه أبو سالم 
ذكر فيه طرق رواياته وأسانيده عن مشايخه وأكثرھا في طريق القوم، فقد استوفى غالب طرقھم وساق : "العياشي في رحلته

وھو مطبوع بالھند، انظر : قلت. ، اھـ ، منھا"بأسانيدھم إلى منتھاھا، مع ذكر شيء من حكاياتھم ومآثرھمأسانيده إلى أصحابھا 
  .أسانيدنا إليه في القشاشي

 
للحافظ أبي الفيض الزبيدي، نرويه بأسانيدنا إليه : ـ السمط المكلل بالجوھر الثمين من األربعين المسلسلة بالمحمدين 536

  .ومحمد مرتضى" لسندألفية ا"المذكورة في 
 

، موجود بالمكتبة 1201ھو العالمة الصالح محمود بن أحمد بن محمد المرعشي الحلبي المتوفى سنة : ـ سند المرعشي 537
، أجاز للمذكور الشھاب العطار وابن بدير المقدسي ومحمد 96التيمورية بمصر ضمن مجموعة في المصطلح تحت عدد 

ومن غرائب ما . ني األماسي، وأخذ الفقه الحنفي عن الشھاب أحمد الدمنھوري المذاھبيالدرنداوي وأحمد بن حسن االركو
اشتمل عليه ثبته سنده في اآلذان تلقاه عن السيد علّي بن حسن المعروف برئيس المؤذنين في الحرم النبوي عن مشايخه إلى 

  .بالل المؤذن، ال أحفظ بالمترجم اتصاالً 
 

إجازة كتبھا العالمة أبو زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي للمنال  :(2) ث أھل المدينةـ استنزال السكينة بتحدي 598
 إبراھيم الكوراني وھي في نحو أربع كراريس فيھا لطائف ونوادر، وقفت عليھا، وقد ساق جميع

______________________________________ 
 

 .)970: ص( 547: انظر رقم (1)
 .)735: ص( 393: انظر رقم (2)

   
 .)وانظر من اسمه عبد الرحمن(نرويھا من طريق الكوراني والھشتوكي كالھما عنه ". المنح البادية"ما فيھا ولده في  

لحافظ المغرب األوسط الشيخ أبي راس المعسكري، أرويه : تضىفيما رويته بأسانيد الشيخ مر (1) ـ السيف المنتضى 539
عن المعمر أبي العالء إدريس ابن الطايع بن التھامي اليونسي بفاس عن العارف أبي عمرو عثمان بن محمود القادري 

 .)وانظر أبو راس حرف األلف(بإجازته لجده وأوالده وأحفاده عنه عالياً 

 حرف الشين

ھو الشيخ أبو المكارم محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري الصديقي المتوفى  :(2) ريـ شمس الدين البك 592
، له ثبت فيما رواه عن والده سيدي أبي الحسن البكري، موجودة منه نسخة خطية بالخزانة التيمورية بمصر في قسم 994سنة 

اتبة وكذا الشيخ القصار، فكتب لألول رسالة ، والمذكور كان استجازه المنصور السعدي مك156المصطلح تحت عدد 
 .نروي ما له بالسند إلى القصار عنه. استوعب فيھا تفاصيل نشأته وتربيته والمشايخ الذين أخذ عنھم ومآثرھم
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ھو اإلمام الحافظ محدث الديار المصرية ومسندھا شمس الدين محمد بن يوسف بن علّي بن يوسف  :(3) ـ الشامي 593
  ي الدمشقيالشامي الصالح

______________________________________ 
 

 .)150: ص( 40: انظر رقم (1)

وبروكلمان، 187: 1وجامع كرامات األولياء  126: 3وخطط مبارك  431: 8والشذرات  414: ترجمة البكري الصديقي في النور السافر (2)
 .289: 7والزركلي  339: 2التاريخ 

 .30: 8والزركلي  415: 2وتكملته  304: 2وبروكلمان، التاريخ  151: والرسالة المستطرفة 250: 8 ترجمته في الشذرات (3)
   

نزيل برقوقية الصحراء خارج باب النصر بمصر، من أجل تالميذ الحافظ السيوطي، حاله عصريه الشھاب أحمد بن حجر 
لعالمة الصالح الفھامة الثقة المطلع الحافظ المتبع الشيخ صاحبنا الشيخ ا"بـ " الخيرات الحسان"الھيثمي المكي طالعة كتابه 

وھو ". خاتمة الحفاظ"وغيره بـ " إمام المحدثين"وحاله الشيخ أبو سالم العياشي بـ " محمد الشامي الدمشقي ثم المصري
األحوال المصطفية في صاحب السيرة المعروفة بالسيرة الشامية التي ھي أجمع وأفيد ما ألفه المتأخرون في السيرة النبوية و

سبل الرشاد في سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في "نحو سبع مجلدات ضخمة ھي عندي سماھا 
جمعھا من ألف كتاب، وتحرى فيھا الصواب، وختم كل باب بإيضاح ما أشكل فيه وبعض ما اشتمل عليه من " المبدأ والمعاد

ع بيان غريب األلفاظ وضبط المشكالت، خرج بعضھا من مسودة المؤلف تلميذه العالمة الشمس محمد النفائس المستجدات، م
بن محمد بن أحمد الفيشي المالكي من أثناء باب السرايا، وله أيضاً اآليات العظيمة الباھرة في معراج سيد أھل الدنيا واآلخرة 

، والفوائد المجموعة في "فصل الفائق في معراج خير الخالئقال"رتبه على سبعة أبواب ثم ظفر بأشياء فألحقھا وسماه 
األحاديث الموضوعة، ومطلع النور في فضل الطور وقمع المتعدي الكفور، وعقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان، وھو 

عقد فيه باباً مھماً لذكر " الخيرات الحسان في مناقب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان"الذي لخصه ابن حجر الھيثمي في كتابه 
المسانيد السبعة عشر المجموع فيھا حديث أبي خنيفة رضي هللا عنه، وجود سياق أسانيده إليھا عن شيوخه ما بين سماع 
 .وقراءة وإجازة، مشافھة أو كتابة، بأسانيدھم إلى مخرجيھا، وله اإلتحاف بما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف

والشھاب القسطالني والشيخ شاھين بن عبد هللا الخلوتي المصري وشجاع الدين عمر بن عبد هللا  أخذ عن الحافظ السيوطي
طريق البدر القرافي عن أتصل به من . 942شعبان عام  14الخلوتي المقيم بقرافة مصر وغيرھم، وكانت وفاته يوم االثنين 

ن الشمس محمد الطحطاوي المالكي المصري عن ومن طريق أبي سالم العياشي ع: ح.الشمس محمد بن محمد الفيشي عنه
  .الشيخ محمد الكلبي عن الشامي المذكور

به المذكور اشتھر وعرف، ھو شرف الدين ويكنى بأبي المواھب واسمه يحيى، ولكن بلق :(1) ـ شرف الدين األنصاري 594
وھو الذي كان يكتب في إمضائه، ولذلك ترجمه المحبي في حرف الشين فتبعته، وھو ابن الشيخ زين العابدين، ويكنى بأبي 
ھادي، ابن محيي الدين عبد القادر بن أحمد ولي الدين ويكنى بأبي زرعة، ابن الشيخ جمال الدين، المكنى بأبي المحاسن، وھو 

أخذ عن والده وجده محيي الدين . اضي زكرياء األنصاري الشافعي، اإلمام العالمة الوجيه الصدر المسند الكبيريوسف بن الق
ً عن الشمس  عبد القادر، وجده المذكور أخذ عن جده الشيخ يوسف جمال الدين، وھو عن والده القاضي زكرياء، وأخذ أيضا

ضاً عن والده ، وھو أخذ عن والده والشھاب أحمد الشلبي، وكل منھما الشوبري والنور الشبراملسي وأجازه شيوخه، ويروي أي
  .أخذ عن جمال الدين يوسف عن والده شيخ اإلسالم

وكان له اعتناء تام باألسانيد ومعرفة الشيوخ وموالدھم ووفياتھم، وكانت كتبه كثيرة بحيث انه اجتمع عنده كتب جده شيخ 
رتھا، وأضاف إليھا مثلھا شراء واستكتاباً، فكان إذا أتاه كتاب أي كتاب للبيع ال اإلسالم ومن جاء بعده من أسالفه على كث

يخرجه من بيته ولو بزيادة ثمن مثله، وكان حريصاً على خطوط العلماء ضنيناً بھا، وذكر المؤلف مصطفى فتح هللا الحموي 
ً على البخاري، وأربعين تفسيراً، ولما ثماني عشرة نسخة، وثمانية وعشرين ش" طبقات السبكي"أنه أخبره أن عنده من  رحا

 تقريباً وتوفي 1030ولد سنة . مات فرقت كتبه شذر مذر وكانت تباع بالزنبيل بعد أن كان يشح بورقة

______________________________________ 
 

 .222: 2خالصة االثر  (1)
   



225 
 

وله إجازة كتبھا ألبي الحسن علّي النووي الصفاقسي ذكر فيھا شيوخه وعلماء عصره " الطبقات"له . 1092في رجب سنة 
ذكرت في حرفھا، وكان يروي طريق القوم عن جده، وجده عن جده يوسف والعارف " الشرف الطاھر الجلي"سماھا 

  .نروي كل ما له من طريق الشمس البديري الدمياطي عنه. الشعراني
 

ھو أبو عبد هللا محمد شقرون بن محمد بن أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوھراني الفاسي  :(1) ـ شقرون الوھراني 595
ودرس بھا، وكان من  ، عرف بشقرون ألنه كان أشقر اللون أحمر العينين جھير الصوت، قدم على فاس929المتوفى بھا سنة 

الفقھاء األعالم، وصف بالحفظ والضبط، أخذ عن ابن غازي ورثاه يوم موته، وأخذ أيضاً عن أبي العباس الدقون، وأجاز له 
  :ما رواه عن اإلمام المواق بقوله

 
 أبي جمعة المغراوي كل الذي روى أجاز لك الدقـون يانـجـد سـيدي

 وسلم على من خالف النفس والھوى فحدث بما استدعـيت فـيه إجـازةً 
  

نتصل به من ". الجيش الكمين في الرد على من يكفر عوام المسلمين"له جزء لطيف جمع فيه مروياته، وھو صاحب كتاب 
  .طريق المقري عن عمه أبي عثمان سعيد عنه

 
ھو اإلمام الفقيه المحدث األصولي المتكلم الشاعر األديب أبو محمد عبد هللا بن محمد بن عامر بن  :(2) ـ الشبراوي 596

 شرف الدين الشبراوي الشافعي
______________________________________ 

 
 .97: واعالم الجزائر 129: ونيل االبتھاج 155: في البستان ترجمته (1)

وتاج العروس 274: 4والزركلي  362: 2وبروكلمان، التاريخ ) 1959ط ( 120: 2والجبرتي  107: 3ترجمة الشبراوي في سلك الدرر  (2)
 .)شبر(

   
ولد . اھـ " خاتمة المسندين"بـ " شرح القاموس" من" شبر"األزھري، من بيت العلم والجاللة، حاله الحافظ الزبيدي في مادة  

  .1171ومات سنة  1092تقريباً سنة 

أول من شملته إجازته أبو عبد هللا الخرشي المالكي، وعمره إذ ذاك نحو ثمان شنوات، أجازه بالبخاري وبقية الستة، وذلك 
سنة، ثم الشيخ خليل بن إبراھيم اللقاني والشھاب بعناية خاله الشھاب الخليفي وذلك سنة ألف ومائة، ومات الخرشي بعد ذلك ب

  .أحمد الخليفي ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني وعبد هللا بن سالم البصري وغيرھم

ختمه بنبذة  1142له ثبت ھو عندي في نحو كراسين ألفه باسم وزير الدولة العثمانية عبد هللا باشا الكابورلي الغازي سنة 
: نرويه عن أعالمھم. مشايخھم إلى القرون األولى، وعليه يعول كثير من المصريين في األسانيدنافعة من وفيات مشايخه و

الشيخ سليم البشري والوجيه عبد الرحمن الشربيني والشھاب أحمد الرفاعي والشيخ حسين الطرابلسي وغيرھم، عن البرھانين 
لوي، عن أبي ھريرة داوود القلعي، عن الشھاب أحمد بن إبراھيم الباجوري والسقا، كالھما عن حسن بن درويش القويسني الع

ً الشيخ المعمر موسى بن محمد المرصفي والشيخ سليم البشري : ح.محمد السحيمي األزھري عن مؤلفه وأخبرني به عاليا
  .وأرويه من طريق الحافظ مرتضى عنه. كالھما عن الشمس محمد الخناني عن القويسني به

ھو اإلمام محدث الديار اليمنية ومسندھا أبو العباس أحمد بن أحمد بن زين الدين عبد اللطيف الشرجي  :(1) ـ الشرجي 597
 طبقات: ، كان مدرساً بمدينة تعز كأبيه وجده، وألف893الزبيدي الحنفي المتوفى بزبيد سنة 

______________________________________ 
 

 .87: 1والزركلي  1113: ومعجم المطبوعات 214: 1ترجمة الشرجي في الضوء الالمع  (1)
   

الخواص، والتجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح، جرد فيه أحاديث الصحيح من غير تكرار وجعلھا محذوفة األسانيد 
ان مسنداً متصالً وتحافظ على األلفاظ النبوية ما أمكنه، وقد اشتھر وشرحه جماعة كالشيخ عبد ولم يذكر من األحاديث إال ما ك

ً المختار من مطالع األنوار، . هللا الشرقاوي واألمير صديق حسن خان، وكال شرحھما مطبوع، والعزي وغيرھم وله أيضا
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 ً ً نبويا ً وأورد عقب كل حديث حديثا في الطب، وفائدة من كتاب هللا وغيره، وحكاية لطيفة وھو مؤلف جمع فيه أربعين حديثا
  .رويت عن النبي صلى هللا عليه وسلم

 
وكان الشرجي يروي الصحيح وغيره عن نفيس الدين سليمان بن إبراھيم العلوي وأبي الفتح المراغي والحافظ ابن الجزري 

زبادي وغيرھم من المشايخ الذين يطول تعدادھم، وھو الدمشقي والحافظ تقي الدين الفاسي وزبن الدين المراغي والمجد الفيرو
عمدة الحافظ ابن الديبع فعنه أخذ وبه النتفع، وعاش المترجم وھو يحدث عن شيخه العلوي نحو السبعين سنة ألنه روى عنه 

. يرھما، وقد حاله بالحافظ جماعة كالوجيه الھدل في نفسه والشرقاوي في شرحه على تجريده وغ893ومات سنة  823عام 
أروي ما له من طريق ابن الديبع عنه، فإنه يروي عنه جميع مؤلفاته كما ذكر ذلك العالمة جار هللا محمد بن عبد العزيز ابن 

  .فھد في معجم شيوخه
مة اللغوي المحدث المسند فخر المغرب على المشرق، شمس الدين محمد بن الطيب، وبه ھو اإلمام العال :(1) ـ الشركي 598

ً ـ نسبة إلى شراكة على  عرف، ابن محمد بن موسى الفاسي المدني المعروف بالشركي ـ بالقاف المعقودة ال بالفاء إجماعا
 األندلسيين الذين بفاس وليس منھم، بل ھو منمرحلة من فاس، وقد أخطأ خطأ فاحشاً من ذكره بالفاء وعده من أوالد الشرفي 

______________________________________ 
 

 .)661: ص( 412ورقم ) 182: ص( 45: ورقم) 100: ص( 6راجع رقم  (1)
   

 .أوالد الصميلي كما وجدته بخط القاضي أبي الفتح محمد الطالب ابن الحاج، وكما للزيادي في رحلته وغيرھما
كان ھذا الرجل نادرة عصره في اتساع الرواية . ، ودفن بالمدينة المنورة1170ومات سنة  1110ر بفاس سنة ولد المذكو

وقوة العارضة ورزق فيھا سعداً مبيناً، وأخذ عنه بالشام والحجاز والعراق ومصر وغيرھا من البالد، وقال فيه تلميذه الحافظ 
  :"ألفية السند"الزبيدي في 

 
 وكم له بين الورى مفاخـر الماھرمحدث العصر الفقيه 

  
": سلك الدرر"وفي ترجمته من " الشيخ الحافظ"بـ ": النفس اليماني"وحاله القاضي الشوكاني في ثبته والوجيه األھدل في 

م يكن ل: "وقال عنه ابن الحاج. اھـ " كان فرداً من أفراد العالم فضالً وذكاء ونبالً وله حافظة قوية وفضله أشھر من أن يذكر"
ً في التفسير والحديث والتصوف والفقه وقد بلغ عدد . اھـ " في زمانه أحفظ منه بالنحو واللغة والتصريف واألشعار إماما

شيخاً كما عندي بخطه في إجازته لولد ابن عبد السالم بناني، وھذا ما بعد العھد به عن أقرانه في المغرب  180شيوخه نحو 
ألفية "ن أبي األسرار حسن بن علّي العجيمي المكي وعمره سنتان، قال الحافظ مرتضى في منذ قرون، واستجاز له والده م

  :لما ترجمه" السند
 

 أجازه كتباً بغير ضـيم وصح أن حسن العجيمي
  

وطاف األرض طولھا والعرض حتى أشار في ديباجة حاشية على القاموس أنه ما أملى سطراً منھا إال في شطر من األرض 
  :وأنشد

 
ً ي  وتارة في زوايا العـم والـخـال وماً بفاس وفي مكنـاسة زمـنـا

 تازا وطوراً أرى أفلى الفال الخالي وبرھة سفـري صـفـرو وآونة
  

وأقام بمكة سنتين، وختم بالمسجد الحرام الصحاح الستة وغيرھا، من األصول الحديثية ومن طالع حاشيته على القاموس بالدقة 
سعة حفظه واستحضاره وكثرة تآليفه وواسع رحلته، وأعجب ما تجد فيھا ما في أولھا من أنه ألفھا حالة  يجد أمراً مھوالً من

وقد أشرت في الخطبة إلى : "وقال بعد شرح الخطبة" إال ما علق بالبال، أو علق في طرس بال: "مفارقته ألصوله وكتبه، قال
وھي عندي في أربع . الخ" ... من مواده ورقة فضالً عن أسفار أن ھذا الكتاب طلب منا ونحن في أثناء أسفار، ليس معنا

  .مجلدات
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ل بحلي تقريره وھو عمدتي في ھذا الفن، والمقلد جيدي العاط" :(1) قال تلميذه الحافظ الزبيدي في طالعة شرحه على القاموس
ال أدعي فيه دعوى فأقول شافھت أو سمعت أو شددت أو رحلت أو " :(2) وقال في محل آخر من مقدمة التاج". المستحسن

عاوى لم يترك فيھا شيخنا لقائل مقاالً، ولم يخل ألحد فيھا أخطأ فالن أو أصاب، أو غلط القائل في الخطاب، فكل ھذه الد
مجاالً، فإنه عني في شرحه عمن روى، وبرھن عما حوى، ويسر في خطبته فادعى، ولعمري لقد جمع فأوعى، وأتى 

من : ثأبداً، ومن تتبعه علم صدق الحدي" تاج العروس"أما رويت ورحلت وسمعت فلم يخل منھا : قلت. اھـ " بالمقاصد فوفى
ً في ذلك  وإن أردت ان ال تتعب نفسك بتتبع  ؟عير أخاه فضالً عن شيخه بما فيه لم يمت حتى يعمله، وأي عيب عليھما معا

إن كتابي ھذا ال يوفق لمثله إال من ركب في طلب الفوائد : "مجلدات الحافظ الزبيدي العشر فانظر إلى قوله في خاتمة الشرح
  ."رب فيه وأبعدكل طريق، فغار فيه وأنجد، وتق

وقد روى المترجم بفاس والمغرب عن أبيه والمسناوي وأبيه أحمد وأبي عبد هللا العربي بردلة الفاسي وعبد السالم جسوس 
 وأبي عبد هللا محمد بن عبد

______________________________________ 
 

 .3: 1تاج العروس  (1)
 .5: 1تاج العروس  (2)

   
ومحمد بن الصغير ميارة وسعيد العميري والشيخ أبي العباس ابن ناصر الدرعي " المنح"أخيه صاحب  القادر الفاسي وابن 

والمعمر أبي إسحاق إبراھيم المعروف بالسباعي، وھما أعلى مشايخه من المغاربة، ومحمد بن عبد السالم بناني وبناني الكبير 
مقلب وأبي الحسن علّي الحريشي والمحدث أبي العباس أحمد بن والوجاري ومحمد بن عبد هللا الحوات ومحمد بن العربي بن 

ألبي نعيم وابن زكري " الحلية"سليمان ومحمد ابن الشاذلي الدالئي والعالمة المحدث الكبير أبي الحسن علّي التدغي مختصر 
  .وغيرھم

والسيد عمر البال الباعلوي  وعبد الرءوف البشبيشي" المواھب"وروى بالمشرق عن أبي طاھر الكوراني والزرقاني شارح 
 .وغيرھم، وأخذ عنه ھو أمم ، وجمع عدة فھارس ومسلسالت اشتملت على نحو ثالثمائة حديث مسلسلة

وله حاشية على شرح القسطالني للصحيح في مجلدين، وشرح على كل من سيرة ابن الجزري وابن فارس، وحاشية على 
، وسمط الفرائد فيما "المسفر عن خبايا المزھر"اشية على المزھر سماھا الشمائل، وشرح المضرية في مدح خير البرية، وح

والصغرى " إقرار العين بإقرار األثر بعد ذھاب العين"يتعلق بالبسملة والصالة من الفوائد، والفھرسة الكبرى المسماة 
ن أدباء المغرب، وافق في تسميته ، واألنيس المطرب في من لقيته م"إرسال األسانيد وإيصال المصنفات والمسانيد"الموسومة 

كتاب عصريه أبي عبد هللا محمد العلمي الفاسي دفين مصر في أدباء المغرب، وكتاب العلمي مطبوع بفاس في مجلد، وھذا لم 
 ً  نقف عليه وإنما رأيت نسبته له في الترجمة التي عقدھا للمترجم القاضي أبو الفتح ابن الحاج في أحد كنانيشه، وللمترجم أيضا
الرحلة الحجازية األولى والثانية، واألفق المشرق بتراجم من لقيناه بالمشرق، واالستمساك بأوثق عروة في األحكام المتعلقة 

ومن غرائب شيوخه روايته عن عمته الشيخة التقية  .بالقھوة، إلى غير ذلك من المصنفات والرسائل التي تنيف على الخمسين
ليوسي عن زوجھا المذكور بأسانيده، ومن أعلى رواياته روايته عن الشيخ أبي سالم زھرة بنت محمد زوجة أبي علّي ا

: العياشي باجازته ألبيه وأوالده ومن سيولد له، صرح بذلك ابن الطيب في الحديث المسلسل بالفاتحة من مسلسالته قائالً 
  . اھـ" أروي عن أبي سالم صاحب الرحلة في عموم إجازته للوالد واوالده ومن يولد له"

ً به ومصطفى الرحمتي وعبد القادر بن خليل  أروي ما له من طريق الحافظ الزبيدي الذي ھو أشھر تالميذه وأكثرھم انتفاعا
كدك زاده والھاللي وسليمان األھدل والشمس الجوھري ومحمد سعيد سفر وغيرھم عنه، وعندي إجازة بخطه كتبھا للعالمة 

". محمد بن الطيب بن محمد الشركي المغربي الفاسي: "ني الفاسي وإمضاؤه فيھا ھكذاحمدون بن الشيخ بن عبد السالم بنا
وعن : ح. ونتصل به أيضاً عالياً عن الشيخ عبد هللا السكري عن الشيخ سعيد الحلبي عن الشيخ إسماعيل المواھبي الحلبي عنه

وانظر إقرار العين له، (دي البغدادي عنه الشيخ أبي النصر الخطيب عن محمد عمر الغزي الدمشقي عن محمد سعيد السوي
  .)واألفق المشرق له في حرف األلف، والمسلسالت في حرف الميم

ھيم الشرقاوي األزھري الشافعي ھو شيخ اإلسالم بالديار المصرية عبد هللا بن حجازي بن إبرا :(1) ـ الشرقاوي 599
اختصار الشمائل، : له عدة مصنفات منھا في الحديث. 1227الخلوتي، ولد في حدود الخمسين ومائة ألف ومات سنة 

 .وشرحه، وشرح تجريد أحاديث الصحيح للشرجي في ثالث مجلدات مطبوع، وله تاريخ مصر، وطبقات الشافعية، وغير ذلك
 ي وھو عمدته ومحمود الكردي والملوييروي عامة عن الشمس الحفن
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______________________________________ 
 

 .)وذكر مراجع أخرى( 206: 4والزركلي  63: 3وخطط مبارك  159: 4والجبرتي  1005: 2ترجمته في حلبة البشر  (1)
   

جازة وقفت عليھا بخطه لسيدي والجوھري والصعيدي وعطية األجھوري، ھؤالء الذين رأيته سماھم من مجيزيه عامة في إ
  .الحاج بلقاسم بن علّي زين العابدين بن ھاشم العراقي الفاسي

طلب مني بعض : "قال" الحمد  الذي بعث رسالً مبشرين ومنذرين: "وللشرقاوي ثبت وھو عندي في نحو كراسين أوله
الحديث والفقه، وفي األحزاب واألوراد وغير ذلك، التفسير و: اإلخوان أن أذكر له أسانيد مشايخنا في علوم الشريعة الثالثة

بدأه بأسانيد كتب التفسير ثم كتب الحديث وختمه بأسانيد " على وجه مختصر، فأجبته إلى ذلك، وإن لم أكن أھالً لما ھنالك
يھا إجازة ، وقفت عليه بالحجاز وتونس، ورأيت منه نسخة بالمغرب عل1217شعبان عام  2أحزاب الشاذلي، أتمه يوم السبت 

به من مؤلفه وھي عامة ألبي عبد هللا محمد األمين بن جعفر الصوصي السجلماسي الرتبي وابن عمه السيد أحمد بن محمد 
وبأثرھا إجازة من األمين المذكور به للمسند أبي عبد هللا محمد  1227جمادي اآلخرة عام  11العربي وھي مؤرخة في 

امة، وقد سبق ما قاله عن الثبت المذكور الشيخ حسن العطار لدى الكالم على ثبت التھامي ابن رحمون الفاسي به، وھي ع
  .(1) الشيخ األمير فانظره في حرف األلف ھناك

  
ياطي، كالھما عنه، وعن شيخنا السكري عن يوسف بن نرويه بأسانيدنا إلى الشھاب دحالن عن الكزبري وعثمان الدم

مصطفى الصاوي عنه، وعن الوالد عن الشيخ عبد الغني عن إسماعيل الرومي عنه، وعن الشيخ حسب هللا المكي عن الشيخ 
 وعن القاضي حسين السبعي الھندي كتابة منه عن محمد بن ناصر الحازمي عن أبي: ح. عبد الغني الدمياطي عنه وھو عال

 وعن: ح. الفوز أحمد المرزوقي ويوسف بن مصطفى الصاوي، كالھما عن الشرقاوي ثبته
______________________________________ 

 
 .134: انظر ما تقدم ص (1)

   
ف الشيخ محمود فتح هللا البيلوني اإلسكندري بھا عن الشيخ خفاجي سيف هللا عن الشيخ مصطفى عابدين والسيد عبد هللا الشري

  .عن الشيخ حسن العطار شيخ الجامع األزھر عن العالمة الشرقاوي ثبته
 

ھو اإلمام المعمر عالي االسناد، المتفرد بذلك في أقاصي البالد، أبو عبد هللا محمد الشھير بموالي : ـ الشريف الواوالتي 600
الشيخ صالح الفالني في ثبته، وضبطه بضم  الشريف، وھو محمد بن عبد هللا اإلدريسي الواوالتي ـ بواوين ـ كما وجدته بخط

الواو الثانية القاوقجي في أوائله، والصواب فيه الوالتي نسبة إلى والته بفتح الواو، مدينة من مدن الحوض، وھو قطر كالغرب 
  .يطلق على أھله الشناكطة، ھكذا قال لي عالم شنكيطي يعرف تلك الجھات وتربى فيھا

 
أنه ولد " الغرر الغالية في المحاسن القاوقجية"، وفي 1101ومات سنة  961الفالني الكبير ـ سنة  ولد المترجم ـ كما في ثبت

المنح اإللھية في "، ونحوه ألحد من تدبج معه الفالني وھو النور علّي بن عبد البر الونائي في 1102ومات سنة  981سنة 
ولما ترجم الشيخ صالح الفالني في ثبته الكبير خاله الشيخ عثمان بن عبد هللا الفالني وھو أول  .(1) "شرح األوراد البكرية

وتوفي  1046إنه أخذ عن أعالم شھيرة أجلھم موالي الشريف محمد بن عبد هللا الواوالتي، ولد الشريف عام : "شيوخه قال
ً حين ترجم لشيخه ابن سنة الفالني قال. اھـ ، من خط الفالني" 1146ب سنة في رج والزم : "وفي الثبت المذكور أيضا

، ودخل 975، وحج مع والده سنة 960الشريف أبا عبد هللا الواوالتي اثنتين وثالثين سنة، وكانت والدة الشريف محمد عام 
الطريقة "لماء منھم محمد أفندي الرومي البركلي صاحب كتاب معه بغداد ودمشق وحلب والروم، ولقي جماعة من الع

 وأجازه جميع مصنفاته" المحمدية
______________________________________ 

 
 .)المؤلف(من المنح اإللھية  60: انظر ص (1)

   
ً كثيراً، وتوفي البركلي المذكور سنة   الشيخ محمد الزفتاوي تلميذ  1030، ولقي في حجته الثالثة عام 981وأكرمه إكراما

 ً وقد من هللا علّي بسند عال في الحديث لما دخلنا زقتا أخبرونا ان : "القاضي زكرياء األنصاري، قال في فھرسته ورحلته أيضا
شيخاً عالمة من أھل العلم والصالح منقطعاً في بيته وقد جاوز المائة والعشرين، فذھبنا إليه وأجازنا بصحيح البخاري وغيره 
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ً أن موالي الشريف أخذ عن محمد بن . اھـ " من كتب الحديث وجميع ما يصح لشيخه القاضي زكرياء ثم ذكر الفالني أيضا
محمود بغيغ وعبد الكريم الفكون القسمطيني وسالم السنھوري وعبد الرؤوف المناوي والنور الزيادي وعلي بن سلطان القاري 

وجده أبو السعود " المنح"عالم الذين أخذ عنھم أبو سالم العياشي وصاحب المكي إجازة بواسطة والده، وغيرھم من األ
وغيرھم، سماھم طبقة بعد طبقة على ترتيب ذكرھم في أثبات ھؤالء مما لعله يستغرب عادة، بحيث ذكر الفالني في شيوخه 

ان وجود القاري يؤخذ عنه ، وھذا ربما يستغرب ألن زم1113وحسن العجيمي المتوفى سنة 1014علّي القاري المتوفى سنة 
لم يخلق حسن العجيمي، ولكن ربما يقرب ذلك ان الرجل طال عمره، فمنھم من أستجاز له منه والده كما صرح به في حق 
القاري، ومنھم من أخذ عنه لما حج مع والده حجته األولى وھو صغير ثم والى حجه مرات، وكلما دخل بلداً أو وجد إماماً 

وهللا أعلم، أو وجد الفالني أسماءھم وترتيبھم على غير ما رتبھم عليه لتخليط في األوراق التي نقل عنھا  ظھر بھا تلميذ له،
وكان ال يعرف طبقاتھم، ولكني أراه يذكر والدتھم ووفياتھم، وربما كانت وفاة شيخ ھي سنة والدة الشيخ الذي يذكر بعده أو 

  .بعدھا بمدة، وهللا أعلم بالحقيقة

فالني في تاريخ والدته فمشكلة المشكالت وعقدة العقد، وربما يتساءل ھل البن سنة متابع عن المترجم له موالي أما تردد ال
موالي الشريف محمد بن أخذ عن : "أن الفالني لما ترجم خاله ومجيزه الشيخ عثمان الفالني الشھير قال: فالجواب ؟الشريف 

الزمه إلى أن مات ثم الزم ولده محمد بن محمد بن عبد : "أخذه عن المترجم قالولما ترجم لشيخه ابن سنة و" عبد هللا الوالتي
وربما يكون ولد المترجم محمد بن محمد بن عبد هللا الشريف ھو الذي أرخ . ومن خط الفالني نقلت. اھـ " هللا إلى أن مات

  .بعد األلف، وهللا أعلم بغيبة وأحوال عبيده 46الفالني والدته بسنة 

على فاس بعد الحج والزيارة العالم الفاضل محمد األمين بن دحان الحوضي التشيتي فحرر لي شھرة موالي الشريف وقد ورد 
المذكور بوالته بالعلم والشرف، وقد دخل ھو والته مراراً وعرفھا وعرف أھلھا، وأن من ذرية موالي الشريف المشاھر أوالد 

يف أو حفيده، ووقع في إجازة النور عمر بن عبد الرسول العطار المكي حمزة ولد الواثق، والواثق إما ولد موالي الشر
، أنه يروي الصحيح "عقد اليواقيت"لألخوين محمد وعمر ابني عيدروس الحبشي، حسبما ساقھا ولد الثاني السيد عيدروس في 

ً عن المعمر مائة وثماني وعشرين سنة عبد القادر بن أحمد بن محمد األندلسي عن المع مر مائة وإحدى وعشرين سنة عاليا
فانظر ھل اإدريسي المذكور ھو الوالتي المترجم أو غيره،  (1) محمد بن عبد هللا اإلدريسي عن قطب الدين النھروالي بسنده

ل عنه النور علّي الونائي إنه أعلى الشيوخ الذين أدركھم سناً، روى له عن البرھان وعبد القادر األندلسي الذي روى عنه قا
ووجدت الحافظ الزبيدي ترجم لعبد القادر المذكور . الكوراني، وكتب الفالني في ترجمة الونائي من ثبته عنه أنه أعلى أسانيده

سنين، وال شك أنه به أعلم  108ون عمره ، فعلى ما للحافظ الزبيدي يك1198ومات سنة  1091فذكر أنه ولد سنة 
وسألته عن سنة حج أبي العباس ابن ناصر األخيرة : "نعم قال ابن عبد السالم الناصري في رحلته لما ترجمه. ولترجمته أتقن

 وعلى كل حال فروايته عن اإلدريسي المذكور. اھـ " اجتمعت به إذ ذاك وھو نازل بالبندقين بمصر وأنا شيخ: فقال

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 78: انظر عقد اليواقيت (1)
   

نروي ما لموالي الشريف الوالتي من طريق الفالني عن ابن سنة . والكوراني باإلجازة العامة ألھل العصر، وهللا أعلم بغيبه
  .الفالني عنه

 
ھو اإلمام العالمة محدث حلب ومسندھا، عبد الكريم بن أحمد بن علوان الشراباتي، والشراباتي في  :(1) ـ الشراباتي 601

م رحل إلى دمشق فأخذ عن أبي وأخذ عن علمائھا ث 1106ولد بحلب سنة ". القاموس"الشام الذي يصنع المشروبات كما في 
المواھب الحنبلي والعارف النابلسي وعبد القادر التغلبي والياس الكردي وأحمد الغزي وعبد الرحمن المجلد ومحمد بن علّي 

للشھاب المقري عن المولى الفاضل أحمد الشاھيني الدمشقي وھو " فتح المتعال في مدح النعال"الكاملي الدمشقي، وأجازه بـ
بعد أن كف بصره، وأخذ  43، وأخذ عن البصري والنخلي وأبي طاھر الكوراني، ثم حج سنة 1123قري، وحج عام عن الم

 .عن محمد حياة السندي ومحمد الدقاق الرباطي، ولما ورد على حلب محمد بن عقيلة المكي ومصطفى البكري أخذ عنھما
يا الكريمية في الصالة على خير البرية، ورسالة في الفرق بين للمناوي، والعطا" كنوز الحقائق"وعلى " الشفا"له تعليق على 

وھو ثبت " إنالة الطالبين لعوالي المحدثين"القرآن العظيم واألحاديث القدسية الواردة على لسان المصطفى عليه السالم، وثبته 
ة المدرسة الصديقية في محلة نفيس منه نسخة في المكتبة الخالدية التي ببيت المقدس، ونسخة أخرى منه موجودة في مكتب

  .قاضي عسكر بحلب
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. 1178انتھى إليه في زمانه علو اإلسناد وألحق باآلباء واألجداد واألبناء واألحفاد، مات بحلب سنة ": "سلك الدرر"قال في 
 أروي ثبته عن السكري عن سعيد الحلبي عن شاكر العقاد عن المنال علّي التركماني الدمشقي والشيخ

______________________________________ 
 

 .176: 4والزركلي  34: 7واعالم النبالء  63: 3ترجمة الشراباتي في سلك الدرر  (1)
وأعلى منه عن الشيخ نصر هللا الخطيب عن عمر : ح. مصطفى الرحمتي، كالھما عنه، وإجازته للتركماني عندي بخطه

وعن السكري عن الشيخ سعيد الحلبي عن إسماعيل بن محمد : ح. نهالغزي عن الرحمتي ومحمد سعيد السويدي، كالھما ع
 ً   .المواھبي الحلبي ومحمد بن عثمان العقيلي الحلبي، كالھما عن الشراباتي عاليا

 
  .(1) )انظر إتحاف الرواة بمسلسل القضاة: (الشلبي

 
ھو أبو علّي عمر بن محمد بن عمر بن عبد هللا األزدي اإلشبيلي، يكنى أبا عبد هللا، ويعرف بالشلوبين،  :(2) ـ الشلوبين 602

به، وليست شلوبين ببلد كما نبه عليه ابن الطيب في حواش  والشلوبين األبيض األشقر، وكان أبو علّي كذلك فعرف
  ."القاموس"

 
إمام العربية بالمغرب والمشرق منغير مدافع، روى عن ابن عطية وأبي بكر ابن الجد وأبي بكر ابن خير والسھيلي وابن 

وياته من جمع أبي محمد له برنامج في مر. حبيش وعبد الحق صاحب االحكلم وجماعة، وكتب إليه من أھل المشرق السلفي
نرويه وكل ما له من طريق ابن حوط هللا ابن أبي األحوص، كالھما ممن رحل إليه وأخذ عنه، . 562الحريري، توفي سنة 

 .رحمھم هللا
______________________________________ 

 
 .)170: ص( 21انظر رقم  (1)

(2) 
واختصار 80: والمقتطف من أزاھر الطرف، الورقة 129: 2والمغرب  1829: ملة رقموالتك 460: 5ترجمة الشلوبين في الذيل والتكملة 

451: 3وابن خلكان  186: 5وعبر الذھبي  44: والبدر السافر، الورقة 232: 2وانباه الرواة ) شلوبين(ومعجم البلدان  152: القدح
 .358: 6والنجوم الزاھرة  232: 5ات والشذر 224: 2وبغية الوعاة  185: والديباج) شلوبينة(والروض المعطار 

   
الحمد  : "محمد بن محمد بن الحسن بن علّي الشمني التميمي الداري، له برنامج أوله (2) ھو أبو شامل :(1) ـ الشمني 603

المتفضل بإجابة السؤال إذا توجه إليه، أما بعد فإن الفقيه أبا سعيد ولد القاضي أبي محمد عبد هللا بن أبي سعيد السلوي سألني 
أجيز ولده النجيب أبا عبد هللا محمداً ما رويته من الكتب جميعاً، مجازاً كان أو مسموعاً، وأن أذكر أسانيدي فيھا أن أجيزه و

انظر إسنادنا (، ومنه نسخة موجودة بنكتبة االسكولایر باصبانيا 876ألفه عام . الخ" ... موصولة إلى مؤلفيھا، فأجبته إلى ذلك
  .)الشمني في الكنى (3) إليه في أبو شامل

 
، له 1233الشنواني العالمة أحد كبار علماء الزھر وشيوخه المتوفى سنة  (5) ھو محمد بن علي :(4) ـ الشنواني 604

روى عامة عن عيسى بن أحمد البراوي ومحمد . حاشية على مختصر ابن أبي جمرة للبخاري وھي مطبوعة، وله غير ذلك
فارسي وعطية األجھوري ومحمد المنير السمنودي وأحمد الراشدي الشافعي وأحمد الدمنھوري والحافظ مرتضى الزبيدي ال

  .والصعيدي ومحمد البخاري النابلسي والشھاب أحمد بن عبيد العطار الدمشقي
 

ً " (الدرر السنية"له ثبت لطيف وقفت عليه في مكة اسمه  ومنه لخصت ما ذكرت،  (6) (وقد ذكرته في حرف الدال أيضا
 أرويه عن أصحاب

______________________________________ 
 

 .)158: ص( 48: انظر ما تقدم رقم (1)
 .عبد هللا: في المطبوعة (2)
 .أبو سعيد: في المطبوعة (3)
 .190: 7والزركلي  142: 12وخطط مبارك  294: 4والجبرتي  1270: 3رجمة الشنواني في حلية البشر ت (4)
 .منصور، وصوبته بحسب ما ورد في المصادر وما ورد قبالً لدى مؤلف الكتاب نفسه: في المطبوعة (5)
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 .في ما تقدم 416: ص (6)
   

ً دحالن عن عثمان الدمياطي عنه، وبأسانيدنا إلى الكزب وعن : ح. ري عنه وعن شيخنا السكري عن يوسف الصاوي عنه أيضا
الشمس محمد بن سليمان حسب هللا وعبد هللا البنا، كالھما عن مصطفى المبلط عنه أيضاً، وعن الشمس محمد بن سالم السري 

المكي عن  باھارون التريمي وغيره عن محمد بن ناصر الحازمي عن يوسف بن مصطفى الصاوي وأبي الفوز المرزوقي
  .الشنواني ثبته

 
ھو اإلمام الفقيه المحدث الصوفي العارف المسلك أبو المواھب عبد الوھاب بن أحمد الشعراني أو  :(1) ـ الشعراني 605

سيدنا : "ـ الشافعي، وقفت على تحليته بخط أبي العباس أحمد بن مبارك اللمطي ھكذاالشعراوي ـ بالنون والواو مكا وجد بخطه 
، حفظ القرآن وھو ابن سبع 898ولد سنة " اإلمام ولي العلماء عالم األولياء مربي السالكين وبقية األيمة العارفين المھتدين

ع ذلك لم يكن عنده جمود المحدثين، وأخذ عن مائتي وحبب إليه الحديث فالزم اإلشتغال به، وم: "قال تلميذه المناوي. سنين
شيخ بالتثنية كما في رحلة الزبادي، وأخذ الطريق عن نحو مائة شيخ أيضاً، فجميع شيوخه ثالثمائة، وقد ذكر عدداً عديداً منھم 

ف ھو ما تخلق به الفلك المشحون في بيان أن علم التصو"في الطبقات والذيل، وذكر منھم جملة في أول كتابه المسمى بـ 
ھذا كتاب نفيس لم يسبقني أحد إلى تأليف مثله فيما أظن، جمعت فيه جملة صالحة من أخالق : "قال في أوله" العلماء العاملون

العلماء الذين أدركناھم أوائل القرن العاشر في مصر وقراھا، وھم نحو مائة وخمسين شيخاً ذكرنا أسماءھم ومناقبھم في كتاب 
  . اھـ" الطبقات

 
 وتآليفه تزيد على ثالثمائة كتاب في علوم الشريعة وآالتھا، قال الزبادي

______________________________________ 
 

-  1129: ومعجم سركيس 372: 8وشذرات الذھب  109: 14وخطط مبارك ) انظر الفھرست(ترجمة الشعراني في الكواكب السائرة  (1)
 .، وقد ذكر الكتاني ما أفرد في ترجمته من مؤلفات331: 4الزركلي و 441: 2وبروكلمان، التاريخ  1134

   
اطلع على سائر أدلة المذاھب غالباً المستعملة والمندرسة، وعلم استنباط كل مذھب منھا لكثرة محفوظاته، وتآليفه : "في رحلته 

كان جيد النظر، صوفي الخبر، : "عنهوقال المناوي . اھـ" منھا ما ھو في خمس مجلدات ضخمة، وغالبھا في مجلدين ضخمين
كان مواظباً . اھـ" له دراية بأقوال السلف، ومذاھب الخلف، وكان ينھى عن الحط على الفالسفة وينفر ممن يذمھم بحضرته

ً في الورع مؤثراً لذي الفاقة على نفسه ً للبدعة مبالغا في  السر الرباني"وترجمته أفردت بتآليف منھا . اھـ" على السنة مخالفا
كالھما ألبي األنس المليجي الشافعي األزھري، وفي " تذكرة أولي األلباب في مناقب سيدي عبد الوھاب"و" طريقة الشعراني

السر "كما في رحلة العياشي والزبادي وغيرھما، وفي  973الكبير استيفاء تراجم أوالده وأحفاده وتالميذه، وتوفي بمصر سنة 
ً بعد الثمانين وتسعمائة، قال الحوات وكناش أبي حامد العربي" الظاھر : بن الطيب القادري أنه رأى ما يقتضي أنه كان حيا

الصواب أنه مات سنة : قلت. اھـ" فلعل الصواب ثالث وتسعون بتقديم المثناة على السين ال سبعين بتقديم السين على الموحدة"
ه أعلم، ونحوه في الرحلة العياشية عن خط شيخه أبي مھدي ، بذلك أرخه تلميذه وبلديه الحافظ المناوي في طبقاته وھو ب973

مضى وخلف ذكراً : "والحضيكي في طبقاته وغيرھما، قال المناوي في ترجمته" نشر المثاني"الثعالبي، وجزم به صاحب 
ً ومدداً ال ينكره إال معاند أو محروم، وال يجحده إال باھت مذموم ً وثناًء عاطراً ذكيا  .اھـ" باقيا

، وكشف الغمة (2) والبدر المنير في غريب حديث البشير النذير وھو مطبوع (1) ح المنة في التلبس بالسنة وھو مطبوعله من
  في مجلد من أنفع كتبه إال أنه يسوق (3) جمع فيه أدلة المذاھب األربعة في الحديث وھو مطبوع

______________________________________ 
 

 .)صفحة 154في ( 1279 طبع منح المنة بمصر سنة (1)
 .)صفحة 148في ( 1277طبع بمصر سنة  (2)
 .1322ـ  1318وبھامش سفر السعادة للمجد، بمصر  1303، 1281، 1277طبع بمصر طبع حجر وطبع حروف  (3)

   
ي، وقد اعتنى اكتفاء بعلم أھل كل مذھب بمن خرج دليلھم والغالب انه أعتمد فيه كنز ابن الھند: الحديث من غير تخريج، قال

ثم صنفت بعده كتاب المنھج المبين في بيان ادلة المجتھدين، : قال الشعراني. بتخريج أحاديثه شيخنا الشھاب الحضراوي المكي
، وله أيضاً كتاب مشارق األنوار القدسية في بيان "كشف الغمة"عزوت فيه كل حديث إلى من خرجه فكان كالتخريج ألحاديث 
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جمعت فيه أحاديث الترغيب والترھيب وجعلته على قسمين مأمورات ومنھيات، وله اختصار قواعد ]: قال[العھود المحمدية 
الزركشي، ومنھاج الوصول إلى علم األصول جمع فيه بين شرح المحلى على جمع الجوامع وحاشية ابن أبي شريف، وكتاب 

القرآن، وكتاب حد الحسام على من أوجب العمل مفحم األكباد في مواد االجتھاد، ولوائح الخذالن على كل من لم يعمل ب
باإللھام، وكتاب التتبع والفحص على حكم اإللھام إذا خالف النص، وكتاب البروق الخواطف لبصر من عمل بالھواتف، وغير 
ذلك من المؤلفات في السنة والفقه والتصوف والنحو واألصول، منھا كشف الران عن اسئلة الجان، وقعت إلي منه نسخة 

األجوبة ھذه في غاية الحسن ونھاية المعرفة وھي على : "بمراكش بخط الحافظ الجھبذ أبي العباس ابن مبارك اللمطي قال عنه
 ً إال أنه استثنى بعض . ومن خطه رحمه هللا نقلت. اھـ" طريقة النظار أھل األفكار غير مشكلة وال تقرب من االشكال رأسا

  .رة باحثة فيھاأمور نبه عليھا بھامش النسخة المذكو

يروي عامة عن القاضي زكرياء والحافظ األسيوطي والكمال الطويل القادري والقلقشندي وتلك الطبقة من أصحاب الحافظ 
ابن حجر، ويروي أيضاً عن القسطالني، وله فھرس مطبوع جمع فيه مروياته عن السيوطي، نرويه وكل ما له من طرق منھا 

مد منة هللا المالكي األزھري عن أبيه عن الشيخ األمير عن الشمس محمد بن سالم الحفني عن عن الشيخ األبر عبد البر بن أح
. سعد الدين عن محمد بن الترجمان عن الشعرانيمسند الدنيا الشمس محمد بن علّي األحمدي العلوي البوالقي عن محمد بن 

ً عن المعمر محمد بن قاسم البقري: ح عن عمه أبي عمران موسى عن الشعراني أيضاً ما  وأخذ محمد بن علّي العلوي أيضا
وأنا عبد هللا البنا عن أبيه عن األمير عن محمد البليدي المعمر عن محمد البقري المذكور عن عمه المعمر أبي عمران . له

أسانيدنا إلى وب: ح. وبأسانيدنا إلى محمد حجازي الواعظ الشعراني عنه: ح. موسى البقري عن الشعراني ما له وھذا عال جداً 
  .القشاشي عن أحمد بن علّي الشناوي عن أبيه عنه

وصافحت المعمر عمر بن الطاھر بن عمر بن الشريف بن زين العابدين ابن السلطان أبي الفداء إسماعيل ابن الشريف العلوي 
ابن المعطي الشرقاوي، كما ، وھو صافح أبا حامد العربي 1321المكناسي، كان معمراً جاوز المائة، لقيته بداره بمكناس عام 

صافح الحافظ مرتضى الزبيدي، كما صافح المعمر محمد بن حسن الوفائي، كما صافح المعمر محمد بن يوسف الطولوني، 
كما صافح الشعراني وھو صافح المتبولي عن الخضر عليه السالم، فبيني وبين الشعراني في الرؤية والمصافحة خمسة، وھذا 

  .عال جداً 

  .(1) )انظر حرف الواو في الواعظ(ھو محمد حجازي الشھير بالواعظ  :الشعراوي

 وذكر أنه يروي عن الشيخ أبي طالب" البدور السافرة"له ثبت ذكره له العارف السنوسي في : ـ الشيخ بن علّي الزواوي 606
  .نتصل به بأسانيدنا إلى الشيخ السنوسي. المازوني عنه

 نسبة إلى شوكان، وھي قرية من قرى السجامية :(2) ـ الشوكاني 607

______________________________________ 
 

 .في ما يلي) 1125: ص( 638: رقم (1)

والزركلي 818: 2وبروكلمان، التكملة  1160: ومعجم سركيس 297: 2، 3: 1ونيل الوطر  214: 2البدر الطالع : ترجمة الشوكاني في (2)
 .ومقدمة نيل األوطار، ومقدمة السيل الجرار 190: 7

   
ھو اإلمام خاتمة محدثي المشرق وأثريه، العالمة . إحدى قبائل خوالن، بينھا وبين صنعاء دون مسافة يوم بالقرب من ذمار 

، وبھا 1172ذي القعدة عام  28ولد رحمه هللا بصنعاء اليمن . النظار الجھبذ القاضي محمد ابن علّي الشوكاني ثم الصنعاني
سنة  13زمه أخذ عن والده وأحمد بن محمد الحرازي، وال. نشأ وقرأ القرآن وجد واجتھد في الطلب، وأقر أعين أولي الرغب

ً عن إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن ابن اإلمام القاسم بن محمد وعن عبد هللا بن إسماعيل  وبه انتفع، وأخذ أيضا
ً  13النھمي واإلمام عبد القادر والكوكباني، وھو أعظم مشايخه، وربما بلغت دروسه في اليوم والليلة  ثم تصدى . درسا

  .ى بالعجيب الغريب زعامة وإقداماً وتحريراً واطالعاً ونقداً للتدريس والفتوى والتصنيف فأت

، وھو من خير (1) ومن أكبر مصنفاته في السنة وعلومھا نيل األوطار في شرح منتقى األخبار وھو مطبوع في ثمان مجلدات
شرح عدة الحصن الحصين، " تحفة الذاكرين"وله أيضاً شرح على الحصن سماه . ا ألفه المتأخرون في السنة وفقھھاوأجمع م

من كان عنده ھذا الكتاب فقد كان : "تهقال في طالع (2) والفوائد المجموعة في األحاديث الموضوعة وھي مطبوعة بالھند
عنده جميع مصنفات المصنفين في الموضوعات مع زيادات وقفت عليھا في كتب الجرح والتعديل وتراجم رجال الرواية 
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أدرج فيه كثيراً من األحاديث : "لكن قال عنه أبو الحسنات عبد الحي اللكنوي. اھـ" وتخريجات المخرجين وتصنيفات المحققين
ً تقليداً للمشددين المتساھلين في الموضوعاتالتي  ً وحسانا ً في . اھـ" لم تبلغ درجة الوضع وأحاديث صحاحا ظفر "وقال أيضا

فيھا ـ أي رسالة الشوكاني المذكورة ـ أحاديث صحاح وحسان قد أدرجھا بسوء فھمه ": "األماني في شرح مختصر الجرجاني
 وتقليده للمشددين المتساھلين

______________________________________ 
 

 .1297طبع ببوالق سنة  (1)
 .1303طبع سنة  (2)

   
في الموضوعات فعلى العارف الماھر التوقف في كالمه وتنقيح مرامه في ھذا الباب بل في جميع المسائل الدينية، فإن له في  

األمة وتحقيقات مخالفة للمعقول والمنقول كما ال يخفى على ماھر في تأليفاته الحديثية والفقھية اختيارات شنيعة مخالفة إجماع 
  .اھـ" األصول والفروع

المضية في مجلد، وإتحاف وشرحھا الدراري  (1) "الدرر البھية"ومن تآليفه في علم الحديث حاشية شفاء األورام في مجلد، و
المھرة في الكالم على حديث ال عدوى وال طيرة، وإرشاد الغبي إلى مذھب أھل البيت في صحب النبي، والقول المقبول في 
رد الخبر المجھول من غير صحابة الرسول، والتوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح، واألبحاث الوضيئة 

حب الدنيا رأس كل خطيئة، وكشف الرين عن حديث ذي اليدين، وشبه المشتبھات بين الحالل : ثفي الكالم على حدي
، ونثر الجوھر على حديث أبي ذر، (3) ، وقطر الولي على أحاديث الولي(2) والحرام، والسيل الجرار على األزھار في الفقه

ودر السحابة في مناقب القرابة والصحابة في مجلد، والرسالة المكملة في أدلة البسملة، وزھر النسرين في حديث المعمرين، 
. الدنيا ملعونة ملعون ما فيھا إال ذكر هللا وما وااله: ة، ورسالة على حديثرجال إسناده ثقا: ورسالة في قول المحدثين

ً التاريخ الحافل المسمى  " لضوء الالمعا"ذيل به على  (4)"البدر الطالع بمحاسن من كان بعد القرن التاسع"وللشوكاني أيضا
على ما في مواضع  1255وكانت وفاته رحمه هللا سنة . للحافظ السخاوي ابتدأ كتبه بذكر عابد اليمن إبراھيم الولي المشھور

 من كتب صديق حسن، وفي بعضھا

______________________________________ 
 

 .)كان والزماندون تعيين للم(يقول محققو السيل الجرار ان الدرر البھية مطبوع  (1)
 .1971ـ  1970السيل الجرار المتدفق على حدائق األزھار، بتحقيق عدد من المحققين، القاھرة : طبع في جزءين بعنوان (2)
 ."والية هللا والطريق إليھا"يقول محققو السيل الجرار أن ھذا الكتاب مطبوع محقق باسم  (3)
 .)1348لقاھرة ا(مطبوع في جزءين ومعه ملحق لمحمد زيارة  (4)

   
  .، وھو الصواب، وبذلك أرخه جماعة من اليمنيين الذين ھم أعلم الناس به1250سنة 

وعمدته رحمه هللا في علوم األثر اإلمام المحدث عبد القادر بن أحمد الكوكباني الحسني، والمحدث علّي بن إبراھيم بن عامر 
الدين المزجاجي الزبيدي، وصديق بن علّي المزجاجي، األول  الشھيد، يروي عنھما عامة، وعن يوسف بن محمد بن عالء

وروى شيخه الكوكباني عن محمد حياة السندي . والرابع عن سليمان األھدل، والثالث عن أبيه محمد ابن عالء الدين الزبيدي
ً عن ش. واإلمام محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني وابن الطيب الشركي وغيرھم يخه العالمة الحسن ويروي المترجم أيضا

وھو منسوب إلى قرية من أعمال صنعاء اليمن ال إلى " بلوغ المرام"بن إسماعيل بن الحسين بن محمد المغربي شارح 
إلتحاف األكابر بإسناد "ھؤالء الذين إجازتھم له من عامة شيوخه، وقد جمع مروياته عنھم في ثبت سماه . المغرب، وغيرھم

، يشتمل اإلتحاف المذكور على صحائف "ضمن مجموعة إسنادية 1328قد طبع في الھند سنة و" 1214أتمه عام " الدفاتر
جمعت في ھذا المختصر كل ما ثبت لي روايته بإسناد متصل بمصنفه سواء كان من كتب : "، وھو ثبت جامع مھم، قال118

وھذا ما لم نر أحداً التزمه . الخ"... العلم األيمة من أھل السنة أو من كتب غيرھم من سائر الطوائف اإلسالمية في جميع فنون
من أصحاب الفھارس، ولذلك استفدنا منھا أسانيد كتب أيمة الزيدية وغيرھم، ولم نظفر بذلك إال فيھا، ورتب ما ذكره فيه من 

ً وأتم الكتب على حروف المعجم، وذكر في حرف الميم إسناد مؤلفات جماعة من العلماء على العموم ليكون ذلك أكثر نفع ا
ھذه األسانيد التي أشرنا إليھا قد اشتملت على أسانيد كتب اإلسالم في جميع الفنون، وقد جمعنا ما فيھا : "فائدة، وقال في آخره

ً مجموع أسانيده  .في ھذا المختصر على ھذا الترتيب الذي لم أسبق إليه، مع المبالغة في االختصار من دون خالل وله أيضا
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 .وله االعالم بالمشايخ األعالم والتالمذة الكرام، جعله كالمعجم لشيوخه وتالميذه) من اإلتحاف، انظره10أحال عليه في ص (
نروي الثبت المذكور وكل ما لمؤلفه عن العالمة المحدث القاضي أبي الرجال حسين بن محسن النصاري الحديدي كتابة من 

. اني ومحمد بن ناصر الحازمي عن الحافظ الشوكاني والد األولالھند عن القاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن علّي الشوك
وعن مؤرخ مكة الشھاب أحمد ابن محمد الحضراوي المكي عن مفتي تعز يحيى بن أحمد المجاھد بن علّي اليمني التعزي : ح

ً : ح. عن والده عن الشوكاني ن أبي الحسن ابن وع: ح. وأخذ شيخنا المذكور عن أحمد ابن حسن المجاھد عن الشوكاني أيضا
ظاھر ومحمد أمين رضوان، كالھما عن أحمد بن محمد المعافي الضحوي عن الحافظ الحسن بن أحمد عبد هللا عاكش عن 

وعن محمد بن سالم السري باھارون التريمي مكاتبة من مكة عن السيد عيدروس بن عمر العلوي عن عبد هللا : ح. الشوكاني
وعن السيد أبي بكر بن عبد الرحمن بن شھاب الدين الباعلوي كتابة من الھند عن أبيه عن : ح. بن الحسين بلفكيه مكاتبة عنه

وعن الشيخ محمد المكي ابن عزوز عن محمد بن دالل الصنعاني : ح. الشوكاني بصنعاء، أقام عنده بھا مدة يقرأ عليه مؤلفاته
وعن الشيخ أحمد أبي : ح. بن علّي الشوكاني عن أبيهعن النحرير أحمد بن علّي الشرفي اليمني عن القاضي أحمد بن محمد 

الخير العطار عن محمد بن عبد العزيز الجعفري الھندي عن أبي الفضل عبد الحق العثماني المكي المناوي عن القاضي 
  .الشوكاني، فھذه اتصاالتنا بالشوكاني من طريق ثمانية من تالميذه، وھي من القوة بمكان

كور شامة في وجه القرن المنصرم، وغرة في جبين الدھر، انتھج من مناھج العلم ما عمي على كثير وقد كان الشوكاني المذ
ممن قبله، وأوتي فيه من طالقة القلم والزعامة ما لم ينطلق به قلم غيره، فھو من مفاخر اليمن بل العرب، وناھيك في ترجمته 

وممن تخرج بسيدي اإلمام " :(1) رجم شيخھما عبد القادر الكوكبانيلما ت" اليمانيالنفس "بقول الوجيه عبد الرحمن األھدل من
مه الزاھرة، وانتسب إليه وعول في االقتداء في سلوك منھاج الحق عليه، إمام عصرنا في عبد القادر بن أحمد، ونشر علو

سائر العلوم، وخطيب دھرنا في إيضاح دقائق المنطوق والمفھوم، الحافظ المسند الحجة، الھادي في إيضاح السنن النبوي إلى 
 :المحجة، عز اإلسالم محمد بن علّي الشوكاني

 أنساك كل كمي ھز عامله ملھاإن ھز أقالمه يوماً ليع
 أقر بالرق كتاب األنام لـه وإن أقر على رق أناملـه

  
فإن المذكور من أخص اآلخذين عن شيخنا اإلمام عبد القادر، وقد منح هللا ھذا اإلمام ثالثة أمور ال اعلم إنھا في ھذا الزمن 

ناسھا وأنواعھا، الثاني كثرة التالميذ المحققين أولي األفھام األول سعة التبحر في العلوم على اختالف أج: األخير جمعت لغيره
  :الخارقة الحقيق أن ينشد عند جمعھم الغفير

 تقول أخبرني ھذا وحدثـنـي إني إذا حضرتني ألف محبـرة
 "ھذي المكارم ال قعبان من لبن" صاحت بعقوتھا األقالم قـائلة

  
كالتفسير ونيل األوطار وإرشاد الفحول والسيل الجرار، ثم نقل أن مؤلفاته اآلن  سعة التآليف المحررة، ثم عدد معظمھا: الثالث

 :بلغت مائة وأربعة عشر تأليفاً مما قد شاع ووقع في األمصار الشاسعة االنتفاع بھا فضالً عن القريبة، ثم أنشد
 نعمة ساعدت بـھـا األقـدار كلنا عـالـم بـأنـك فـينـا

 "ر وزيدت في عمرك األعمار فوقت نفسك النفوس من الش
  

 .ثم أشار إلى من أفرد ترجمته بالتأليف
______________________________________ 

 
 .178ـ  176: النفس اليماني (1)

" نفح العود في أيام الشريف حمود"وممن أرعب في ترجمته تلميذه القاضي العالمة عبد الرحمن بن أحمد البھكلي في كتابه 
ً بالحق، بقوة جنان وسالطة لسان: "لهختمھا بقو ً وقياما . اھـ" وعلى الجملة فما رأى مثل نفسه وال رأى من رأى مثله علما

  .التجديد" الحطة"ونسب له األمير صديق حسن الھندي في 
  

كتب لنا بـ  ولد القاضي الشوكاني الشھاب أحمد، وصفه تاميذه شيخنا القاضي حسين السبعي األنصاري في اإلجازة التي: تنبيه
فرجة المھموم والحزن في حوادث "واستفدت من تاريخ اليمن المسمى " حافظ وقته ومصره صفي اإلسالم القاضي أحمد"

  .، ولم يتصل بي من أخباره شيء دون ما ذكر1267أنه كان قاضياً بصنعاء عام " وتاريخ اليمن



235 
 

 
، 748ھو اإلمام الحافظ المفيد أبو محمد عبد هللا بن إبراھيم بن خليل البعلبكي الدمشقي، ولد سنة  :(1) ـ ابن الشرائحي 608

ً ال يدانى في معرفة األجزاء والعوالي، وآية في حفظ الرواة المتأخرين يذاكر في ً ال يقرأ وال يكتب، وكان حافظا ھم ونشأ أميا
مذاكرة دالة على حافظة باھرة، مع حظ من معرفة الرجال المتقدمين وغريب الحديث، وكان اعتماده في ذلك على حفظه، 

، اتفق 819وكان يستعين بمن يقرأ له، وخرج للقمني مشيخة ولجماعة من أقرانه ومن ھو دونھم، ومات بدمشق أواخر سنة 
سي وابن ناصر الدين الدمشقي، ثم رجع ابن حجر إلى انه مات سنة عشرين على ذلك الحفاظ الثالثة ابن حجر والتقي الفا

وكان آخر ما حدث به صحيح مسلم، عاش بعد ختمه يوماً وليلة، رحمه  821أنه مات سنة " طبقات الحفاظ"وثمانمائة، وفي 
 .هللا

______________________________________ 
 

 .542: وطبقات الحفاظ 374: وذيل تذكرة الحفاظ 3: 5 ترجمة ابن الشرائحي في الضوء الالمع (1)
   

اسم أحمد بن يزيد بن بقي عن أروي فھرسته من طريق ابن أبي األحوص عن القاضي أبي الق :(1) ـ ابن شريح 609
  .الخطيب أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح عنه

 
راھيم ھو اإلمام الخطيب األستاذ األصولي الفرضي، أبو العباس أحمد بن محمد بن إب :(2) ـ ابن الشماع المراكشي 610

أروي . النصاري الشھير بابن الشماع، أجازه ابن جابر الوادياشي والشريف الغرناطي والخطيب ابن مرزوق وطبقتھم
  .فھرسته من طريق ابن األحمر وابن مرزوق الحفيد وأبي زكرياء السراج وولده أبي القاسم، أربعتھم عنه

 
ھو أبو محمد قاسم بن عبد هللا بن محمد بن الشاط األنصاري نزيل سبتة، ويكنى أبا القاسم، الشيخ  :(3) ـ ابن الشاط 611

ابن األصولي النظار نسيج وحده في أصالة النظر ونفوذ الفكر، أجازه أبو القاسم ابن البراء وأبو العباس ابن الغماز وأبو محمد 
له : أبي الدنيا وأبو جعفر ابن الطباع وأبو الحسن ابن الجياب وأبو بكر ابن فارس األنباري وأبو العباس ابن علّي الغماري

، وقد استكمل 723وكانت وفاته سنة ". حافلة": "الديباج"وابن فرحون في " اإلحاطة"فھرسة قال عنھا ابن الخطيب في 
 أبي زكرياء السراج عن المعمر أبي عبد هللا محمد بن سعيد الرعيني الفاسي عنهنروي فھرسته بالسند إلى . الثمانين

______________________________________ 
 

 .)539وكانت وفاته سنة ( 229: والصلة) صفحات متفرقة(فھرسة ابن خير  (1)

10: 2واالعالم بمن حل مراكش  87 -  86: ص) 781 وفيات -ترجمة محمد بن حياتي (ترجمة الشماع المراكشي في وفيات ابن قنفذ  (2)
 .309: والدليل 68: وانس الفقير) وھو يعتمد فھرس السراج(

ً 225: والديباج 259: 4ترجمته في اإلحاطة  (3) غنية الرائض في علم الفرائض، وتحرير الجواب في توفير الثواب؛ وانظر: ، ومن مؤلفاته أيضا
 .309: الدليل

   
ً بالمغرب إال ابن البناء : "كان شيخنا أبو عبد هللا ابن رشيد يقول:"ر السراج عن الرعيني المذكورمكاتبة، وذك ما رأيت عالما

  ."أنوار البروق في تعقب القواعد والفروق"بمراكش وابن الشاط بسبتة، وھو صاحب 
 

ھو اإلمام الحافظ زين الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن علّي بن محمود بن الشماع الحلبي  :(1) ـ ابن الشماع الحلبي 612
بار والجالل النصيبي وغيرھما تقريباً، واشتغل على محيي الدين ابن األ 880الشافعي الفقيه المحدث المسند األثري، ولد سنة 

من علماء حلب، وأخذ الحديث عن التقي المعمر أبي بكر الحبشي الحلبي وغيره بحلب، ورحل إلى القاھرة فاعتمد شيخھا 
وحافظھا الجالل السيوطي والقاضي زكرياء والبرھان ابن أبي شريف ونور الدين المحلي والشھاب ابن شعبان الغزي، وتدبج 

الدين ابن العجيمي المقدسي لما ورد إلى حلب، وجاور بمكة مرات وحرص فيھا على التحصيل واألخذ عن  أخيراً مع شمس
كل حقير وجليل من الرجال والنساء، وسافر في طلب الحديث إلى حماة وحمص ودمشق وبيت المقدس وصفد والقاھرة 

تحفة الثقات بأسانيد ما لعمر الشماع من " وبلبيس والحرمين الشريفين، حسبما بسط ذلك في فھرسته الصغيرة المسماة
إجازة بعد  933وبالجملة فقد أكثر من الشيوخ واألخذ عمن دب ودرج، حتى استجيز ألھل مكة، فكتب لھم سنة " المسموعات

لولين استدعاء سطره الشيخ جار هللا وضمنھا أن شيوخه بالسماع واإلجازة الخاصة زادوا على المائتين، وباإلجازة العامة مع ا
ً ما  ثالثمائة، مع قبول الزيادة عليھا، وكان ال يبخل في الرواية واالسماع إذا حضر إليه جماعة، ويكتب طبقتھم عنده، مثبتا

 .سمعوه عليه أو أجازھم إياه
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______________________________________ 
 

:5والزركلي  415: 2وبروكلمان، التكملة  480: 5عالم النبالء وا 218: 8والشذرات  224: 2ترجمة الشماع الحلبي في الكواكب السائرة  (1)
197. 

انتھت إليه رياسة الحديث النبوي ومعرفة : "ونقل الشيخ جار هللا ابن فھد عن الشيخ علوان الحموي في شأن الشيخ زين الدين 
مورد الضمآن في شعب : ا ما يتعلق بالفنطرقه، وكان محافظاً على السنة واقتفاء أثر السلف الصالح، وله المؤلفات العدة، منھ

اإليمان، ومختصر تنبيه الوسنان إلى شعب اإليمان، وبلغة المقتنع في آداب المستمع، والدر الملتقط من الرياض النضرة في 
فضائل العشرة، والجواھر والدرر من سيرة خير البشر وأصحابه العشر الغرر، ومحرك ھمم القاصرين بذكر األئمة 

ين، ونزھة العين في رجال الصحيحين، والعذب الزالل في فضائل اآلل، والآللي الالمعة في تراجم األيمة األربعة، المجتھد
وعرف الند المنتخب من مؤلفات بني فھد، والمنتخب المرضي من مسند الشافعي، ولقط المرجان في مسند النعمان، وإتحاف 

منضد من مسند أحمد، واليواقيت المكللة في األحاديث المسلسلة، والقبس العابد الناسك بالمنتقى من موطأ مالك، والدر ال
الحاوي لغرر ضوء السخاوي، وعيون الخبار فيما وقع لي في اإلقامة واألسفار، وله الكواكب النيرات في األربعين البلدانيات 

ً تلقاھا في أربعين بلداً موجودة في المكتبة المولوية بحلب، ول ه ثبت في مجلدين صغيرين موجود أحدھما وھي أربعون حديثا
  .بمكتبة المجلس البلدي باإلسكندرية

أروي ماله من طربق الحافظ مرتضى وولي هللا الدھلوي، كالھما عن عمر بن عقيل المكي عن مصطفى بن فتح هللا الحموي 
يه عن عبد الوھاب عن ابن عن محمود بن عبد هللا الموصلي الحنفي عن أبي الوفا العرضي الحلبي عن أبيه عمر عن أب

  .936صفر عام  12توفي بحلب . الشماع

اإلشراف على أعلى "للحافظ أبي عبد هللا ابن رشيد الفھري . ھو الشريف أبو علّي ابن أبي الشرف: ـ ابن أبي الشرف 613
 .سكولایر باصبانيامنه نسخة بمكتبة اال" الشرف في التعريف برجال البخاري من طريق الشريف أبي علّي ابن أبي الشرف

ھو اسم ثبت الشھاب أحمد بن قاسم البوني، نرويه بأسانيدنا إليه السابقة في  :(1) ـ شذا الروانيد في ذكر بعض األسانيد 540
ً انظر حرف الباء، وانظر حرف النون أ(اسمه  والذي يحيل عليه " عمدة اإلثبات"فإن الثبت المذكور ھنا ھكذا سماه في ) يضا

فلما تشككت في ھل له ما ذكر ھناك وھنا ذكرتھما معاً، " نفح الروانيد في ذكر المھم من األسانيد"البوني بنفسه في تآليفه ھو 
  .والبوني كان كثير التصنيف

انظر (ھو اسم فھرس األمير الكبير على ما في بعض نسخه الموجودة بمصر  :(2) ـ شد اآلدب في علوم اإلسناد والدب 541
  ).األمير: إسنادنا إليه في حرف األلف تحت عنوان

نيدنا إليه السابقة في األلفية واسمه، وشرحه ھذا في نحو نرويه بأسا: ـ شرح الحافظ مرتضى الزبيدي على ألفية السند له 542
  .عشر كراريس، عندي بعضه، وھو ممتع في غاية اإلجادة واالختصار وال بد منه للمستجلي خبايا األلفية

تاج "ھو شرح العارف محمد عثمان بن أبي بكر ابن القطب عبد هللا المرغني المكي صاحب : ـ شرح المرغني 543
النفحات المكية واللمحات الختمية في "المسمى بـ " الدرر الآلل في عدة رجال شيخنا ذي الكمال"لى النظم المسمى ع" التفاسير

والنظم المذكور ألحد تالميذه، وھو المراد بشيخه ذي الكمال، وھو شرح تتبع فيه أحواله " شرح أساس الطريقة الختمية
  .ومشايخه، وترجم فيه لسيدي أحمد بن إدريس

 وما له عن حفيده الشمس محمد بن محمد المرغني عن جده المذكور، أرويه

______________________________________ 
 

 .)682: ص( 432: ورقم) 236: ص( 86: انظر رقم (1)
 .)133: ص( 27: انظر رقم (2)

   
  ً ً يروي الحفيد عن جد والدته أبي بكر ابن إبراھيم عن شيخه محمد عثمان وأيضا عن والده محمد سر الختم وعميه  وأيضا

  .جعفر والحسن وأبي المحاسن القاوقجي، كلھم عن جده محمد عثمان
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لإلمام الھمام المسند عفيف الدين عبد هللا بن الحسين بلفكيه الباعلوي اليمني التريمي، لعله : ـ شفاء الفؤاد بإيضاح اإلسناد 544
وأنا ألبست الخرقة العلوية التي اشتملت على جملة من الخرق، : "بقوله "العقد"ھو الذي أراده في قوله في إجازته لصاحب 

أرويه عن . اھـ .(1) "خرقة بعضھا منفرداً، وذكرت بعض أسانيدھا في ثبت نحو سبع كراريس ولم يكمل 27فإن الخرق نحو 
  .(2) "بذل النحلة"السيد حسين الحبشي وغيره عن السيد عيدروس الحبشي عنه، وقد مر في 

ري ومحمد بن سالم السري عن محمد بن ناصر الحازمي عن أرويه عن القاضي حسين السبعي النصا: ـ شفاء العليل 545
  .أحمد بن زيد الكبسي وعلي بن إسماعيل، كالھما عن عبد هللا بن محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني

في مجلد " شوارق األنوار الجلية في طرق السادات الصوفية"أو : ـ شوارق األنوار في طرق السادات الصوفية األخيار 546
بي المحاسن القاوقجي الشامي دفين مكة المكرمة، نرويه عن السيد عبد الفتاح الزعبي وغيره عنه، وفي ترجمته أن له ضخم أل

  .ولم أقف عليه" شوارق األنوار الجلية في أسانيد الشاذلية"أيضاً 

ثبت ألفه الشيخ شرف الدين ابن زين العابدين النصاري باسم الشيخ : بإجازة سيدي عليّ  (3) ـ الشرف الطاھر الجلي 547
 أبي الحسن علّي النوري

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 131: العقد (1)
 .247: انظر ص (2)
 .في ما تقدم) 1064: ص( 594: رقم (3)

   
  .)انظر أسنادنا إليه في حرف الشين" (وھي كتابة طويلة عجيبة نبه فيھا على أمور غريبة: "سي، قال عنھا المذكورالصفاق 

يم بن علّي بن محمد بن أحمد بن منصور بن ألبي إسحاق إبراھ :(1) ـ الشموس المشرقة بأسانيد المغاربة والمشارقة 548
وعشرين وصفه العالمة  (2) عن نحو المائة 1155ومات سنة  1034داوود بن مسلم الدرعي الشھير بالسباعي، ولد سنة 

شيخ الشيوخ البركة المعمر المحدث الحافظ الراوية المقرىء الضابط الرحلة "فھرسته بـ  أبو محمد زيان العراقي الفاسي في
وحاله تلميذه أبو عبد هللا محمد المكي بن موسى " الواعية، الذي أسراره ألھل البصائر ظاھرة بادية، أبو إسحاق السباعي

المقرئ المحقق األستاذ الرحلة، أحد العلماء بـ شيخنا اإلمام العارف " الدرر المرصعة في صلحاء درعة"الناصري في 
  ."األفراد

أخذ الطريقة عن الشيخ أبي عبد هللا ابن ناصر الدرعي وكذا علوم الشريعة، وكان مخصوصاً بمزيد االلتفات، وأختصه لتأديب 
بل شارك والده الشيخ ابن  ولده اإلمام أبي العباس أحمد وإقرائه القرآنوغيره من العلوم، وعاش ھو بعد تلميذه المذكور دھراً،

ناصر الكبير في شيخه المرغني، وأخذ بفاس عن أبي زيد عبد الرحمن ابن القاضي وأبي السعود الفاسي وأبي سالم العياشي، 
وله رحلة إلى المشرق لقي فيھا جماعة من األعالم كالزرقاني والخرقي والحافظ البابلي والبقري والشبراملسي والشبرخيتي 

 وأخذ بدمشق عن عبد القادر. الثعالبي والبرھان الكوراني وابن سليمان الرداني وغيرھم من الحجازيينوأبي مھدي 

______________________________________ 
 

 ."الدرر المرصعة"، وقد جزم الكتاني بأن السباعي لم ترد له ترجمة اال في 332: قارن بالدليل (1)
 .)وھما متفقان في تاريخ والدته(وتعقب ما قاله الكتاني في ھذا الوضع  1138سنة ذكر ابن سودة أن وفاته كانت  (2)

   
الصفوري والشيخ أبي المواھب عبد الباقي الحنبلي ومنصور الفتال المصري ومنصور الطوخي المصري وأبي السعود ابن  

ي كتابة من اليمن إلى المدينة، وغيرھم، تاج الدين الخزرجي الشامي، ويروي عن الشيخ إبراھيم بن عبد هللا جعمان اليمن
  .يروي عن جميع ھؤالء ما لھم عامة

ومن غرائب مشايخه الشيخة المعمرة المسندة الفقھية الصالحة فاطمة بنت شكر هللا ابن أسد هللا الكورانية الخالدية المدنية، سمع 
رملي عن القاضي زكرياء، وھذا أعلى ما حصل عليھا كثيراً من كتب الحديث وأجازته عامة، وھي تروي عامة عن الشمس ال
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للمترجم من المرويات، وتروي فاطمة المذكورة أيضاً عن الفقيه علّي بن محمد بن مطير الحكمي عن الشيخ ابن حجر الھيثمي 
  .بالمدينة المنورة بمنزلھا 1081والحافظ السيوطي، وكان سماعه عليھا وإجازتھا له عام 

في شرح مفتي المدينة مجيز بعض مجيزينا السيد جعفر البرزنجي المدني على مولد السيد جعفر  ومن العجيب ما رأيته: قلت
البرزنجي األكبر من أن فاطمة ھذه ھي أم جده اإلمام محمد بن عبد الرسول البرزنجي المدني، وانظر لم أھمل ذلك من عرف 

  .الرواية عن الطبريتين، وهللا أعلمبه وأھمل الرواية عنھا أيمة الرواية في ذلك العصر مع اعتنائھم ب

ومن طريق فاطمة المذكورة يروي المترجم عشاريات السيوطي عن ابن مطير عنه، فيصير بينه فيھا وبين النبي صلى هللا 
أعلى ما حصل لي : وھو أعلى ما يوجد في ھذه األعصار، فإن القصار قال في فھرسته: عليه وسلم ثالث عشرة واسطة، قال

البخاري وثنائيات الموطأ أربعة عشر رجالً، فرأى أنه حصل له بذلك خير كبير وفضل كثير، وإنه لكذلك، وقد  في ثالثيات
 . ، وقد ساويناه في ھذه الثنائيات مع تأخر زماننا عنه بأزيد من مائة سنة، اھـ1012تقدم زمانه عنا بكثير، فقد توفي عام 

لولده أبي الربيع، وأجاز " البدور الضاوية"وبناھا على إجازته له كما في وفھرسته ھذه جمعت باسم أبي عبد هللا الحوات، 
السباعي المذكور عامة للشيخ أبي عمران موسى بن محمد بن الشيخ أبي عبد هللا محمد بن ناصر واألديب العالمة أبي عبد هللا 

دغي سبط الشيخ ابن ناصر واألديب أبي محمد بن عبد هللا العلمي المعروف بالحوات الشفشاوني ومحمد بن عبد الكريم الت
وكان المكي . وغيرھا" الدرر المرصعة"محمد جعفر ابن موسى الناصري وصنوه الشيخ محمد المكي األصغر صاحب 

المذكور وقت إجازته له ابن أربع سنين، ثم عمم المترجم في اإلجازة لمن ذكر ولمن ولد وسيولد لھم إجازة عامة بتاريخ 
ً عامة لولده العالمة " فتح الملك الناصر في مرويات بني ناصر"الخير في كتابه  ، نقل لفظھا1132 كما أجاز المترجم أيضا

أبي العباس أحمد بن إبراھيم الدرعي كما في الفتح المذكور أيضاً، ولقاضي درعة أبي محمد عبد الكبير ابن أحمد بن عبد 
 ً   .الكبير الدرعي كما في ترجمته من الدرر أيضا

الفھرس المذكور وكل ما لمؤلفه من طريق ابن الطيب الشركي الفاسي عنه عامة، ومن العجيب إھمال أبي الربيع نتصل ب
الحوات الرواية عن المترجم مع شمول إجازته له ضمن أوالد والده العالمة األديب أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحوات كما 

أشرنا إليه، وإال فإجازة المترجم ألبي عبد هللا معروفة، حتى ذكرھا له سيدي سبق، ويمكن انه لم يكن أطلع على نصھا الذي 
وقد كمل بدر علمه : "زيان العراقي في الفھرسة التي بناھا على إجازته ألبي الربيع الحوات قائال لدى تحليته ووصفه لوالده

ك عن شيخ الشيوخ أبي إسحاق السباعي، وأخذ ھنا: "قال" باألخذ عن الشيخ أبي العباس ابن ناصر، رحل إليه إلى درعة
 .باختصار منھا. اھـ" الزمه مدة طويلة وانتفع به في جميع العلوم، حتى أجازه مراراً باللفظ والكتابة على الخصوص والعموم

 فتح"وذكر أنھا بكمالھا في " الدرر المرصعة"وللحوات المذكور أرجوزة ذكر فيھا أخذه عن المذكور ساق كالمه منھا في 
  :ولم أجدھا فيه، وھذا قول الحوات فيه من أرجوزته" الملك الناصر

 مفيدنـا بـعـلـمـه دراية وقد أجـازنـي بـه رواية
 العابد المعـمـر الـنـقـي العالم المشـارك الـتـقـي

 وقد عال في سنـد ورتـب واحد مسندي رجال المغرب
 لحميموھو السباعي الرضي ا إمامنا الدرعـي إبـراھـيم

  
الدرعي ھذا من كبار المسندين، وعمدة من أعمدة أيمة القراءات المغربيين، وبقية من كانت الرحلة إليھم على المحدثين : قلت

سنة، فھذا عجيب،  45كالواجبة، وناھيك بكونه شارك أبا سالم العياشي في معظم شيوخه المشارقة والمغاربة، وعاش بعده 
إسناده من المغاربة غير ابن الطيب الشركي، فإنه الذي نتصل به من طريقه، وقد حاله في  وبكل أسف أنه لم يتفطن لعلو

المعمر األستاذ الكبير الرحلة "إجازة عندي بخطه كتبھا ألبي محمد حمدون ابن أبي عبد هللا محمد بن عبد السالم بناني بـ 
اطمة الخالدية عن الرملي عن زكرياء وعن الشيخ عيسى بروايته عن ف: "قال" البرھان أبو إسحاق إبراھينم بن محمد الدرعي

وأن تعجب فاعجب لكون المترجم ال تجد له . اھـ منھا" الثعالبي وغيره، شارك أبا سالم العياشي في جميع شيوخه المشرقيين
ً " النشر"و " الصفوة"صاحب  وانظر كيف أھمله" الدرر المرصعة في صلحاء درعة"ترجمة في غير  لقرب األول  خصوصا

  .درعة منه ومعاصرته له
  

للحافظ محمد بن علّي السنوسي المكي، وھو : في أسانيد بعض شيوخنا المغاربة والمشارقة (1) ـ الشموس الشارقة 549
ه األستاذ الجليل أبو العباس أحمد الشريف في كتابه إلي بأنه ال زال مبيضته، كتاب عظيم في مجلدين، وصفه لنا حفيد مؤلف

وأن اختصاره أيضاً عندھم في مجلدين، واختصاره ھو المسمى بالبدور، وقد سبق، نرويه عن الشيخ فالح الظاھري وغيره من 
 .مؤلفه
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 .)1040: ص( 589: انظر رقم (1)
   

جمع الشيخ أبي القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال، ورتبھم على حروف المعجم، أروي  :(1) ـ شيوخ ابن عبد البر 550
  .)انظر حرف الباء(وبأسانيدنا إلى ابن بشكوال : ح. الجمع المذكور بأسانيدنا إلى ابن خير عنه

  .يه من طريق عياض وابن بشكوال وغيرھما عنهألبي علّي الصدفي، أرو: ـ شيوخ أبي محمد ابن الجارود 551
  

ھو أبو عمر أحمد بن عبد الرحمن بن مروان ابن عبد القاھر بن حسن بن عبد الملك العبسي  :(2) العبسيـ شيوخ  552
  .اإلشبيلي بالسند إلى ابن خير عن القاضي أبي بكر ابن العربي عن أبيه عن أبي عمر العبسي

 
الثبت الكبير لشيخنا محدث المدينة ومسندھا أبي اليسر فالح الظاھري المالكي، قال عنه مؤلفه  اسم :(3) البارقـ شيم  553

 .نروي ما فيه عن مؤلفه). انظر حرف الفاء. (اھـ" ھو ثبت محرر جامع في غاية الضبط: "في بعض كتاباته

 حرف الھاء

 
  .(4) )انظر مفتي بعلبك من حرف الميم: (ھبة هللا التاجي

  
العالم المحدث المسند، له ثبت يروي فيه من طريق الشيخ عبد القادر الصديقي : د ھاشم بن عبد الغفور السنديـ محم 614

  المكي وغيره، نتصل به من طريق الشيخ عابد السندي عن عمه الشيخ محمد حسين السندي عن أبيه
______________________________________ 

 
 )244: ص( 95: وما تقدم 432: فھرسة ابن خير (1)
 .436: فھرسة ابن خير (2)
 .)895: ص( 514: انظر رقم (3)
 .في ما تقدم) 582: ص( 342: رقم (4)

   
وعن الشيخ محمد مراد القزاني بمكة عن الشيخ محمد صالح الزواوي : ح. الشيخ مراد السندي عن الشيخ محمد ھاشم المذكور
محمد بن خضر البصري، كالھما عن قاضي مكة عبد الحفيظ بن درويش المكي عن الشيخين محمد ابن علّي السنوسي و

ونتصل به عالياً ـ وھو أعلى ما يوجد ـ عن الشيخ محمد حسنين النصاري الحيدرأبادي عن : ح. العجيمي المكي عن المترجم
ندي، مع موته قبل قاضي مكة المكرمة عبد الحفيظ بن درويش العجيمي المكي عن المترجم، فساويت فيه الشيخ عابد الس

  .والدتي بنحو الخمسين سنة، و الحمد
 

ھو العالمة التقي محمد الھاشمي بن عمر بن عبد اللطيف الجمني، من بالد جمنة من قرى الجريد، : ـ الھاشمي الجمني 615
ر الساحلي يروي عن الرياحي وأحمد بن الطاھ. المطماطي، نسبة إلى جبال مطماطة في أطراف أعماتل تونس، التونسي

والشيخ ابن ملوكة التونسي ووالده موسى بن عمر وصالح بن عبد اللطيف الجمني والشيخ الطيب ابن المقداد الجمني، أخذ 
والده ومن بعده عن الرحلة محمد بن عبد اللطيف الجمني الراوي عن الغرياني وابن عبد السالم الناصري واألمير الكبير 

ً وعبد العليم الفيومي وأحمد بن  نروي ثبت الھاشمي المذكور عن الشيخ . يونس المصري، األخير عن الحسن العجيمي عاليا
  .المكي ابن عزوز عن الشيخ صالح الجمني قاضي نفزاوة عن الھاشمي المذكور

 
له ثبت أجاز به . يروي عن عبد القادر الراشدي القسمطيني عن أحمد المكودي وغيره: ـ الھادي بن محمد الشريف 616
  .(1) )انظر المشرفي في حرف الميم(بد هللا سقط المشرفي، نرويه عنه بأسانيدنا إليه لبنع
 

  ھو عالمة المنقول والمعقول بالمغرب أبو العباس أحمد :(2) ـ الھاللي 617
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 .في ما تقدم 577: ص (1)
 .348، 318: وانظر الدليل) حسب قول الكتاني(للھاللي ترجمة في نشر المثاني والروضة المقصودة وطبقات الحضيكي  (2)

   
ً ـ بن اإلمام باز النوازل أبي ابن عبد العزيز بن رش ً ـ بن محمد ـ ضما يد بن محمد بن عبد العزيز بن علّي بن محمد ـ فتحا

قال عنه . 1175ربيع األول عام  12والمتوفى بھا في  1113إسحاق إبراھيم بن ھالل الھاللي السجلماسي المولود سنة 
ً وديانة ": "نشر المثاني"صاحب  ومروءة ومحبة للفقراء والصالحين وأھل البيت النبوي، ممن عز نظيره في زماننا علما

وفي . اھـ" وحرصاً على الخير وإخماد الفتن والظلم، وبعداً عن الرياسة وعدم االكتراث بالجاه، وخصال الصالح مجموعة فه
ن بويع على أعلم إن السلطان أبا عبد هللا محمد بن عبد هللا العلوي سأل الشيخ أبا حفص الفاسي حي": "الروضة المقصودة"

األحمدون يعني أحمد بن عبد العزيز الھاللي السجلماسي وأحمد بن عبد هللا الغربي الرباطي وأحمد بن : الناس وأعملھم فقال له
ً بتطوان، فصدقه ووافقه، وكان بالمجلس أعيان علماء الحضرة الفاسية كالشيخ التاودي  محمد الورزازي الذي كان قاطنا

كان أعلم أھل زمانه وأتقاھم وأزھدھم في الدنيا وأرغبھم في اآلخرة وأحبھم  : "الحضيكي في طبقاتهوقال . اھـ" وغيره
  .اھـ" وألھل حزبه وأورعھم وأحرصھم على إقامة الدين وأشدھم تمسكاً بالسنة المطھرة واتباعھا

ينتسب، وأحمد بن أبي القاسم  أبي العباس أحمد الحبيب الصديقي وھو عمدته وإليه: يروي عامة عن شيوخه المغاربة
الغنجاوي السجلماسي، ومحمد بن عبد السالم بناني الفاسي، وأحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي، وقفت على استدعائه من 
ً عن جد األخير أبي السعود عبد القادر  األخيرين وإجازتھما له بعد استدعائه، وھما أعلى مجيزيه إسناداً لروايتھما عاليا

عن مصطفى البكري : والمشارقة. سي، وإن لم يذكر ھو ذلك في فھارسه، وابن الطيب الشركي نزيل المدينة المنورةالفا
الشامي دفين مصر، وتلميذه الشمس محمد ابن سالم الحفني، ومحمد بن حسن العجيمي المكي، وعبد الوھاب بن محمد الطنتي 

الملوي، وناصر السنة محمد بن غلبون الطرابلسي شھاب أحمد المكي، ومحمد السجيني، والشھاب أحمد العجيمي، وال
  .وأخذ الدالئل بمصر عن أبي حامد العربي التلمساني وغيره. وغيرھم

له رحلة حجازية وثبت كبير في نحو كراسين، ذكر فيه أسانيد الكتب الستة ومشاھير كتب العلوم المتداولة وبعض المسلسالت، 
وله فھرس آخر وسط ملخص من الكبير، وھو في تسع ورقات،  (1) "في حرف العينسبق ذكره "وله فھرس آخر صغير 

التملي وقفت على نسخة منه بخط سوسي جيد، عليه إجازة به بخط العالمة أبي محمد عبد هللا بن محمد بن عبد هللا الجشتمي 
لمحمد بن محمد الوھميني السماللي حسب روايته له عن الشيخين أبي الحسن علّي بن محمد بن ناصر  1182بتاريخ سنة 

وعبد هللا الجشتمي المذكور ھو جد المعمر أحمد ابن عبد الرحمن : قلت. الناصري ومقداد بن الحسن، كالھما عن مؤلفه
  .د ذكر في ترجمة علّي بن عبد الصادق الصويريالجشتمي الرداني المتوفى أخيراً بسوس، وق

نروي فھارس الھاللي المذكور وكل ما له من طريق ابن عبد السالم الناصري عن شيوخه الثالثة التاودي ابن سودة 
والحضيكي وابن أبي القاسم الرباطي شارح العمل، كلھم عنه عامة ما له، وأرويھا أيضاً عن أبي الحسن ابن ظاھر عن أحمد 

ن الطاھر عن العربي الدمنتي عن المسن الراوية المعمر محمد صالح الفاللي الزكزوتي أصالً الرداني داراً عنه، وبأسانيدنا ب
وأروي . إلى أحمد بن الطاھر عن العربي الزرھوني عن العربي ابن المعطي الشرقاوي عن ابن أبي القاسم الرباطي عنه

ً عن الفقيه المدرس الوجيه المعمر أبي العالء إدريس ابن قاضي فاس أبي محمد عبد الھادي بن عبد هللا عن  إجازة وسماعا
وأروي : ح. والده، وھو شارح تيسير ابن الديبع، عن جده العالمة أبي محمد التھامي بن عبد هللا الشريف العلوي عن الھاللي

 أيضاً عن أبي عبد هللا محمد بن

______________________________________ 
 

 .)875: ص( 474ھو العجالة، وھو برقم  (1)
   
إبراھيم السباعي عن قاضي سجلماسة موالي الصادق بن محمد الھاشمي بن الكبير بن الحسين العلوي المدغري دفين  

وال زلت لم أتحقق صحة إجازة الھاللي للھاشمي، وال إجازته ھو لولده موالي . مراكش عن أبيه عن الھاللي وھو عال جداً 
وأروي حديث األولية عن أبي العباس الزكاري والسباعي، كالھما عن الصادق المذكور . صادق، أما مطلق األخذ فمحققال

عن عبد هللا ابن محمد الحمزاوي عن موالي الفضيل بن علّي العلوي عن الھاللي، وآخر أصحاب الھاللي في الدنيا محمد بن 
  .سنة 66، فعاش بعد الھاللي 1241رمضان عام  24صالح الزكزوتي الرداني مات في 
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ھو العالمة المشارك الناسك أبو العباس أحمد بن محمد بن داوود بن يعزى بن يوسف الجزولي  :(1) ـ الھشتوكي 618
وھو واد ذو نخل وأشجار متنوعة، ولقب المترجم احزي ـ بفتح الھمزة وضم الحاء  التملي، نسبة إلى بلد بدرعة يدعى انتملت،

ابن ناصر  ـ لقباً، المنصوري مولداً، الھشتوكي شھرة، الدرعي داراً، رفيق اإلمام أبي العباس (2) المھملة وكسر الزاي
في نحو كراسين، وقعت لي منه نسخة بخط الحضيكي " قرى العجالن على إجازة األحبة واإلخوان"له فھرس سماه . وشيخه

في كناشته، صدره بخطبة أنيقة أكثر فيھا من التورية بأسماء الكتب، ذكر في أوله أسماء مشاھير اآلخذين عنه من أھل سوس 
يخه ومقروءاته عليھم، كأبي عبد هللا ابن ناصر الدرعي وأخيه أبي علّي الحسين وأبي وسجلماسة والصحراء، ثم ترجم لمشا

علّي اليوسي وابن حمدان التلمساني وغيرھم، وأسھب في ذكر أشياخ أشياخه المذكورين، وتنقالت شيخه اليوسي بما ال يوجد 
 في غيره، وجملة من أجازه

______________________________________ 
 

 .370، 345، 181: قارن بالدليل (1)

)170(ثم كتبه في موضع آخر ) 181( ضبطه في الدليل بفتح الزاي وان القول بكسرھا في فھرس الفھارس سبق قلم وان الياء ساكنة (2)
 .أحوزى

   
سالم العياشي  الشيخ ابن ناصر وابن سعد المرغتي وعبد القادر بن علّي الفاسي وولده أبو زيد عبد الرحمن وأبو: عامةً  

وذكر . واليوسي والخرشي والزرقاني والشھاب أحمد العجمي وأحمد بن حمدان التلمساني والمنال إبراھيم الكوراني وغيرھم
الحضيكي في طبقاته ان للمترجم فھارس أرويھا وكل ما يصح للمذكور من طرق أجلھا عن الوجيه عبد الرحمن الشربيني 

اجوري عن حسن بن درويشس القويسني عن أبي ھريرة داوود القلعي عن أبي العباس أحمد المصري عن البرھان إبراھيم الب
بدرعة ودفن بتمكروت، وله رحلة حجازية  1127مات الھشتوكي المذكور سنة . الدمنھوري والجوھري والملوي كلھم عنه

  ."إنارة البصائر في ذكر مناقب اإلمام ابن ناصر وأتباعه األكابر"وله (1) ذكر فيھا من لقي

ساحل البحر بين القيروان وتونس، دخلتھا،  ھو محمد بن حسين الھدة السوسي، نسبة إلى سوسة بلدة على :(2) ـ الھدة 619
وقعت تحليته في ترجمة تلميذه . وللمترجم زاوية بھا، وحاشية على شرح الحطاب على الورقات في األصول، وھي عندي

عمر بن محمد السوسي المعروف بأبي راوي عن معجم الحافظ مرتضى بالقطب، يروي عن الشمس الحفني عامة ما له 
  .له ثبت. للبصري" األمم"وبخصوص 

نتصل بالمذكور في كل ما له من مروي ومؤلف عن الشيخ محمد الطيب النيفر عن الشيخ محمد بن الخوجة عن الشيخ محمد 
 بيرم الثالث عن الشيخ محمد

______________________________________ 
 

)1096وكانت رحلته األولى سنة (ر العظام وزيارة النبي عليه السالم ھداية الملك العالم إلى بيت هللا الحرام والوقوف بالمشاع: ھي بعنوان (1)
 .أن صديقنا األستاذ إبراھيم الكتاني وقف عليھا بخزانة تمكروت وإنھا في مجلد ضخم) 370( ويذكر مؤلف الدليل

 .يا فيھاترجمة لمن اسمه حسن بن عبد الرزاق الھدة السوسي عالم سوسة ومتولي الفت 350: في شجرة النور (2)
   

عنه، وھو كما ترى مسلسل بالمحمدين، ويروي النيفر المذكور عن  1243المحجوب رئيس المفتين المالكية المتوفى سنة 
  .محمد بيرم الرابع عن محمد المحجوب المذكور عن الھدة

  
ھو مسند أفريقية بل المغرب، كما حاله بذلك الذھبي في التذكرة، المعمر األديب أبو محمد  :(1) ـ ابن ھارون التونسي 620

، ودفن بالزالج من 702 ومات سنة 603عبد هللا بن محمد بن ھارون الطائي القرطبي التونسي، يكنى أبا محمد، ولد سنة 
أخذ عن جده ألمه أبي جعفر أحمد بن محمد بن إبراھيم بن خصلة . سنة 99للذھبي انه مات عن " تذكرة الحفاظ"تونس، وفي 

الحميري والقاضي أبي القاسم أحمد بن يزيد بن بقي، وصحب أبا القاسم ابن الطيلسان وأخذ عنه كثيراً، وأخذ عن جماعة من 
  .لعدوة جمع أسماءھم في برنامج لهأھل األندلس وبا

  
وله أيضاً الآللي المجموعة من باھر النظام وبارع الكالم في وصف مثال نعلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وسبب جمعه 
على ما قال انه سئل منه نظم أبيات تكتب على مثال النعل المشرفة، فكتب في ذلك قطعة وندب أدباء قطره األندلس لذلك 
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بوا، وكتب عن ذلك ما وصل إليه، وجملة ما فيه من المقطعات ما ينيف على مائة وثالثين بين صغيرة وكبيرة، ولم يطلع فأجا
على ھذا التأليف الحافظ المقري مع سعة حفظه وكثرة اطالعه ومبلغه من التنقير والتفتيش عما قيل في النعل، ولم يطلع لمن 

كالمه وكالم أھل عصره، ولو اطلع عليه الغتبط به " فتح المتعال"غالب ما اودعه في قبله إال على عدد أقل من ھذا بكثير، و
  .كثيراً 

 
 أروي برنامجه وما له من طريق ابن مرزوق الجد عن محمد بن جابر
______________________________________ 

 
 .143: والديباج 409: 2ترجمة في الدرر الكامنة ولم يترجم له، وله  702في من توفوا سنة  1483: ذكره الذھبي في التذكرة (1)

   
الوادياشي عنه، وأروي ما له أيضاً من طريق الغيطي عن القاضي زكرياء عن أبي إسحاق الصالحي عن ابن عرفة عن ابن 

: ح. وأروي ما له بأسانيدنا إلى الحافظ ابن حجر وابن مرزوق الحفيد، كالھما عن ابن عرفة به: ح. ھارون عامة ما له
ً عن محمد بن : ح. وبأسانيدنا إلى الحافظ ابن حجر عن حفيد أبي حيان عن جده عن ابن ھارون وبالسند إلى ابن حجر أيضا

 ً وأخذ ابن حجر أيضاً عن التنوخي وابن عرفة، كالھما : ح. عبد اللطيف ابن الكويك عن الحافظ الذھبي عن ابن ھارون أيضا
  .نعن ابن جابر الوادياشي عن ابن ھارو

 
وبه عرف، من مطغرة ھو أبو الحسن علّي بن موسى بن علّي ابن موسى بن ھارون،  (2) المطغري (1) ـ ابن ھارون 621

وسكن فاساً وأخذ  818تلمسان، اإلمام العالمة المؤرخ المتفنن مفتي فاس وخطيب جامع القرويين، انتقل من تلمسان جده عام 
ً عن أبي العباس  29المترجم بھا عن ابن غازي، وكان قارئه في اكثر دروسه والزمه  سنة وأجازه عامة، وأخذ أيضا

وقد ناف على (3) 951سي وأدرك أبا مھدي الماواسي وأبا الفرج الطنجي، وتوفي بفاس سنة الونشريسي والقاضي المكنا
  .الثمانين

 
. ومن طريق المنجور عنه :ح. أروي ما له من طريق أبي العباس المقري عن عمه سعيد بن محمد المقري التلمساني عنه

إفاداته كثيرة ال ساحل لھا كأنه ال يتنفس إال بفائدة، وأما حفظه ألخبار من أدركه من العامة : وقال في فھرسته لما ترجمه
 ."شيوخاً وعجائز وغيرھم فخارجة عن الحصر، ولم يخلف بعده في فنه مثله

______________________________________ 
 

298): في األف سنة من الوفيات(ولقط الفرائد  1293: ودرة الحجال رقم 40: وفھرس المنجور 212: طغري في نيل االبتھاجترجمة الم (1)
 .123: وأعالم الجزائر 51: ودوحة الناشر 100: 4والفكر السامي  82: 2وسلوة األنفاس  477: وجذوة االقتباس

 .)المؤلف). (انظر نور البصر للھاللي(تلمسان واآلخر من أعمال تازا أحدھما من أعمال : بالطاء المھملة وھي موضعان (2)
 .952جعل ابن القاضي وفاته سنة  (3)

   
براھيم بن ھالل بن علي، الصنھاجي نسباً، السجلماسي ھو اإلمام عالم سجلماسة ومفتيھا أبو إسحاق إ :(1) ـ ابن ھالل 622

ھكذا وجدته بخط ولده في االستدعاء الذي كتبه البن " صنھاجي"، وما ذكر في نسبه من كونه 903بلداً ومدفناً المتوفى سنة 
فع مرزوق الكفيف ورب الدار أعرف بھا، فما وقع في فھرسة الكوھن من أنه عمري غير صحيح، بل وجدت لبعضھم ر

عموده إلى عمر بن الخطاب، فجعل بينه وبينه سبعة، وكيف يصح ذلك وقاعدة النسب أن لكل قرن ثالثة على األقل، وھذه 
سمعت ابن : "القاعدة اعتبرھا الفيلسوف ابن خلدون وأسسھا، واعتبرھا الفطاحلة بعده، فقد قال البرھان البقاعي في معجمه

إذا شككنا في نسب حسبنا كم بين من في أوله ومن في آخره من السنين، وجعلنا لكل حجر ينقل قاعدة عن ابن خلدون وھي أنا 
ولقد اعتبرنا بھا انساب كثيرين ممن يتكلم في أنسابھم : مائة سنة ثالثة انفس فإنھا مطردة، ويحكى عن ابن حجر انه قال

  .لبية ال مطردةاھـ ، وإن كان بعض من لقيناه من أعالم المغرب الوسط يقول إنھا أغ" فانخرمت
 

أخذ المترجم بفاس عن ابن أمالل والقوري وغيرھما، ويروي عامة عن أبي الفرج محمد بن محمد األموي الطنجي، حسب 
بفھرسة شيخه أبي سعيد السلوي وابنه أبي عبد هللا ثم أجاز له ابن مرزوق الكفيف إجازة عامة  882إجازته له العامة سنة 

وله فھرسة بناھا على إجازة األخير له، ومروياته في نحو ثالث كراريس عندي منھا نسخة . زضمن إجازته لولده عبد العزي
  وله) وقد سبقت(بخطه، أروي ما فيھا من طريق شيخه ابن مرزوق بأسانيدنا إليه 
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______________________________________ 
 

، وذكر أن وفاته في العشرة األولى من القرن العاشر؛"أبا سالم"سي وكناه لمن اسمه إبراھيم بن ھالل السجلما 89: ترجم في دوحة الناشر (1)
 .268: وشجرة النور 270: ودرة الحجال رقم 97: وانظر جذوة االقتباس

   
  .من المؤلفات اختصار شرح البخاري البن حجر واختصار الديباج المذھب البن فرحون، وھو عندي 

يز بن إبراھيم بن ھالل المذكور قبل، استجاز من تلمسان ابن مرزوق الكفيف فأجازه ھو عبد العز: ـ ابن ھالل الصغير 623
عامة له وألبيه إبراھيم وشقيق المترجم عبد الرحيم ومن يولد لھم إن قدر على الشرط المعروف، وسطر في االستدعاء كثيراً 

وھو في نحو كراستين، تقيد عقب ذلك إجازة  من أسانيده إلى المصنفات الحديثية وغيرھا، ويعرف بفھرس ابن ھالل الصغير
ونص . ابن مرزوق كتبھا عنه لعدم نظره أحمد بن محمد المجيز وأحمد بن يحيى وامزيان التجاني له ولمن ذكر في االستدعاء

عنده من  وإن كان والد السيد عبد العزيز في غنًى عن ھذه اإلجازة بما: "على ان جميع ما تقيد قبله من مروياته صحيح قائالً 
، أشھد المجيز بذلك على نفسه وھو بحال كمال، وقد صارت اآلن الفھرسة المذكورة 897رواية وعلم ودراية وذلك بتاريخ 

  .أروي ما فيھا بالسند إلى ابن مرزوق وقد سبق. األصلية بعينھا إلي، والحمد 

  .(1) )انظر فھرس الفھارس: (ابن ھمات التركي

ھو ثبت بوصيري العصر، األديب الشاعر المفلق الطائر الصيت المحب  :(2) رق األسانيدـ ھادي المريد إلى ط 554
 تيالصادق أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن حسن بن محمد ناصر الدين النبھاني البيرو

______________________________________ 
 

 .في ما تقدم) 930: ص( 506: انظر رقم (1)

161: 2من الجزء األول، ويضاف إلى ما ذكر ھنالك رياض الجنة  185: قد ذكرت بعض مصادر ترجمة الشيخ يوسف النبھاني في ص (2)
ً  1842 - 1838: ومعجم سركيس  .حيث عدَّ له ثمانية وأربعين كتابا

   
، وال 1283بشمالي فلسطين من أرض الشام، ورحل إلى األزھر بمصر عام  (1) بقرية إجزم 1266الشافعي، ولد سنة  

، وجال في بالد الشرق 1291، فخرج منه مجازاً من شيوخه، وأول دخوله في سلك القضاة عام 1289زال به إلى عام 
العربي وبر الترك، فدخل اآلستانة والموصل وحلب وديار بكر وشھرزور وبغداد وسامرا وبيت المقدس والحجاز، وولي 

الشرف "لحجاز بعد ذلك وأقام به، وأول ما ظھر من مؤلفاته كتابه ، ثم دخل ا1310وحج عام  1305قضاء بيروت عام 
ثم ھمزيته وبھا اشتھر، وتناقل الناس ما له من خبر، لبالغتھا وانسجامھا وطالوتھا، ثم عظم  (2) "المؤبد آلل سيدنا محمد

  .ذكره بما صنف ونظم ونثر وطبع ونشر، خصوصاً في الجانب المحمدي األعظم

 1318وثبته ھذا في جزء صغير لخصه من ثبتي ابن عابدين والكزبري، وختمه بترجمته وبعض الفوائد، فرغ منه سنة 
ان السقا المصري وطبع ببيروت، يروي فيه عامة عن المعمر الشمس محمد الدمنھوري، ومنه سمع حديث األولية، والبرھ

والشمس محمود حمزة الدمشقي ومحمد بن عبد هللا الخاني الدمشقي، كالھما بدمشق، والشمس االنبابي المصري وعبد الھادي 
االبياري المصري وإبراھيم الزرو الخليلي المصري والمعمر محمد أمين البيطار والشيخ أبي الخير بن عابدين، وكالھما ممن 

وروى فيه الطريق اإلدريسية عن الشيخ إسماعيل النواب . اً، وعبد هللا ابن إدريس السنوسي وغيرھمتدبجت معه بدمشق أيض
نزيل مكة، والرفاعية عن الشيخ عبد القادر أبي رباح الدجاني اليافي، والخلوتية عن الشيخ حسن رضوان الصعيدي، والشاذلية 

 والنقشبندية عن عن الشمس محمد بن مسعود الفاسي وعلي نور الدين اليشرطي،

______________________________________ 
 

 .كم إلى الجنوب من حيفا بفلسطين 25اجزت، وصوبه المؤلف في فھرس الخطأ والصواب، وتبعد إجزم حوالي : في المطبوعة (1)
 .1309طبع في بيروت سنة  (2)

   
وروى أيضاً عامة عن شيخنا محمد . ن حالوة الغزي وغيرھمغياث الدين االربلي وإمداد هللا الھندي، والقادرية عن حسن ب 

ً بعد طبع ثبته عن مجيزنا العارف أحمد بن حسن " حجة هللا على العالمين"سعيد الحبال الدمشقي، كما في  له، وروى أيضا
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من تدبجت العطاس مكاتبة وشيخنا سليم المسوتي الدمشقي وشيخنا حسين بن محمد بن حسين الحبشي الباعلوي، كالھما م
ببيروت، واستجاز بعد ذلك من شيخنا عبد هللا السكري الحنفي " السلوة"معه، وتدبج مع ابن خالنا أبي عبد هللا صاحب 

دالئل "وأخذ في المدينة المنورة . الدمشقي بإرشادي له ومن شيخنا الوالد ومن اخينا أبي عبد هللا محمد بواسطتي وغيرھم
وغيره، وھو أبقاه هللا ممن خدم السيرة المحمدية والجناب النبوي أرفع الخدمات، أوقف  عن محمد سعيد المغربي" الخيرات

 .حياته على ذلك، فنشر وكتب ما لم يتيسر لغيره في عصرنا ھذا وال عشر معشاره، أثابه هللا وأحسن إليه
وسائل الوصول إلى شمائل الرسول، األنوار المحمدية مختصر المواھب : حفظه هللا في السنة وعلومھا (1) فمن مؤلفاته

اللدنية، أفضل الصلوات على سيد السادات، األحاديث األربعين في وجوب طاعة أمير المؤمنين، النظم البديع في مولد الشفيع، 
مدح سيد األنبياء، األحاديث األربعين في فضائل سيد المرسلين، األحاديث األربعين في أمثال الھمزية األلفية الطيبة الغراء في 

أفصح العالمين، حجة هللا على العالمين في معجزات سيد المرسلين في مجلد ضخم، سعادة الدارين في الصالة على سيد 
زات سيد المرسلين، أحسن الوسائل نظم أسماء النبي المرسلين، رياض الجنة في اذكار الكتاب والسنة، نجوم المھتدين في معج

الكامل، واألسمى فيما لسيدنا محمد من األسما، شواھد الحق في االستغاثة بسيد الخلق في مجلد ضخم، وھو من امتع مؤلفاته 
 وأنفسھا،

______________________________________ 
 

 .وعدد الصفحات أو األجزاء، فليراجع) حيث أمكنه ذلك(عة ذكر سركيس اكثر ما ورد ھنا محدداً تاريخ الطبا (1)
   

، البرھان المسدد في نبوة سيدنا محمد، جواھر البحار في فضائل النبي المختار، وھو 1323ولي عليه تقريض طبع معه عام 
لمسلم بأحاديث أجمع كتاب نشره وأمتع في مجلدين ضخمين ما أنفسه وأوسعه، اختصار رياض الصالحين للنووي، إتحاف ا

الترغيب والترھيب من البخاري ومسلم، األربعين أربعين من أحاديث سيد المرسلين، منتخب الصحيحين، الفتح الكبير في ضم 
 .وكل ھذه التصانيف مطبوعة تداولھا األيدي في سائر بالد اإلسالم. الزيادة إلى الجامع الصغير، حاشية دالئل الخيرات

ً ببيروت وعليه فيھا نزلت، وكان بي براً 1323م ونثر مكاتبة من بيروت لفاس عام أروي عنه كل ما له من نظ ، ثم شفاھا
معتنياً، واستجازني أيضاً، وألفت ثبتاً باسمه ذكر في حرفه، وھو من أخص اصدقائنا بالشام ومن يضمرون لنا ولبيتنا خالص 

  .الود، أحياه هللا حياة طيبة ونفع به اإلسالم والمسلمين
 

 .للحافظ مرتضى الزبيدي أرويھا بأسانيدنا إليه: ـ الھدية المرتضية بسند حديث األولية 555

 حرف الواو

 
ً ـ بن محمد ـ نسبة إلى ورزازة بناحية سوس، وھم بيت علم، وأشھرھم اال :(1) ـ الورزازي الكبير 624 خوة محمد ـ فتحا

ً ـ شارح المية الزقاق المتوفى بمكة عام  ، وابن عمھما وشيخھما محمد بن 1169، وأحمد المتوفى بتطوان عام 1166ضما
  وقد كان ھؤالء بنو الورزازي من. ، ودفن بمقابر المالكية بمصر1137أحمد المعروف بالصغير المتوفى بمصر سنة 

______________________________________ 
 

 .319: قد ذكر الكتاني أھم مصادر ترجمته، وقارن بالدليل (1)
 

  :أصھار الشيخ ابن ناصر حتى قال أبو عمران موسى بن المكي الناصر في تائيته
 

 لنا ثم صھر في تمام مودة وللورزازيين األجلة صحبة
  

المحدث األثري الصاعقة أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد هللا والمسند منھم ھو الثاني، وھو حبر تطوان وفخرھا، العالمة 
الشيخ العالمة الحافظ الصالح القائل بالحق "، حاله أبو الربيع الحوات بـ 1179الورزازي الدرعي التطواني المتوفى بھا سنة 

كان : "ميذه أبو عجيبة عنهحج مرتين وزار بيت المقدس، ووقعت له مع علماء مصر مناظرة ثم أجازوه، قال تل" العامل به
شديد الشكيمة على أھل البدع، ال يبالي بوالة زمانه، يأمر بالمعروف وينھى عن المنكر، ال يخاف منھم، وإذا قيل له في ذلك 
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وكان اتھم باالعتزال وامتحن بذلك حتى دخل السجن ثم خلصه هللا منه، فزاد . يقول لم يبلغ قدري أن أموت على كلمة الحق
انظر ترجمته في طبقات الحضيكي وازاھر البستان البن عجيبة وتاريخ . (، اھـ"د صيته واتفق الناس على تعظيمهعزه وبع

  .)1177أبي عبد الضعيف الرباطي في حوادث عام 
 

يروي ـ رحمه هللا ـ عامة عن أبي العباس أحمد بن ناصر الدرعي وأبي العباس أحمد بن مبارك اللمطي وأبي طاھر الكوراني 
وعبد القادر  (1) حمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي وعبد الرحمن بن محيي الدين بن سليمان السليمي الحنفي الدمشقيوم

وله فھرسة جمع فيھا مروياته . عبد هللا ومحمد الصغيرالصديقي المكي الحنفي والتاج القلعي، أجاز له والخوته محمد الكبير و
عمن ذكر وھي عندي، أرويھا بأسانيدنا إلى الحضيكي وابن عبد الصادق الريسوني، كالھما عن محمد بن الحسن الجنوي 

 وبالسند إلى الريسوني عن الشمس محمد بن عليّ : ح. عنه
______________________________________ 

 
 .)المؤلف(عن عبد القادر البغدادي عن الخفاجي الراوي  (1)

   
الورزازي المذكور بعد عن المترجم، وھو من أشياخ الشيخ بناني، ورأيت إمضاءه في إجازته البن حمادوش الجزائري ھكذا، 

  .أحمد بن عبد هللا الورزازي داراً ومنشأ الدليمي الحمري
 

ھو العالمة الصالح أبو عبد هللا محمد بن علّي الورزازي أصالً، التطواني داراً وسكناً  :(1) ـ الورزازي الصغير 625
الفقيه العالمة "بـ : ن رحمونومدفناً، حاله تلميذه باإلجازة أبو محمد عبد الودود بن عمر التازي دفين فاس في إجازته الب

، 1168يروي عامة عن األخوين محمد بن محمد الورزازي وأحمد المذكور قبله سنة . اھـ" الحجة البركة العارف با
، وشيخه جسوس أجازه بالتاريخ المذكور، وأبي حفص عمر بن أبي بكر السوداني الطرابلسي 1175والتاودي ابن سودة عام 

باطي أجازه بتطوان بعد رجوعه من الحج، وبمصر الشمس البليدي والملوي والصعيدي والحفني وعمر والحافظ الغربي الر
  .الطحالوي، وبالمدينة عن محدثھا أبي الحسن السندي الحنفي وغيرھم

 
 له فھرسة في نحو ثالث كراريس وھي عندي، ساق فيھا نصوص إجازات من ذكر له، وذكر فيھا أنه قصد فاساً بقصد القراءة

ولم أقف على وفاته . ابن عبد السالم بناني، وسمع على سيدي صالح الحبيب صحيح مسلم بالزاوية الحمزاوية 1163عام 
نروي ما له من طريق ابن ريسون عنه، ومن المجازين من . 1214غير ان إجازته البن عجيبة بفھرسته مؤرخة بسنة 

ً الشيخ المترجم العالم الصوفي أبو محمد عبد الودود التازي ك ما في إجازته البن رحمون رحمھم هللا، ومن تالميذه أيضا
 .الرھوني

______________________________________ 
 

 .)فھو يعتمد على فھرس الفھارس( 322: قارن بالدليل (1)
   

ً وسكنأً  :(1) ـ الوازاني 626 ھو أبو عيسى المھدي بن األستاذ أبي عبد هللا محمد ابن الخضر الوازاني مولداً، الفاسي تعلما
ر، وأول من سكن وازان والده، وبه ولد ووفاة، أصله من دشراقالل بمصمودة، عمالة وازان، وآله يعرفون فيه بأوالد مقش

ولده المترجم، صديقنا الفقيه المدرس المفتي الكبير المشارك الطائر الصيت الكثير التلماذ والجوالن البھي األخالق اللطيف 
في " المعيار الجديد"األذواق وحسن محاضرة وكريم محاورة والتآليف العديدة في جل الفنون المتداولة بفاس أعظمھا كتاب 

  .في المصطلح، وكالھما مطبوع بفاس" شرح الطرفة"أحد عشر مجلداً، وله أيضاً حاشية على 
 

يروي عامة عن أبي العباس أحمد بن أحمد بناني قبل ذھابه للحج وأبي عبد هللا محمد بن المدني كنون وصالح بن المعطي 
ماء العينين وأحمد بن الطالب ابن سودة وتلميذھما  الشيخ: التادلي الفاسي، وھو أغرب مشايخه وأوسعھم رواية، وشيوخنا

ولي معه مواقف ومطارحات في مسائل، منھا مسألة القبض، وفي نقد مؤلفاته فيه ألفت كتابي . محمد بن قاسم القادري وغيرھم
  .في مجلد ضخم" البحر المتالطم األمواج المذھب لما في سنة القبض من العناد واللجاج"

 
حو كراسة طبعه بفاس، افتتحه بإسناد الموطأ عن التادلي المذكور عن محمد بن حمدون ابن الحاج عن أبيه له ثبت صغير في ن

عن التاودي ومرتضى الزبيدي بأسانيدھما، ثم بالشفا رواھا عن التادلي المذكور عن قاضي مكناس العباس ابن كيران عن 



246 
 

المسناوي عن ابن الحاج بسنده، والشمائل عن المھدي بن  عبد القادر ابن شقرون عن أبي حفص الفاسي عن ابن مبارك عن
 :وضاع لي بقية السند، قلت: محمد بن حمدون بن الحاج عن أبيه عن جده، قال

______________________________________ 
 

435: وشجرة النور 1917 -  1915: ومعجم سركيس 291: وفھرس المؤلفين 48: 2ومعجم الشيوخ  494، 419، 193: انظر الدليل (1)
 ..335: 7والزركلي 

يرويھا أبو الفيض حمدون ابن الحاج عن ابن عبد السالم الناصري عن أبي العالء العراقي عن الحريشي عن أبي السعود 
الفاسي بأسانيده، ثم مسلم عن أحمد بناني عن الشيخ عبد الغني الدھلوي بأسانيده، ثم الصحيح عن التادلي المذكور بأسانيده 
منھا عن شيخه العالمة الحاج الداوودي التلمساني عن األمير الكبير بأسانيده ويرويه التادلي عن ابن إبراھيم السلوي عن محمد 
صالح البخاري، ثم سند القرآن الكريم عن أبي محمد عبد هللا البدراوي إجازة عن أبيه عن ابن عبد السالم الفاسي بأسانيده، ثم 

نرويھا وكل ما له من . ختصر وجمع الجوامع والمرشد المعين وبذلك تم ما أراده وھو ترتيب غريبسند الفقه المالكي والم
  .ودفن بالقباب من فاس 1342مات في صفر عام . مروي ومؤلف عنه إجازة لي في آخر عمره، رحمه هللا

ي الفقيه المحدث المسند الصوفي ھو أبو الحسن علّي بن عبد البر بن علّي الونائي الشافعي المصري المك: ـ الونائي 627
ھذا الرجل كان من نوابغ المصريين ولو طال عمره ألنسى ذكر كثير من . 1212ومات سنة  1170اإلمام العالمة، ولد سنة 

الزمني مالزمة تامة، وطبق الطباق وضبط األسماء وعرف األسانيد والرجال، : "مشايخه، قال عنه شيخه الحافظ مرتضى
لحديث وناولته شرحي على اإلحياء وأمرته بمطالعته من أوله، فنظر فيه باإلمعان ونبه على مواضع منه، وتدرج في فنون ا

، اھـ وناھيك بھذا "فأصلحته فيما يحتاج إليه، وھكذا إلى قريب اآلخر، والحت عليه األنوار، وله في معاملة القلوب قدم راسخ
  .من مثل ھذا الشيخ

د بن عبد ربه بن الست المالكي، وھو أعلى شيوخه المصريين، والشھاب أحمد الدردير روى عامة عن شيخه المذكور ومحم
والشنواني وأحمد جمعة البجيرمي وابن عبد السالم الناصري الدرعي وغيرھم، وروى حديث األولية عن محمد بن الست 

ي وعطية الجھوري وعلي الصعيدي المالكي عن التاج القلعي بأسانيده، ومن كبار شيوخه المصريين الحفني وعيسى البراو
وطبقتھم، ومن عواليه روايته عن المعمر بدرخوج المكي عن الشمس محمد الطبري المكي عن عبد الواحد بن إبراھيم 
الحصاري عن أبي الحسن الشاذلي شارح الرسالة والغمري األخير عن الحافظ ابن حجر بأسانيده، وتدبج مع الشيخ صالح 

شيوخه إسناداً المعمر اإلمام عبد القادر بن أحمد بن محمد بن القاسم األندلسي األصل نزيل مصر  وأعلى. الفالني وغيره
المعمر مائة وثمانية وعشرين على ما للمترجم، وروى له عن البرھان الكوراني والخرشي والعربي التلمساني وأمثالھم، 

بد القادر الطبري عامة، وھي عن المعمر الحصاري إجازة واستجاز المترجم من خديجة بنت اإلمام عبد الوھاب بن علّي بن ع
عامة، فإنه أجاز لجدھا وذريته عن زكرياء عن ابن حجر عن البرھان إبراھيم بن صديق عن عبد الرحيم األوالي إجازة 

ل ، عن ابن شاذبخت الفارسي الفرغاني بسنده، قا719، وولد ابن صديق سنة 720، فإنه أجاز ألھل عصره سنة ]عامة[
  .1209وقد أجازت خديجة معي عمر بن عبد الرسول وشيخنا محمد العجيمي، كتب ذلك سنة : الونائي

أجاز الونائي لعمر بن عبد الرسول المكي وولده محمد بن عمر وصالح الفالني ومحمد صالح الرئيس والمسند محمد بن 
ھيم البسناتي الحنفي وعبد الرحمن الجبرتي ومحمد مصطفى البسنوي المدني وصديق ابن عبد هللا ربيع العطار وحسن بن إبرا

 1207ذي الحجة عام  2شفيع الھندي الحنفي وعبد الرحمن بن محمد الرئيس الشافعي عامة، بل أجاز الونائي يوم الخميس 
  .ألھل مكة الموجودين بھا حالة اإلجازة ومن يولد منھم ما دام موجوداً بھا

وقد كتب لي الشيخ أحمد أبو الخير . واه من طريق شيخه أحمد جمعة البجيرميله ثبت مھم وآخر صغير في خصوص ما ر
يذكر لي أنه ظفر بثبت صغير للشريف الونائي ھذا عليه إجازة بخطه كتبھا للشيخ محمد صالح الرئيس  1325من الھند عام 

عن أبيه الشيخ إبراھيم : ني ثم قالالزمزمي المكي، وله فيه وھم، وھو أنه ساق سنده إلى المنال الياس بن إبراھيم الكورا
الكوراني، وھو وھم، والصواب عن إبراھيم يحذف كلمة أبيه، فإن ھذا من النوع الذي ذكره الحافظ في نخبته، وھو من وافق 
و اسم أبيه اسم شيخه، فإن إبراھيم اسم لوالد المنال الياس واسم لشيخه أيضاً، وإبراھيم الذي يروي عنه المنال الياس ليس ھ

  . والده بل ھو الشيخ إبراھيم بن حسن الكوراني الشھرزوري مسند المدينة المنورة، اھـ

نروي ما له عن حسين بن محمد الحبشي عن أبيه عن عمر بن عبد الرسول ومحمد صالح الرئيس وغيرھما عنه، وعن الشيخ 
وعن الشھاب : ح. مصطفى عن المترجم أحمد أبي الخير المكي عن المعمر محمد أمين البسنوي المدني عن أبيه حسن بن

وعن محمد سعيد القعقاعي األديب المكي عن : ح. البرزنجي وأبي النصر الخطيب، كالھما عن والد األول عن الفالني عنه
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محمد بن عمر ابن عبد الرسول عنه، باستدعاء والده له منه، وھذا أعلى ما بيننا وبينه، ومساو له عن شيخنا السكري عن 
  .عنه الكزبري

ھو اإلمام الحافظ مسند الدنيا أبو عبد هللا محمد بن جابر بن محمد بن القاسم بن حسان القيسي التونسي  :(1) ـ الوادياشي 628
ھو شيخ شيوخ اإلسالم في وقته، رحل مرات ودوخ األرض، حج وسمع . نمولداً ووفاة، يكنى بأبي عبد هللا، ووالده بأبي سلطا

ً وأيمة أصبح بھم نسيج وحده انفساح رواية وعلو  بالحجاز والشام والعراق ومصر واألندلس وبالد المغرب، فأدرك أعالما
 .اد واستفادإسناد، وروى بالمكاتبة عن نحو مائة وثمانين من أھل المشرق والمغرب، قيد وصنف وروى وألف وأف

جال في البالد المشرقية والمغربية، واستكثر من الرواية، ونقب عن المشايخ، وقيد الكثير ": "الديباج"قال عنه ابن فرحون في 
 حتى أصبح جماعة

______________________________________ 
 

 .في ما تقدم) 180: ص( 39: راجع رقم (1)
   

. ، اھـ"دخل أقصى المغرب، وعبر إلى األندلس واشتھر أمره": "طبقات القراء"الذھبي في وقال . اھـ"المغرب وراوية الوقت،
ً بلدانية قال  وله برنامج في شيوخه ومروياته حافل جداً، وله زاد المسافر وقد سبق، وله اإلنشادات البلدانية، وأربعون حديثا

وله أيضاً أسانيد كتب المالكية يرويھا إلى " انفساح رحلةأغرب فيھا بما دل على سعة خاطر و: "عنھا ابن فرحون في الديباج
  .ودفن خارج تونس 749توفي سنة . مؤلفيھا، وترجمة عياض

 
: ح. نروي ما له من طريق أبي زيد الثعالبي عن أبي محمد الغرياني عن والده وأحمد بن مسعود وعبد الواحد بن نزال عنه

. إبراھيم بن الشماع والراوية أبي الحجاج يوسف بن الحسن التسولي كلھم عنهوبأسانيدنا إلى السراج عن أحمد بن محمد بن 
ومن طريق المنتوري : ح. ونروي ما له أيضاً بالسند إلى الحافظ ابن حجر عن ابن عرفة وابن خلدون وابن مرزوق كلھم عنه

  .عن ابن لب عنه
 

ھو أبو العباس أحمد بن علّي بن أحمد بن علّي ابن عبد الرحمن بن خلف البلوي الوادياشي األندلسي،  :(1) ـ الوادياشي 629
الحمد  ذي النعم، التي منھا وجودنا من العدم، أما بعد فإن بعض أرباب الرواية أحب أن أقيد له أسماء من : "له برنامج أوله

يته من شيوخي الجلة، زمن مقامي بتونس وفي زمن الرحلة، وأسمي لھم ما أخذته عنھم، وجعلته له في جزأين كما أمل، في لق
 أحدھما أسماء الشيوخ وأنسابھم وكناھم، وفي اآلخر ذكر المأخوذ

______________________________________ 
 

(1) 

والذي ينسب إلى) 1980بيروت (ي وردت في البرنامج المنشور بتحقيق األستاذ محمد محفوظ إن المقدمة التي يوردھا الكتاني ھنا ھي تلك الت
فمن أين جاء الكتاني باسم الوادياشي أبي العباس أحمد بن علي، ونسب له نسخة االسكولایر،) 628: رقم(الوادياشي أبي عبد هللا السابق الذكر 

ذ محفوظ، ولم يشر محقق البرنامج إلى ھذا الذي أورده الكتاني، فھل نحن إزاء وھم يسير أووھي إحدى النسختين اللتين اعتمد عليھما األستا
 .؟خطير

   
ً لھم ما فيه علو سند ولكن باإلجازة معتمداً في ذلك طريق ذوي اإلستجازة  الخ نسخة منه موجودة بمكتبة "... عنھم مضافا

  .تاالسكولایر باصبانيا، وال أعلم عنه شيئاً غير ما ذكر

ھو الحافظ أمين الدين محمد بن إبراھيم الواني الحنفي الدمشقي، أحد كبار الرواة وعظماء المسندين، وله  :(1) ـ الواني 630
مات . ، اھـ"طبق الدنيا بالسماع: "قال فيه ابن رافع. رية بدمشقمجلد في ذكر إسانيد رواياته، موجود بخطه في الخزانة الظاھ

  ."طبقات الحفاظ"، ترجمه السيوطي في 735في ربيع األول عام 

د بن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي المصري قاضيھا، ھو اإلمام الحافظ المتفنن أحم :(2) ـ ولي الدين العراقي 631
، واعتنى به والده فأحضره عند أبي الحسن القالنسي واستجاز له من أبي الحسن العرضي وغيره، ثم رحل به 762ولد سنة 

رحل به أيضاً إلى دمشق في الثالثة من عمره فأحضره على جمع من أصحاب الفخر ابن البخاري وابن عساكر ونظرائھما، و
إلى الحجاز غير مرة وأسمعه بالحرمين، ثم سمع من أبيه وطائفة منھم جويرية بنت الھكاري، ولما ترعرع طلب بنفسه وطاف 
على الشيوخ واشتغل بالعلوم على والده وغيره، وألف التصانيف البديعة في ھذا الشأن، وحدث مع أبيه ببعض المرويات، 
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 26أملى إلى أن مات سنة ": "التدريب"وفي  (3) 826أكثر من ستمائة مجلس، ومات سنة  وكان أحد فقھاء الحفاظ، أملى
 .، اھـ"ستمائة مجلس وكسر

______________________________________ 
 

 .527: وطبقات الحفاظ 358: وذيل تذكرة الحفاظ 379: 3منة ترجمة الواني في الدرر الكا (1)

(2) 
ورفع اإلصر 336: 1كنيته أبو زرعة، وكانت وفاته بالقاھرة، وفيھا كان يتولى القضاء بعد الجالل البلقيني؛ راجع ترجمته في الضوء الالمع 

والرسالة) 284: ومن مصادره لحظ األلحاظ( 144: 1ي والزركل 72: 1والبدر الطالع ) 826وفيات سنة ( 311: 3وانباء الغمر  81: 1
 .214، 82: المستطرفة

 .)والتصويب عن المصادر السابقة( 828: في المطبوعة (3)
   

المستفاد من مبھمات المتن واإلسناد، والتوضيح لمن خرج له في الصحيح وقد مس بضرب من التجريح، وذيل : ومن تصانيفه
ذھبي، واألحكام التي صنفھا على ترتيب سنن أبي داوود، وتمم شرح والده على ترتيب المسانيد تذييل والده على العبر لل

وتقريب األسانيد، وقفت عليه بمكتبة طندتا من مصر، ونفحات التحصيل في ذكر رواة المراسيل، وذيل الكاشف واألطراف 
سئلة المكية التي سأله عنھا الحافظ تقي الدين ابن بأوھام اإلطراف للمزي، وشرح سنن أبي داوود، واألجوبة المرضية عن األ

فھد ھي عندي، وتحفة الولد بترجمة الوالد، وكشف المدلس، وجمع طرق حديث المھدي، واألربعون الجھادية محذوفة 
  .األسانيد، والقطع المتفرقة على نظم االقتراح لوالده، وتخريج مشيخة الشھاب ابن المنفر، وغير ذلك

 
وبأسانيدنا إلى المقري عن أبي العباس ابن : ح. مؤلف ومشيخة ومروي بأسانيدنا إلى أبي زيد الثعالبي عنه نروي ما له من

القاضي عن البرھان العلقمي والنور القرافي، كالھما عن السيوطي عن شرف الدين المناوي عنه، وعندي خطه على أول 
 .أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين ابن العراقي :تخريج أحاديث المنھج للبيضاوي لوالده، وإمضاؤه فيه ھكذا

، وحفظ القرآن وھو ابن سبع سنين، 1114شوال عام  4ولد  :(1) ـ ولي هللا بن عبد الرحيم العمري الدھلوي المحدث 632
، ومات سنة 45، وعاد إلى الھند عام 1143حين كان عمره خمس عشرة سنة، ورحل للحجاز عام وفرغ من العلوم الرسمية 

نشر أعالم الحديث وأخفق لواءه، وجدد معالمه حتى سلم له الناس : "عن المترجم" اليانع الجني"، وفي 1174وقيل  1176
 أعشار الفضل، وأنه رئيس المحدثين، ونعم الناصر لسنن

______________________________________ 
 

 .912: وأبجد العلوم 79: ويضاف إليھا اليانع الجني) 178: ص( 36قد أشرت إلى بعض مصادر ترجمته في رقم  (1)
   

سيد المرسلين، وھذه فضيلة له ال يختلف فيھا اثنان، وال يجحده فيھا أعداؤه فما ظنك بالخالن، ولم يتفق ألحد قبله ممن كان 
م من أھل قطره ما اتفق له وألصحابه من رواية األثر وإشاعته في األكناف البعيدة، ولم يقدر هللا ذلك لغيرھم، يعتني بھذا العل

فتلك فضيلة خالھا هللا له وأظھرھا على يديه وأيدي من تبعه من حملة اآلثار ونقلة األخبار، ولقد كان قبله أجلة طالما اشتغلوا 
بھم من بعدھم فانمحت آثارھم واندرست، فال ترى لھم بين الناس إسناداً وأما ولي هللا بھذا العلم غير أنھم لم يقم به أصحا
  :فمسندھم، به يصولون وعليه يعولون

 
 أبداً على أفق العال ال تغيب أفلت شموس األولين وشمسنا

  

اً، بعد ما كان شيئاً فرياً، عاد بھم علم الحديث غضاً طري: "في حق المترجم وبنيه" الحطة"وقال األمير صديق حسن في . اھـ
تشھد بذلك كتبھم وفتاويھم، ونطقت به زبرھم ووصاياھم، ومن كان يرتاب في ذلك، فليرجع إلى ما ھنالك، فعلى الھند واھلھا 

وكان من مذھبه رحمه هللا االھتمام بالموطأ وتقديمه على سائر كتب الحديث حتى البخاري . ، اھـ"شكرھم مادامت الھند وأھلھا
فالمطلوب العمل على الموطأ وتعطيل التخريجات واالكتفاء بما يترشح : "سلم فضالً عما دونھما، حتى قال في بعض إفادتهوم

وأقرب الناس إلى المجددية : "لما تكلم على المجدد" التفھيمات"وقال في كتابه . له" القواعد"كذا في " من ظاھر الحديث
ھھم، ولما تمت بي دورة الحكمة ألبسني هللا خلعة المجددية فعلمت علم الجمع بين المحدثون القدماء كالبخاري ومسلم وأشبا

المختلفات، وعلمت أن الرأي في الشريعة تحريف، وأشار إلي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إشارة روحانية أن مراد الحق 
وھو كما قال ": "الحطة"ن الھندي إثره في قال األمير صديق حسن خا. اھـ" منك ان يجمع شمالً من شمل األمة المحمدية بك
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أما أصول الحديث فله فيھا باع رحيبة كأنه قد حاز القدح المعلى منھا، وقد أشار ابنه ": "اليانع الجني"وفي . اھـ" و الحمد
  .اھـ" الشيخ عبد العزيز إلى أن للشيخ فيھا تحقيقات مستظرفات لم يسبق إليھا وتدقيقات لم يقع حافر عليھا

ً يسھل : ومن مؤلفات ولي هللا في الحديث وفقھه كتاب المسوى في فقه الحديث باللغة العربية رتب فيه أحاديث الموطأ ترتيبا
تناوله وترجم على كل حديث بما استنبط منه وبين فيه ما تعقبه األيمة على اإلمام مالك بإشارة لطيفة حيث كان التعقب بحديث 

ً المصفى  باللغة الفارسية شرح فيه الموطأ جرد فيه األحاديث واآلثار وحذف أقوال مالك وبعض صريح صحيح، وله أيضا
أسرار الحديث وحكم ، وله حجة هللا البالغة في (1) بالغاته وتكلم فيه ككالم المجتھدين، ومنھا شرح تراجم الصحيح وقد طبع

، وله في ھذه الصناعة اإلرشاد إلى مھمات االسناد وھو مطبوع، واالنتباه في سالسل أولياء هللا، (2) التشريع وقد طبع مراراً 
والنوادر، وله أيضاً الدر الثمين في  (3) (انظرھا وأسانيدنا إليه في حروفھا(الجميل وإنسان العين في مشايخ الحرمين، والقول 

رحمن في ترجمة منشرات النبي األمين، وفيوض الحرمين، وأنفاس العارفين، وإزالة الخفاء عن خالفة الخلفاء، وفتح ال
  .القرآن، والنوادر من أحاديث سيد األوائل واألواخر، والتفھيمات اإللھية، وتأوبل الحديث، وغير ذلك

وتصانيفه كلھا تدل على أنه كان من أجالء النبالء، : "قال أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي في حواشيه على الموطأ
 نصاف، متجنباً عن التعصب واالعتساف، ماھراً فيوكبار العلماء موفقاً من الحق بالرشد واإل

______________________________________ 
 

 .1323طبع بحيدر آباد سنة  (1)
 .1322وبمصر  1294وببوالق في جزءين  1286طبع بالھند  (2)
 .)977: ص( 522، ) 203: ص(و ) 204، 178: ص(، 63، 36: رقم (3)

   
وھو ممن ظھر لي أنه يعد من حفاظ القرن الثاني عشر ألنه ممن رحل : قلت. اھـ" في المباحث الحديثية العلوم الدينية متبحراً  

ً بالھند أطعم وأثمر وأكل منه خلق، وقد فاتنا ذكره في برنامجھم  ورحل إليه، وروى وصنف واختار ورجح وغرس غرسا
ويكفي في ترجمة ولي هللا المذكور أن ممن تخرج به الحافظ الزبيدي، فإنه أخذ عنه في الھند قبل رحلته إلى البالد  (1) السابق
  .العربية

ھو اإلمام حافظ المذھب المالكي بالمغرب حجة المغاربة على األقاليم أبو العباس أحمد بن يحيى بن  :(2) ـ الونشريسي 633
لو : "لمدفن، ھو الذي قال عنه ابن غازيمحمد بن عبد الواحد بن علّي الونشريسي التلمساني األصل والمنشأ، الفاسي الدار وا

 ."أن رجالً حلف بالطالق انه أحاط بمذھب مالك أصوله وفروعه لم تطلق عليه زوجته لكثرة حفظه وتبحره
 874أخذ عن الكفيف ابن مرزوق مرويات سلفه اإلمام الجد والوالد والحفيد وابن زكري وغيرھم، وبعد رحلته لفاس عام 

وفھرسته نرويھا من طريق القصار عن أبي القاسم ابن أبي عبد هللا ابن عبد الجبار . المكناسي صار يحضر مجلس القاضي
الفكيكي عن أبيه عنه، وباسمه ألف فھرسته، وأرويھا بالسند إلى اليوسي عن ابن سعيد المرغتي السوسي عن عبد هللا بن علّي 

 بفاس، 914ريسي سنة وكانت وفاة الونش. بن طاھر عن الفكيكي المذكور عن أبيه عنه

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 79: انظر الجزء األول ص (1)

(2) 

:1وسلوة األنفاس  53: والبستان 47: ودوحة الناشر 130: ودرة الحجال رقم 156: الونشريسي صاحب المعيار ترجمة في جذوة االقتباس
وإيضاح المكنون 87: ونيل االبتھاج 281: وألف سنة من الوفيات 58: 1وتعريف الخلف  255: 1 والزركلي 274: وشجرة النور 253

ً عنه وعن المدرسة من خالل المعيار للدكتورة 49: وأعالم الجزائر 317: والدليل 923: ومعجم سركيس 592: 2، 113: 1 وانظر بحثا
 .1981والفكر التربوي اإلسالمي، بيروت  ،86 - 61ص  21: وداد القاضي في مجلة الفكر العربي، العدد

   
طبع بفاس، من أعظم الكتب التي  (1) في تسع مجلدات" المعيار المعرب في فتاوى أھل أفريقية والمغرب"وھو صاحب 

  .كادت تحيط بمذھب مالك
 

الوجازة في صحة "ھو الوليد بن بكر بن مخلد األندلوسي النحوي الفقيه المالكي، صاحب كتاب  :(2) الوليد بن مخلد ـ 634
ً على ألف شيخ" اإلجازة ن طريق ابن عبد البر عن أبي ذر الھروي عنه، أروي كنابه ھذا م. وذكر فيھا من شيوخ العلم نيفا

  .ورواية أبي ذر عنه ھذه ذكرھا الشنتجالي والعذري
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ن بكر المالكي، أروي فھرسته بالسند إلى ابن ھو الشيخ الفقيه أبو محمد عبد هللا بن الوليد بن سعد ب :(3) ـ ابن الوليد 635

  .خير عن الفقيه أبي القاسم أحمد بن محمد بن بقي عن الشيخ الفقيه أبي عبد هللا محمد بن فرج بن الطالع عنه
 

: بن محمد بن عمر بن واجب القيسي أبو الخطاب، أحد المحدثين األعيان، قال ابن ناصرھو أحمد  :(4) ـ ابن واجب 636
كان ": "الديباج"وفي . اھـ" في الدراية، له بھذا الشان عناية] الشأو[كان بشرق األندلس حامل راية الرواية عالي اإلسناد بالغ "

حدث عن جده عنه وابن . اھـ" الحديث حافظاً له متسع الروايةمن أعظم الناس عناية بالرواية ولقاء الشيوخ، كامل االشتغال ب
 له برنامج، ولد. ھذيل، وأجاز له أبو بكر ابن العربي فيما يذكرون

______________________________________ 
 

 .1982ھو في اثني عشر مجلداً، وقد أعيد طبعه ببيروت (1)

(2) 
:انظر الصلة( 392رحلته ما يزيد على الف شيخ بين محدث وفقيه وتوفي بالدينور سنة  سرقسطي يكنى أبا العباس رحل وسمع ولقي في

وكتابه يسمى الوجازة في صحة القول باإلجازة؛ وھو الذي رويت عنه اإلشعار األندلسية التي ضمنھا الثعالبي كتاب) 380: 2والنفح  607
 .(36: 2اليتيمية (اليتيمية 

 .448واستوطن مصر، وتوفي بالشام سنة  384؛ وقد رحل ابن الوليد إلى المشرق سنة 267: لةوالص 432: فھرسة ابن خير (3)

56: والديباج 116: والمرقبة العليا 49 - 47: وبرنامج الرعيني 106: والتكملة 472 - 470: 1ترجمة ابن واجب في الذيل والتكملة  (4)
 .347: 1واالعالم بمن حل مراكش 

   
 .نتصل به من طريق ابن الزبير عن أبي الخطاب ابن خليل السكوني عن ابن واجب. 614 ومات سنة 535سنة 

إبراھيم بن علّي  ھو اإلمام العالمة الجھبذ النظار المحدث الكبير أبو عبد هللا محمد بن :(1) ـ ابن الوزير اليمني 637
المرتضى بن الفضل الحسني القاسمي، المعروف بابن الوزير اليمني الصنعاني، ولد بھجرة الظھراوي من شظب، وھو جبل 

، وعانى النظم فبرع فيه، وأخذ عن نفيس الدين سليمان العلوي والحافظ جمال الدين محمد بن 775عال باليمن، في رجب عام 
أخذه عنھما من كتبه، ويعبر عن عصريه ابن حجر بحافظ العصر مع أنه مات قبله باثنتي عشرة ظھيرة المكي، كما استفدت 

في عدة مجلدات ثم اختصره في " العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم"وصنف في الرد على الزيدية كتابه . سنة
، وھو من أنفس الكتب التي انتشرت أخيراً، حرر فيه (2) الروض الباسم عن سنة أبي القاسم وقد طبع األخير قريباً في مجلد

أھمية علم الحديث بين علوم اإلسالم وتفوق كتب البخاري ومسلم، وقلمه فيه واسع االطالع جيد البحث سلس العبارة وھو 
نظار في علوم اآلثار، ونصر العميان في التنفير من شعر أبي العالء، والقواعد المھمة فيمن نسب إليه صاحب كتاب تنقيح األ

وعندي منه  (3) مخالفة األيمة، وكتاب إيثار الحق على الخلق في رد الخالفات إلى المذھب الحق، وھو مطبوع في مجلد
في ترجمة أخيه " إنباء الغمر"ذكره الحافظ ابن حجر في  نسخة خطية كانت على ملك الشيخ صالح الفالني أيضاً، وغير ذلك

وذكره الحافظ . اھـ" له أخ يقال له محمد مقبل على االشتغال بالحديث شديد الميل إلى السنة بخالف أھل بيته: "الھادي فقال
 :الدين ابن فھد في معجمه وأنشد لهتقي 

______________________________________ 
 

  .(وفيه ذكر لمصادر أخرى( 191: 6والزركلي  340: والتاج المكلل 81: 2والبدر الطالع  272: 6ترجمة ابن الوزير في الضوء الالمع  (1)
 .الخ... الروض الباسم في الذب : وعنوانه 1979بيروت  ھو في جزءين، طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر، وأعيد في (2)
 .1318منه طبعة بمصر سنة  (3)

 في النص والعلماء ھم وراثه العلم ميراث النبي كذا أتـى
 وراثه وعرفت ما مـيراثـه فإذا أردت حقيقة تدري بھـا
 فينا وذاك متاعـه وأثـاثـه ما ورث المختار غير حديثه

 ولكل محدث بدعة إحـداثـه وراثًة نـبـوية فلنا الحديث
  

وقال عنه " اإلمام الكبير المجتھد المطلق: "وقال عن المترجم الحافظ الشوكاني. وكان لقاء ابن فھد له سنة عشر وثمانمائة
الحديث كان من كبار حفاظ ": "التاج المكلل من جواھر مآثر الطراز اآلخر واألول"األمير صديق حسن الھندي في كتابه 
نتصل به من طريق ابن العجل اليمني عن يحيى ". محرم سنة أربعين وثمانمائة 27والعلماء المجتھدين اليمانيين، مات في 

  .)انظر اإليثار من فھرسة الشوكاني(ابن مكرم الطبري عن عبد العزيز بن فھد بن محمد بن إبراھيم الوزير 
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هللا القلقشندي بلداً الشعراوي الخلوتي الشھير بحجازي، الواعظ المصري،  ھو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد: ـ الواعظ 638
وكان : "اإلمام المعمر المحدث المسند المقري، خاتمة علماء عصره، قال عنه الحافظ الزبيدي بعد وصفه بشيخ المحدثين

  .اھـ" يوصف بالحفظ والمعرفة وقد رحل إليه من أقطار البالد وألحق األحفاد باألجداد

خذ عن أعالم كالنجم الغيطي والجمال يوسف بن القاضي زكرياء ويوسف األرميوني وأحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي أ
والقطب الشعراني والشمس الرملي وشحادة اليمن والشمس العلقمي وكريم الدين الخلوتي، وأجازه المحدث المسند أحمد بن 

السبعين وتسعماية، قال أخبرنا الحافظ عثمان الديمي عن الحافظ ابن حجر، سند بصحيح البخاري بعد سماعه عليه في حدود 
: وأخذ المترجم أيضاً عن عضد الدين محمد بن أركماش اليشبكي التركي الحنفي رفيق الشيخ عبد الحق الكافيجي، قال المترجم

أروي بحق اإلجازة عن الشيخ محمد : "نبليوذكر المترجم في إجازته للشيخ عبد الباقي الح" وھو أعلى من لقيناه لسبقه بالسن"
الحنفي المعمر الساكن بغيط العدة بمصر إلى موته، بحق إجازته من شيخ اإلسالم الحافظ ابن حجر  (1) بن أركماش

السيوطي قال أحدھما عن محيي الدين الكافيجي، فبفضل هللا ھذا االسناد انا منفرد به  العسقالني، وبحق اجتماعه مع الحافظ
 ً قد تكلم في لحوق ابن أركماش البن حجر فاستبعد، وأنا رأيت ترجمته في ": "خالصة األثر"قال المحبي في . اھـ" شرقاً وغربا

بن أركماش اليشبكي عضد الدين النظامي نسبة للنظام  محمد: "التي ألفھا القاضي تقي الدين اليمني فقال" طبقات الحنفية"
ومات والده وھو صغير فرباه خاله المذكور، وحفظ القرآن وعرض على ابن حجر  842الحنفي لكونه ابن أخته ولد سنة 

ا وأنت إذ. اھـ" وغيره، واشتغل على الديري والزين قاسم، وحج غير مرة، وكتب بخطه الكثير ، وجمع تذكرة في مجلدات
فقد ثبت لحوقه البن حجر، وأما لحوق المترجم  852عرفت مولده لم تستبعد أنه أخذ عن ابن حجر، فإن وفاة ابن حجر سنة 

ً مع ان له مشايخ كثيرين يبلغون ثالثمائة شيخ : قلت. اھـ" له فال مطعن فيه، وبالجملة فقد نال المترجم بھذا السند شأناً عظيما
عد العھد بمثله، ولعله آخر من بلغ ھذا العدد من رجال األلف األول، وبعده الحافظ مرتضى فإن وھذا العدد في المشايخ مما ب

، وقد سبق في ترجمة ابن سنة ما ھو أغرب، وأين  شيوخه نحو ثالثمائة عنه، والفقير جامع ھذه الشذرة، فقد تجاوزه والحمد 
 .شيخ كل ذلك مما سبق عن ابن السمعاني أن شيوخه بلغوا سبعة آالف

______________________________________ 
 

(1) 
فلعله ھذا وان يكنه وھو الظاھر 868نجد بمصر جزءاً من تذكرة ابن حمدون بخط محمد بن اركماش الطويل اليشبكي الحنفي أتمه نسخاً عام 

ي أمھات المؤمنين البن اركماش الحنفي ھذا فلعلهيكتب وينسخ، وفي المكتبة السلطانية بفاس كتاب الدر الثمين فيما ورد ف 868فقد كان عام 
 .)مؤلفه. (ھـ. ھذا ا

   
وممن وصف باإلكثار من الشيوخ من المتقدمين خلق من الحفاظ كالثوري وابن المبارك وأبي داوود الطيالسي والبخاري  

لى األلف سوى ھؤالء أبو زرعة كتبت عن ستة آالف شيخ، وممن زادت شيوخه ع: وابن منده والقاسم بن داوود البغدادي قال
الرازي ويعقوب بن سفيان والطبراني وابن عدي وابن حبان وأبو الوليد بن بكير وأبو صالح المؤذن وأبو سعيد السمان، كان 
له ثالثة آالف شيبخ وستمائة، وابن عساكر وابن السمعاني وابن النجار وابن الحاجب والدمياطي والقطب الحلبي والبرزالي، 

ه ثالثة آالف شيخ منھا ألف باإلجازة، والفخر عثمان التوزري، بلغ شيوخه نحو األلف، والذھبي وابن رافع والعز ابن فشيوخ
جماعة والحافظ ابن حجر، بلغ شيوخه نحو ستمائة، والحافظ تقي الدين الفاسي، بلغ شيوخه نحو خمسمائة، والسخاوي ومن ال 

  .ع وانقطع أو كاد في العاشر، وكل شيء إلى هللا راجعيحصى كثرة، لكن ضعف الحال في القرن التاس

أخذ عن الواعظ المذكور عامة شيوخ مصر وغيرھا في زمنه كالحافظ البابلي وعبد الباقي الحنبلي والشھاب أحمد العجمي 
الي ومحمد بن عالن الصديقي المكي وسلطان المزاحي والمعمر علّي بن أحمد بن البقال الغمري األنصاري المكي ومو

الشريف بن عبد هللا الواوالتي المعمر ومحمد بن عبد الكريم الجزائري وعبد القادر بن جالل المحلي الصديقي خطيب الجامع 
ومن طريق ھؤالء العشرة نروي ما له من مروي ومؤلف كشرح الجامع . األزھر وغرس الدين محمد الخليلي عم الشيخ يس

وشرح ألفية " فتح الملى النصير بشرح الجامع الصغير"سون كراساً، سماه الصغير في اثني عشر مجلداً، كل مجلد خم
السيوطي في االصطالح، وشرح األربعين السيوطية المضاھية لألربعين النووية، وشرح مختصر ابن أبي جمرة للصحيح، 

ج، والموارد المستعذبة ووثوق اليدين بما يجاب به عن حديث ذي اليدين، والسراج الوھاج في إيضاح رأيت ربي وعليه التا
عن رؤية النبي في المنام، وكشف النقاب في حياة األنبياء إذا تواروا في التراب، وغير بمصادر العمامة والعذبة، واالستعالم 

ومات بمصر سنة  957وھو ممن ظھر لي انه يصح إدراجه في حفاظ القرن الحادي عشر، ولد رحمه هللا سنة : قلت. ذلك
1035.  

  .(1) )انظر النفس اليماني: (ھدلالوجيه األ
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  .(2) )انظر حرف الكاف: (الوجيه الكزبري

نحو كراسة، ترجم فيه ھو نظم رجزي للشيخ أبي سالم العياشي في  :(3) ـ وسيلة العبد الغريق بأيمته في الطريق 556
لمشايخه الصوفية المشارقة والمغاربة على طريق التوسل، وأفرد لكل شيخ ترجمة مستقلة، وفيھا نظم سنده، قال عن ھذا 

في غاية الحسن والجمال جمع فيه : "يعني دفين ميسور" الروض المطيب في مناقب الشيخ سيدي أبي الطيب"النظم صاحب 
اھـ، ومن غرائب مشايخه الذين ترجم لھم فيه سيدي صالح بن أحمد دفين كتاوة " ثالثمائة بيتطرق األيمة بأسرھا وھي في 

 ."وقد سبقت في المسالك واقتفاء األثر، وانظر العياشي وإجازته"نرويھا وكل ما ألبي سالم بأسانيدنا إليه . من بالد درعة
لمحدث الصوفي مسند اليمن مفتي زبيد سليمان بن يحيى لإلمام العالمة ا: ـ وشي حبر السمر في شيء من أحوال السفر 557

بن عمر مقبول األھدل الزبيدي، ذكر فيه مشايخه الذين لقي، كمحمد حياة السندي وابن الطيب الشركي وحسن بن محمد سعيد 
 المصريبن إبراھيم الكوراني والشمس محمد بن أحمد الجوھري ومحمد ھالل سنبل وأبي الحسن المغربيس التونسي وعطاء 

______________________________________ 
 

 .في ما تقدم) 695: ص( 448: رقم (1)
 .)485: ص( 278: رقم (2)
 .)832: ص( 472) 586: ص( 181) 175: ص( 30) 168: ص( 18: انظر األرقام (3)

   
ً وشيخ بن جعفر الصادق باعلوي الحبشي وجعفر بن حسن البرزنجي وعبد هللا المرغتي، ون   .قل فيھا إجازات ھؤالء له جميعا

 
والمترجم . ويروي المترجم عالياً عن مسند اليمن الوجيه عبد الرحمن بن عبد هللا بلفكيه والشھاب أحمد مقبول الھدل وغيرھم

  .له ترجمة طنانة" ألفية السند"ھو عمدة الحافظ الزبيدي وعليه في اليمن عول وترجمه في 
 

طريق ولده الوجيه عبد الرحمن والحافظ مرتضى، كالھما عنه، بل أخذ مرتضى عن جل نروي كل ما يصح للمذكور من 
، وآخر تالميذه في الدنيا الشيخ أحمد بن سعيد 1197شوال عام  4ھؤالء، وأجاز المترجم ألھل عصره عامة، وكانت وفاته 
  .باحنشل الدوعني اليمني صحبه إحدى عشرة سنة وأجازه

 
، وبلفكيه 1110للسيد عبد هللا بن أحمد بلفكيه الباعلوي اليمني المتوفى سنة : البيعة والتلقين ـ وصلة السالكين بوصل 558

المعروف انه بفتح الباء وسكون الالم وفتح الفاء وكسر القاف المعقودة، وذكر بصري في ثبته أنه بكسر الفاء والقاف المفتوحة 
يه وعبد الرحمن بن مصطفى العيدروس، كالھما عن عبد الرحمن بن نرويھا بأسانيدنا إلى الوجيه األھدل عن أب. وھو غريب

  .(1) عبد هللا بلفكيه عن أبيه صاحبھا
 

ألبي العباس الوليد بن بكير العمري من أھل سرفسطة باألندلس، ذكر انه لقي  :(2) ـ الوجازة في صحة القول باإلجازة 559
 في رحلته ما ينيف على ألف شيخ بين محدث وفقيه، سمع منھم وحدث، ومات بالدينور عام

______________________________________ 
 

 .232: نيانظر النفس اليما (1)
 .وما أورده المؤلف ھنا ال يعدو أن يكون تكراراً) 1123: ص( 634: انظر رقم (2)

   
أرويھا بأسانيدنا إلى أبي القاسم ابن بشكوال عن القاضي محمد بن عبد العزيز عن أبي العباس العذري عن عبد بن  392 

  .أحمد الھروي عنه

لإلمام المحدث الكبير الشيخ أبي الحسن محمد بن : بعض األحاديث الممتازة ـ الوجازة في اإلجازة لكتب الحديث مع ذكر 560
وانظر أبو الحسن في (عبد الھادي السندي المدني محشي الكتب الستة وغيرھا، أرويھا بأسانيدنا إلى محمد حياة السندي عنه 

  .(1) )حرف األلف
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انظر حرف (لإلمام الحافظ أبي طاھر السلفي، أرويھا بأسانيدنا إليه : ـ الوجيز في ذكر المجاز والمجيز 561
أنظره وال " سمط الجوھر"وفيھا كالم جيد في تصحيح الرواية باإلجازة والعمل بھا نقله أبو التوفيق الدكالي في  (2) (السين
  .بد

للحافظ أبي القاسم محمد بن أحمد بن الطيلسان، جمع فيه : في العجالة المستخرجة للطالب الممتاز (3) ـ الوعد واإلنجاز 562
حمد عبد هللا بن محمد بن ھارون أحاديث بأسانيده لمن سأله جمعھا ليرويھا عنه، أرويھا بالسند إلى الوادياشي عن أبي م

وبأسانيدنا إلى الحافظ ابن حجر عن عبد هللا ابن عمر الحالوي عن الضياء ابن أبي زكنون عن عبد هللا بن : ح. الطائي عنه
 .ھارون القرطبي عنه

______________________________________ 
 

 .)148: ص( 38: انظر رقم (1)
 .)1060: ص( 534: يث عن سمط الجوھر في رقموالحد) 994: ص( 565: رقم (2)

(3) 
فأما من 581ووفاته سنة " أبو عبد هللا"ولكن كنيته ھنالك  40: 6والذيل والتكملة  533: لمحمد بن أحمد ابن الطيلسان ترجمة في التكملة

)254: ص( 81: ن محمد وقد مر من قبل في رقمب) القاسم(كنيته أبو القاسم فاسمه القاسم وعلى ذلك يكون صواب العبارة للحافظ أبي القاسم 
 .)476: ص( 267ورقم ) 315: ص( 113ورقم 

 حرف الياء

اله تلميذه السيد أبو بكر ابن محدث بالد اليمن وشيخھا وحافظھا، ح: اليمني الشافعي (1) ـ يحيى بن أبي بكر العامري 639
، 816ولد سنة ". محدث اليمن وحافظه"وغيره بـ " اإلمام الحافظ المحدث الحبر"بـ " الجزء اللطيف"عبد هللا العيدروس في 

 .وسمع بمكة من أبي الفتح المراغي والحافظ ابن فھد المكي، ورحل إليه الناس وانتھت إليه الرياسة بإقليمه
، وله بھجة المحافل في تلخيص (2) بة في جملة من روى في الصحيح من الصحابة وھي مطبوعة بالھندله الرياض المستطا

، وله كتاب عظيم في رجال الصحيحين (3) المعجزات والسير والشمائل وھي مطبوعة بحاشيتھا لمحمد األشخر اليمني بمصر
وقفت عليه بمصر في مكتبة السيد أحمد الحسيني في مجلدين، له مقدمة بھا من الفوائد ما ال يوجد في غيرھا، وله غربال 

رأى المصطفى عليه السالم في منامه ومسح " المشرع الروي"وفي . اليمنب 893مات رحمه هللا سنة . الزمان في التاريخ
على ظھره بيده الكريمة فاستيقظ وأثر األصابع النبوية ظاھرة يراھا الناس في ظھره، وبقي كذلك مدة حياته، واشتھر ذلك في 

  .(4) "الجزء اللطيف"احب جھات اليمن، وممن رآھا وتبرك بھا قطب اليمن السيد أبو بكر ابن عبد هللا العيدروس ص
______________________________________ 

 
وھو( 168: 9 والزركلي 225: 2وبروكلمان، التكملة  1261: ومعجم سركيس 48: وتحفة االخوان 327: 2له ترجمة في البدر الطالع  (1)

 .)والعقيق اليماني وھو مخطوط؛ كما أن الكتاني يذكر كتاب الجزء اللطيف في مصادره 42: يذكر الدر الفريد
 .)صفحة 600في ( 1303طبعت في بھوبال سنة  (2)
 .1330في جزءين بمطبعة الجمالية بمصر  (3)
 .)المؤلف(من الجزء الثاني منه  35انظر الجزء اللطيف، ص  (4)

   
نتصل به من طريق السيد يحيى بن عمر مقبول األھدل عن السيد أبي بكر ابن علّي البطاح األھدل عن السيد طاھر بن 

  .(1) )انظر حرف الباء من حصر الشارد(الحسين األھدل عن جمال الدين محمد بن عبد المحسن األھدل عن العامري 
 

 محمد بن محمد بن عبد هللا بن عيسى ھو فخر الجزائر أبو زكرياء يحيى بن الفقيه أبي عبد هللا :(2) ـ يحيى الشاوي 640
النائلي، نسبة إلى قبيلة أوالد نائل بالقطر الجزائري، الملياني الشاوي تسمية ال نسباً، الجزائري المالكي المتوفى على ظھر 

ستاذ الذي ھو األ": "خالصة األثر"قال فيه تلميذه المحبي في . ، ثم نقل إلى مصر فدفن بھا بمقبرة المالكية1096البحر عام 
ختمت بعصره أعصر األعالم، وأصبحت عوارفه كاألطواق في أجياد الليالي واأليام، ولد بمدينة مليانة، ونشأ بالجزائر، وأخذ 
بھا عن أعالم أعالھم سنداً أبو محمد سعيد قدورة وعلي بن عبد الواحد األنصاري ومحمد بن محمد بھلول الزواوي السعدي، 

الشيخ السنوسي عن عبد هللا بن عمر الشريف عمن اجتمع بالشيخ السنوسي، وروى حزب البحر وأجازه شيوخه، وروى كتب 
للشاذلي عن عبد الرحمن الھواري عن سيدي أبي علّي عن أخيه سيدي محمد بن علّي عن الشيخ أحمد بن يوسف الملياني عن 
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ي والنور الشبراملسي والشيخ سلطان المزاحي وأجازه بھا الشمس البابل 1074الشيخ زروق بأسانيده، وقدم مصر حاجاً عام 
  .اھـ" كانت حافظته مما يقضى منھا بالعجب: "قال المحبي" وأخذ عنه أھلھا وأذعنوا له

 
  كان يحفظ شرح: "وقال تلميذه الشھاب أحمد بن قاسم البوني في ثبته

______________________________________ 
 

 .في ما تقدم) 363: ص( 122: رقم (1)

116: 4والفكر السامي  533: 2وھدية العارفين  316: وشجرة النور 187: 1وتعريف الخلف  486: 4ترجمة الشاوي في خالصة االثر  (2)
 .وأعالم الجزائر 214: 9والزركلي  701: 2وبروكلمان، التكملة 

   
ً من ال كتب الكبار كمختصر ابن عرفة الفقھي، وھو التتائي الكبير وشرح اإلمام بھرام الوسط وغيرھما، بل يحفظ ستين كتابا

ستة أسفار كبار جمع فيه أكثر المذھب، حتى إنه يذكر في بعض المسائل خمسين قوالً منسوبة لقائلھا وأمثال ذلك، وأما 
فحفظ القرآن وھو  ؟التواليف التي ھي كراريس قليلة يحفظ منھا ما ال يحصى، كيف ال وھو يحفظ من ثالث عرضات ال غير

: ثمان سنين، ثم اشتھر بالحفظ وحدة الذھن وجودة اإلدراك حتى عبر عنه شيخنا سيدي بركات بن باديس القسمطيني بقوله ابن
  .اھـ" إنه عالم الربع المعمور"

وفي حاشية الشيخ التاودي ابن سودة على الصحيح لما ذكر امتحان أھل بخارى لفخر بلدھما اإلمام أبي عبد هللا البخاري بقلبھم 
يشبه ھذه القصة ما حكى لي بعض المصريين على الشيخ يحيى الشاوي، كان ظھر على أھل مصر بحفظه : قلت"األسانيد له

نبعث : وذكائه، ثم كتب إليھم سلطان اصطنبول أن ابعثوا لي عالماً لمناظرة رجل ظھر ھنا زعم أنه ال يقدر عليه أحد، فقالوا له
فالن : قالوا ؟أنا فالن بن فالن فمن ھذا : منا، فبعثوه، فلما استقر به المجلس قال لھمله ھذا المغربي فإن ظھر عليه قلنا ليس 

  .اھـ" فلم يجد أحداً يحفظ نسبه ؟الخ فمن أنا ... بن فالن، ولھذا فالن ابن فالن 

أسرع منه  لم أر: أشعري الزمان، وسيبويه األوان، وقال"وقد ترجمه النور علّي النوري الصفاقصي في فھرسته وحاله بـ
مؤرخة : وقرأنا عليه شرح المرادي على األلفية، وكنا نصحح نسخنا على حفظه، ولما كتب لي اإلجازة قال: نظماً، قال

 .اھـ" وألف وذلك ھو التاريخ، فتعجبت من شدة فطانته 78بمجموع االسم واللقب، فعددت حروف يحيى الشاوي فوجدتھا 
منھا الترجيح في بيان : شأنه أيضاً، وذكر أنه أجازه بجميع مروياته ومؤلفاته، قالوترجمه الشھاب النخلي في فھرسته وعظم 

وحواشي التسھيل واأللفية وفيما له في علم الكالم وفي إعراب الكلمة المشرفة، وذكر النور علّي ما للبخاري من التصحيح، 
في درجين، ونظم قصيدته  36حياة الخضر في أبيات النوري أنه جمع فھرسة لشيخه الحافظ البابلي وأنه نظم جواباً في إثبات 

الالمية في إعراب كلمة الشھادة في ساعة بين العشائين، وھو يتحدث مع بعض األصحاب، وذكر البوني أنه زل عليه في داره 
ل أنه ال الحاص: بمصر سنة فكان يرد عليه في كل يوم نحو العشرين سؤاالً وأكثر، فيجيب عنھا بال كلفة وال مطالعة، قال

نزھة "وللمترجم ترجمة نفيسة، في . اھـ" نظير له، وما ذكرت من وصفه حتى العشر، وطوبى لعين رأته ولو مرة في الدھر
من أغرب ما فيھا انه ولي مشيخة  (1) للشيخ محمود بن سعيد مقديش الصفاقصي" دائرة األنظار في علم التواريخ واألخبار

  .الجامع األزھر، وهللا أعلم

قد صعد إلى بالد المشرق من بالد المغرب األقصى والوسط في القرن الحادي عشر أفراد مأل البالد اسمھم طوالً : قلت
 ً ، وخلدوا لنفسھم ولبالدھم أكبر ذكر وأوفى عظمة، وناھيك منھم بأبي العباس المقري، وعبد الكريم الفكون وعرضا

القسمطيني، وأبي مھدي عيسى الثعالبي، ويحيى الشاوي ھذا من المغرب الوسط، وأبي سالم العياشي، وأبي عبد هللا ابن ناصر 
وفي القرن الثاني . ئي وعبد الملك التجموعتي من أھل المغرب األقصىالدرعي، وابن سليمان الرداني، وابن المرابط الدال

أبو علّي اليوسي، والشيخ أبو العباس ابن ناصر الدرعي، وابن عبد هللا المغربي وأبو الحسن الحريشي، وابن الطيب : عشر
الح الفالني وأمثالھم، وفي القرن الشركي، وابن عبد السالم بناني، وأبو الحسن السقاط، والشيخ التاودي ابن سودة، والشيخ ص

عبد العزيز ابن حمزة المراكشي، وابن عبد السالم الناصري، وأبو العباس أحمد بن إدريس العرايشي دفين : الثالث عشر
 صبية باليمن، وتلميذه الشيخ السنوسي دفين جغبوب،

______________________________________ 
 

 .)المؤلف(تونس . ط 173 :2انظر نزھة دائرة األنظار  (1)
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واألمير عبد القادر بن محيي الدين الجزائري دفين دمشق، وسيدنا الجد، والحاج المھدي ابن سودة وشيخنا الوالد، ومن ھذا  
فإن أبو عبد هللا محمد محمود بن التالميذ الشنكيطي، وشقيقنا الشيخ أبو عبد هللا، وابن خالنا صاحب السلوة رحمھم هللا، : القرن

جميع ھؤالء رفعوا لبالدھم المنار بما نشروا من علم وھدى، فرحم هللا تلك األسامي والمسميات الضخمة، وحيا هللا كل جاد 
  .كال على الحياة وأھلھا] عاش[مجد مجتھد، وقاتل كل ميت متماوت كسل 

  .نروي ما للمترجم بأسانيدنا إلى البصري والنخلي، كالھما عنه

عن  1147ھو يحيى بن عمر مقبول األھدل الزبيدي محدث ديار اليمن ومفتي زبيد، مات بھا سنة  :(1) ـ يحيى األھدل 641
ة الحديث وروايته سنة، غلب عليه علم الحديث حتى نسب إليه، وكان يحفظ صحيح البخاري ومسلم، وكان في معرف 74

ً صلى خلفه أھل زمانه، وقدمه دھره على سائر أقرانه، ونقل  واألسانيد والصحيح والحسن والضعيف وشديد الضعف إماما
وكان له السند العالي الذي ھو ". حافظ العصرباالتفاق، ومحدث اإلقليم بال شقاق"تحليته بـ " النفس اليماني"الوجيه األھدل في 
كان السيد يحيى من الدعاة إلى الترغيب في اإلقبال على علمي : "لولد حفيده" النفس اليماني"اليمن وفي أعلى ما يكون في 

التفسير والحديث، وفھم معاني الكتاب والسنة، والتفقه في ذلك، والعمل بما صح به الدليل، حتى أن بعض الفروعيين بسبب 
إلمام الشافعي، والسيد يحيى يبلغه ذلك وال يصغي لقول قائل، وال ھذا الشأن كان يقول السيد يحيى بن عمر خرج عن مذھب ا

 :يرعوي لعذل عاذل، ولسان حاله ينشد

 وصيره رأيا وحـقـقـه فـعـالً إلذا اختار جل الناس في الدين مذھبا
______________________________________ 

 
 .61 -  60: وانظر النفس اليماني 534: 2ھدية العارفين و) 852: ويعتمد أبجد العلوم( 203: 9ترجمته في الزركلي  (1)

 أحق اتباعاً بل أسدھـم سـبـال فإني أرى علم الحديث وأھلـه
 يؤمؤن ما قال الرسول وما أملى ورأيھم أعلى وأولى لكونـھـم

  
والقاضي أحمد بن إسحاق جعمان وعبد هللا المزجاجي، وأجازه من أھل  (1) أخذ عن العالمة أبي بكر بن علّي البطاح األھدل

ال الحجاز حسن بن علّي العجيمي وغيره، وممن أجازه أيضاً أحمد بن عمر الحشبيري وأحمد التنبكتي المالكي وغيرھم، بل ق
  .اھـ" أجازني أھل عصري ما عدا أفراداً معدودين ربما ال يصلون إلى جمع القلة: "عن نفسه

  
وله فھرسة شائقة مألھا بأسانيده اليمنية المعتبرة، وھي في نحو أربع كراريس، أجد لھا من الحالوة والطالوة والعزة ال ظاجد 

والتفاسير وكتب الفقه والرقائق والنحو والتاريخ واألدب، أرويھا وكل  لغيرھا، ذكر فيھا أسانيد جل الكتب الحدبيثية المتداولة،
عن والده سليمان عن يحيى بن عمر عن شيخه " النفس اليماني"ما لمؤلفھا بأسانيدنا إلى الوجيه عبد الرحمن األھدل صاحب 

مان الجوھري وأبي بكر الغزالي وأحمد أحمد بن محمد مقبول األھدل جامعھا، ويرويھا الوجيه أيضاً عالياً عن عبد هللا بن سلي
وبأسانيدنا إلى الحافظ الزبيدي عن عبد الخالق بن علّي المزجاجي ومحمد ابن : ح. بن حسن الموقري كلھم عن جده يحيى

وأرويھا مسلسلة باألھدلين على المعمر الناسك الفقيه أبي الحسن علّي بن : ح. عالء الدين المزجاجي، كالھما عن المترجم
د البطاح األھدل الزبيدي عن عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى األھدل عن أبيه عن جده عبد محم

  .الرحمن عن أبيه عن جده يحيى، رحمه هللا
 

 .(2) )انظر ضوء المصباح: (يحيى الجراري السوسي
______________________________________ 

 
 .118: له ترجمة في النفس اليماني (1)
 .)717: ص( 453: رقم (2)

   
  .(1) )انظر السراج في حرف السين: (يحيى السراج 

  .له برنامج نقل عنه ابن األبار في التكملة: ـ يحيى ابن أبي عامر 642
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العالمة  ھو يس بن اإلمام العارف عبد هللا المرغتي الشھير بالمحجوب الحسيني اليماني المكي اإلمام: ـ يس المرغتي 643
المسند، يروي عامة عن والده وعبد هللا الشرواني وعبد الغني ھالل وعبد الرحمن التادلي المغربي وإبراھيم الفتني وحسن بن 
محمد علّي وعبد الرحمن الديار بكري وعثمان الشامي ومصطفى الرحمتي وصالح الفالني وأحمد جمل الليل المدني وعثمان 

 .وعبد الملك القلعي ومحمد الجيالني وأحمد بن عمار الجزائري عن مشايخھم كما في أثباتھمابن خضر البصري وطاھر سنبل 
نروي مجموع أسانيده عن محمد بن سالم السري باھارون عن عيدروس ابن عمر الحبشي عن أبيه عمر عنه، إجازة عامة 

عن جده عثمان بن أبي بكر عن عمه  وأروي عن السيد محمد بن محمد سر الختم المرغني عن أبيه: ح. 1234مؤرخة سنة 
وعن السيد حسين الحبشي عن السيد ھاشم الحبشي المدني عنه، وعن محمد بن سليمان المكي وغيره عن محمد بن : ح. يس

ومساو لھما عن الشيخ عبد الرزاق البيطار الدمشقي والشيخ أبي الخير ابن : ح.خليل الطرابلسي عنه، وھذا والذي قبله أعلى
  .كالھما عن الشيخ يوسف بدر الدين المغربي الدمشقي عنهعابدين، 

ً كالوجيه : ـ يس بن عمر الجبرتي 644 ھو العالمة المحدث المسند المعمر ملحق األصاغر باألكابر، صحب باليمن أعالما
ً تاماً، والمعمر العالمة إبراھيم المزجاجي، وھو أجل شيوخه، صحبه سنين وأجيز من  األھدل، روى عنه الصحيحين سماعا

 كل منھما، وكذا أخذ في اليمن عن أوالد

______________________________________ 
 

 .)993: ص( 562: رقم (1)
   

ابن األمير، وبالحجاز عن محمد صالح الرئيس وعمر بن عبد الرسول وعبد هللا سراج وغيرھم من الواردين الزائرين، وحج 
فأخذ عنه أھلھا، ومن أخصھم الشيخ محمد خضر بن  1290حيدر أباد الدكن سنة وزار مراراً وجاور سنين عديدة ودخل 

نروي ما له عن .محمد عثمان الرضوي الھندي، الزمه وتم له عليه سماع الصحيحين وباقي الكتب الستة تماماً وأجازه عامة
  .المذكور عنه

 
ھو الحافظ شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قز أوغلي سبط الحافظ أبي الفرج ابن  :(1) ـ يوسف سبط ابن الجوزي 645

الجوزي، صاحب مرآة الزمان وغيره من المصنفات العظيمة، يروي عن جده الحافظ أبي الفرج وغيره، وسمع أبا الفرج ابن 
 ً وله منتھى السول في سيرة الرسول، واللوامع في . بالموصل ودمشق وحدث بھما وبمصر كليب وابن طبرزد، وسمع أيضا

أحاديث المختصر والجوامع، وھو صاحب كتاب مرآة الزمان، ذلك التاريخ العظيم الذي مأل فراغاً عظيماً في تاريخ اإلسالم، 
محمد بن العربي الحاتمي وغيرھم، وعندي منه  واعتنى الحفاظ به، فذيله جماعة منھم كالبرزالي وابن الجزري وسعد الدين

وأنا ممن حسده على تسميته فإنھا الئقة بالتاريخ، كأن الناظر : "قال الصالح الصفدي. عدة مجلدات، وبعضه مطبوع بأوربا
فإنه في غاية وھذا من الحسد : "قال في الذيل" إال أن المرآة فيھا صدأ المجازفة منه في أماكن: فيھا يعاين من ذكر فيھا، قال

 التحرير، ومن أرخ
______________________________________ 

 

(1) 

والتبر 471: 4وميزان االعتدال  320: 2والجواھر المضية  39: 1وذيل المرآة  195: ترجمة سبط ابن الجوزي في ذيل الروضتين
ومرآة الجنان 39: 7والنجوم الزاھرة  266: 5والشذرات  83: وتاج التراجم 194: 13والبداية والنھاية  401: 1والسلوك  171: المسبوك

وفي مرآة الزمان معلومات 142: 3وعرضا في ابن خلكان  478: 1والدارس  39: 7والنجوم الزاھرة  208: 1ومفتاح السعادة  136: 4
 .324: 9والزركلي  589: 1وتكملته  347: 1كثيرة عنه؛ وبروكلمان، التاريخ 

   
  اھـ". عليه ال سيما الذھبي والصفدي فإن نقولھما منه في تاريخھمابعده فقد تطفل 

  
نروي ما له من طريق الحافظ عبد المؤمن بن خلف . وغيره" طبقات الحنفية"، ترجمه قاسم بن قطلوبغا في 654توفي سنة 

  .الدمياطي عنه
 

ھو يوسف بن أحمد بن أبي بكر بن شاھين الكركي المصري الحنبلي  :(1) ـ يوسف بن شاھين سبط الحافظ ابن حجر 646
ولد ـ كما . القادري، ويكتب في بعض األحيان عن نفسه يوسف السبط، الشيخ اإلمام العالمة الحافظ المسند الكبير جمال الدين

رأيت منه مجلداً ضخماً، وھو " رونق األلفاظ بمعجم الحفاظ"، وھو صاحب 828الثاني عام وجدته بخط السخاوي ـ في ربيع 
ً المجمع النفيس بمعجم  الثاني منه، بالمكتبة الخالدية ببيت المقدس، عليه خط الحافظ زين الدين قاسم بن قطلوبغا، وله أيضا
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ً النجوم الزاھرة بتلخيص أخبار قضاة مصر أصحاب ابن إدريس رأيته بالمكتبة الوفائية بمصر عام زيارتي لھا،  وله أيضا
ً بيان الصناعة بعشرة من أصحاب ابن "رفع االصر عن قضاة مصر"القاھرة، لخص فيه كتاب جده المسمى  ، وله أيضا

: جماعة، وقفت عليه بخطه في المكتبة الوفائية بمصر أيضاً، انتسخته من خط المؤلف وھو في نحو الكراسين، قال في أوله
وبعد فقد قام بالبال أن أجمع من مروياتي عشرة أحاديث غالبھا من الموافقات واألبدال، عن عشرة من مشايخي المسندين "

المعمرين األبطال، من أصحاب العز ابن جماعة شيخ اإلسالم، اقتداًء بأيمة ھذا الشأن، مع علمي بأني لست من فرسان ھذا 
بن خليل الحافظ الجواد، أخرج عشرة أحاديث عن عشرة من أصحاب أبي علّي  الميدان، لكن اقتديت في ذلك بسميي يوسف

 الحداد، ترجم فيھا لعبد الرحيم بن الفرات ومحمد بن أحمد الكازروني وعبد هللا بن أبي بكر الھيثمي وحسين بن
______________________________________ 

 
 .)899وكانت وفاته سنة ( 354: 2لسبط ابن حجر ترجمة في البدر الطالع  (1)

   
علّي بن سبع البوصيري وعبد الرحمن القبابي وعبد هللا بن عمر بن عبد العزيز وأحمد بن الكالباتي وأم الفضل عائشة بنت 

والفھرس المذكور يدل على حسن انتقاء . علّي الكناني وفاطمة بنت الصالح الحنبلية وتاج الدين محمد بن موسى الحنفي
  .الذين سمع عليھم أو أجازوا له بقراءة جده شيخ اإلسالم عليھم أو استجازته له منھم ورغبة، وأكثر

  
وللسبط المذكور تجريد رباعيات سنن الترمذي، وقفت عليه بخطه أيضاً، وله أيضاً التذكرة، وبكل أسف انا ال نحفظ للمترجم 

لذي يتردد كثيراً في السماعات والطباق بكثرة، فقل وفاة، وال ترجمة وال ذكراً في شيء من مصنفات المتأخرين غير اسمه ا
كتاب حديثي تعاطاه أھل ذلك العصر وقبله إال تجد اسمه عليه في طبقات السماع، وما ذكرته في أول ترجمته ھنا مما جمعته 

رأيت في تذكرة صاحبنا : قائالً  (1) ثم وجدت الحافظ السيوطي نقل عنه في آخر التدريب. في عدة سنوات، فخذه شاكراً 
  .الخ... الحافظ جمال الدين يوسف سسبط ابن حجر

  
وممن ثبت عندي إجازة المترجم له إجازة عامة، عبد الباسط بن القاضي أثير الدين بن الشحنة الحلبي التادفي عم الرضي 

، وإبراھيم بن يوسف الحلبي والد الرضي الحنبلي، بل ذكر الرضي المذكور أن يوسف بن شاھين ھذا 887ازه عام الحنبلي أج
والمحب بن الشحنة وأوالده محمد والسري عبد البر والقاضي زكرياء األنصاري والجمال القلقشندي والقطب الخيضري 

ً وألھل حلب والحافظ عثمان الديمي أجازوا لوالده المذكور وعمه يحيى و والدھما ولمن أدرك حياتھم خصوصا
 ً  فنتصل به من طريقھم، وذلك (2) عموما

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 277: التدريب (1)
 .)المؤلف(أعالم النبالء في تاريخ حلب الشھباء لمؤرخ حلب في عصرنا الشمس محمد راغب الطباخ من  6الجزء  10: انظر ص (2)

   
عن شيخنا عبد هللا السكري الدمشقي عن الوجيه الكزبري عن مصطفى الرحمتي عن العارف عبد الغني النابلسي عن النجم  

ن إبراھيم بن يوسف المشھور بابن الحنبلي والد الرضي الغزي عن محمود بن محمد البيلوني الحلبي عن الشيخ برھان الدي
 .عن المترجم، باستدعاء والده منه له ولولده وألھل حلب كافة 909الحنبلي المؤرخ المتوفى عام 

ھو الحافظ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الھادي الشھير  :(1) ـ يوسف بن المبرد الصالحي 647
محرم عام تسعة وتسعماية، من أعيان محدثي القرن  16بابن المبرد ـ بكسر الميم وسكون الباء ـ الصالحي الحنبلي، المتوفى 

ة، وحضر دروس جماعة، وأخذ الحديث عن ولد سنة أربعين وثمانمائ. العاشر، والمشھورين بكثرة التصنيف وسعة الرواية
  . خالئق من أصحاب الحافظ ابن حجر وابن العراقي والجمال ابن الحرستاني والصالح بن أبي عمرو بن ناصر الدين وغيرھم

ً عالمة يغلب عليه علم الحديث": "شذرات الذھب"قال العمادي في  وممن وصفه بالحافظ النجم الغيطي في . ، اھـ"كان إماما
 ."الھادي إلى ترجمة المحدث الجمال ابن عبد الھادي"وقد أفرده تلميذه الحافظ ابن طولون بمؤلف ضخم سماه . ختهمشي

االقتباس في حل سيرة ابن سيد الناس، تذكرة الحفاظ، تخريج أحاديث المقنع، الدرة المضية : ومن تآليفه في علوم الحديث
ة، شرح حديث قس بن ساعدة، شرح النخبة في المصطلح، ضبط من غير والشجرة النبوية في السيرة الشريفة وھي مطبوع

  ، عوالي النظام في الحديث، قرة العين في877فيمن قيده ابن حجر، توجد منه نسخة بمكتبة دمشق فرغ من كتابتھا عام 
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______________________________________ 
 

947، 130: 2وتكملته  107: 2وبروكلمان، التاريخ  43: 8والشذرات  308: 10 والضوء الالمع 316: 1ترجمته في الكواكب السائرة  (1)
 .)وسرد كثيراً من مؤلفاته وذكر عدداً آخر من مراجع ترجمته( 299: 9والزركلي 

   
مناقب السبطين، المخرجات الميسرة في حل مشكالت السيرة، مناقب أبي بكر، مناقب عمر، فحص البيان في مناقب عثمان،  
اقب علي، مناقب طلحة، مناقب الزبير، مناقب سعد، مناقب سعيد، مناقب أبي عبيدة، مناقب عبد الرحمن بن عوف، مناقب من

اإلمام أحمد، مناقب مالك، مناقب الشافعي، مرآة الزمان في أوھام المشايخ األعيان، وله الرياض اليانعة في أعيان المائة 
  .نتصل به من طريق ابن طولون عنه. سالة مخصوصةالتاسعة، وغي ذلك مما أفرد تعداده في ر

نروي مال ه من طريق الوجيه ". محدث العصر وخاتمة الحفاظ"وصفه الوجيه العيدروس بـ: ـ يوسف الھندي السورتي 648
وھو على كل حال من محدثي القرن الثاني ) انظر آخر العقد(عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس عنه فإنه أجازه عامة 

  .وال أحفظ عنه أزيد مما ذكرتهعشر، 

ن محمد بن مصطفى الحسني المدني ھو يوسف بن بدر الدين بن علّي بن شاھين ابن عبد هللا ب :(1) ـ يوسف بدر الدين 649
ً القادري طريقة، ھكذا وصفه تلميذه المسند التھامي بن رحمون الفاسي فيما قرأته بخطه على ظھر فھرس  الحنفي مذھبا

كتبه محبكم جار رسول هللا وغبار نعال أھل هللا وخادم شريعته : الصعيدي، وفي إجازة المترجم للمذكور إمضاؤه فيھا ھكذا،
امھا في روضته عبيد هللا يوسف بن بدر الدين بن علّي بن شاھين المدني الحنفي الحسني، وھي مؤرخة بسنة بنشر أحك

والرجل يعرف في دمشق بيوسف بدر الدين . يوسف بن بدر الدين المدني: وكتب له إجازة أخرى إمضاؤه فيھا. 1258
لما اجتمعت به بمدرسة دار الحديث بدمشق عن نسب المغربي، وقد سألت ولده الطائر الصيت الشيخ بدر الدين بن يوسف 

 والده ھذا، وإلى أي المغاربة

______________________________________ 
 

 .1602: 3ترجمته في حلية البشر  (1)
   
ابعه ينتسب، وعن أول وارد من آبائه إلى الشام، فلم يفد بشيء، فذكرت له حينئذ الحديث المسلسل بالسؤال عن االسم وتو 

  .والده المترجم المذكور كان من كبار المسندين والعلماء الرحالين: وأقول

يروي عامة بمصر عن الشيخ عبد هللا الشرقاوي واألمير الصغير والشيخ حسن العطار وفتح هللا السمديسي الحنفي والبدر 
لمرشدي المالكي المصري شيخ الطريقة حسن القويسني والعارف با بھاء الدين محمد بن أحمد بن يوسف بن أحمد البھي ا

الشاذلية، وبالحجاز عن مسند المدينة زين العابدين جمل الليل الباعلوي وعمر بن عبد الرسول العطار المكي والشيخ عبد هللا 
في بن عبد الرحمن سراج الصديقي المكي وعلي الرئيس الزمزمي المكي والسيد يس المرغني المكي، وبالشام عن مسند الدنيا 

زمانه عبد الرحمن بن محمد الكزبري والشمس محمد بن عابدين الحنفي الدمشقي ومحمد أمين بن عبد هللا الحنبلي الدمشقي 
الشامي، وباصطنبول عن حسن األسطى الشافعي الخلوتي االسالمبولي والشيخ حسن تفاحة الشافعي االسالمبولي وشيخ 

بعصمة هللا الحنفي االسالمبولي، وببغداد عن شيخ السجادة القادرية السيد عبد  اإلسالم بالديار العثمانية أحمد عارف الشھير
العزيز القادري البغدادي الموسوي ويحيى المزوري البغدادي وغيرھم، بل صرح تلميذه مفتي القيروان الشيخ محمد بوھاھا 

في إجازته للمسند ابن رحمون الفاسي بعد القيرواني في إجازة له عنه انه مجاز من نحو مائة شيخ من أھل المشرق ثم وجدت 
وقد أخذت عن غير ھؤالء ممن تالقيت معھم في أيام رحلتي، وتشرفت باألخذ عنھم : ان سمى بعض من ذكر من أشياخه قوله

ل وقا. فزيادة على المائة كلھم مشاھير وأطواد أكابر. في سياحتي بالحجاز ومصر والروم والعراق والشام من األكابر األعالم
ومن . ، اھـ"ولي شيوخ كرام غير ھؤالء العظام ربما ناف على المائة عددھم: "في إجازة أخرى كتبھا البن رحمون المذكور

  .خطه نقلت

وممن تدبج معه في مصر الشھاب أحمد بن عبد الرحيم الطھطائي الشافعي األزھري، وروى عن المترجم أحاديث ثالثة من 
وليس بيننا وبين النبي صلى هللا عليه وسلم إال ثالث ثقات راجحة كقوله : ي المذكورطريق شمھروش الجني، قال الطھطاو

  .وقوله ابردوا بالطعام فإن الحار ال بركة فيه. عليه السالم إن هللا ال يطعمكم ناراً 
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رق وبكل أسف ال نعلم من ترجمة المترجم وأسماء شيوخه غير ما ذكرت بعد طول البحث مدة من عشرين سنة في المش
والمغرب، وقد دخل لفاس وتونس، أما المغرب األقصى فال نعلم من أخذ عنه فيه سوى المسند ابن رحمون وموقت منار 

، وودعه الوزير ابن 1258ذي القعدة سنة  4القرويين أبي عبد هللا محمد بن الطاھر الحبابي الفاسي، وكان خروجه من فاس 
معه للحجرة الشريفة، وأما تونس فأجاز فيھا لشيخ اإلسالم محمد بن محمد بن إدريس بقطعة نونية ضمن رسالة نبوية وجھھا 

أحمد بن الخوجة الحنفي التونسي وبخصوص فھرس األمير عن شيوخه المذكورين قبل، وساق له سند الصحيح من طريق 
عارف با محمد المعمرين عن الكزبري والزين باعلوي، كالھما عن الفالني، وبخصوص حزب النووي عن الكزبري وال

ً لوزيرھا . المرشدي، األخير عن يوسف الشباسي الضرير عن الصباغ عن شارح المواھب بأسانيدھم وأجاز في تونس أيضا
ووقفت على مجموعة تونسية . 1261بعد العالمة محمد العزيز بن محمد الحبيب بوعتور التونسي إجازة عامة وھي بتاريخ 

مسلسل بالقسم وبالفاتحة لمحب الصالحين مصطفى البھلواني، حسب رواية المجيز لذلك عن تضمنت إجازة المترجم بالحديث ال
وأجاز في . 1261الشيخين األمير الصغير والكزبري الصغير عن والد األول عن الحنفي عن البديري بسنده، وھي بتاريخ 

وأما الشام فأجاز في دمشق للعالمة أحمد بن  .القيروان مفتيه العالمة محمد بن حمودة بوھاھا الرعيني القيرواني وھي عامة
عبد الغني بن عابدين وولده مجيزنا الشيخ أبي الخير محمد بن أحمد بن عابدين إجازة منظومة، أوقفني عليھا األخير ببعلبك 

ً . أيام قضائه بھا قدس للعالمة الشيخ عبد الرزاق بن حسن البيطار الدمشقي، وأجاز في بيت الموأجاز في دمشق أيضا
. 1324لمصطفى حامد بن موسى الخالدي المقدسي إجازة عامة وقفت عليھا في المكتبة الخالدية ببيت المقدس لما زرته عام 

وكان بين المترجم واألمير عبد القادر . وأما في الحجاز فأخذ عنه العارف المسند السيد ھاشم بن شيخ الحبشي الباعلوي المدني
أھمھا الحائية " تحفة الزائر"وله فيه قصائد طنانة نقلھا ولده األمير محمد في  الجزائري مواصلة وكبير وداد،

عن أبيه عن وھو  1274وشملته إجازة األخير عبد القادر بالصحيح يوم ختمه بمدرسة دار الحديث بدمشق سنة  (1) والنونية
 .)انظر حرف الزاي منھا" (عمدة األثبات"الحافظ مرتضى، كما روى عنه ھو األمير عبد القادر عامة كما في 

: ح. نتصل بالمذكور في كل ما يصح له عن الشيخين الطيب النيفر وسالم بوحاجب، كالھما عن الشمس محمد بن الخوجة عنه
العالني األنصاري القيرواني المالكي عن شيخه المفتي محمد بوھاھا الكبير وأخبرني قاضي القيروان الشمس محمد ين محمد 

وأروي : ح.وعن الشيخ طاھر بن محمد بن عاشور عن جده ألمه العالمة السيد عبد العزيز بن محمد الحبيب عنه: ح. عنه
ً عن الشيخين الدمشقيين عبد الرزاق البيطار وأبي الخير بن عابدين كالھما عنه، وھ و أعلى ما يوجد، وقد سمع منه عاليا

وأتصل به نازالً بدرجات في خصوص الصحيح عن المسند عبد القادر بن . األخير حديث األولية بشرطه، وسمعته منه كذلك
األمين الجزائري عن مصطفى الدلسي القسمطيني عن محمد بن العربي غيالن الوازاني عن شيخ اإلسالم بتونس أحمد بن 

وأتصل بأحد من تدبج معه وھو األمير عبد القادر الجزائري عالياً في جميع . المترجم له يوسف المغربيالخوجة عن أبيه عن 
 وأتصل عالياً أيضاً بأحد من تدبج. ماله عن العالمة المقرىء المعمر عبد الرزاق بن حسن البيطار الدمشقي عنه

______________________________________ 
 

 .1607ـ  1604: بيطار القصيدة الحائية في الحليةقد أورد الشيخ ال (1)
   
. معه المترجم وھو الشھاب أحمد بن عبد الرحيم الطھطائي فيما له عن شيخ الجامع األزھر المعمر الشيخ حسونة النووي عنه 

 .كما أفادني ذلك تلميذه الشيخ أبو الخير ابن عابدين ببعلبك (1) 1278مات يوسف بدر الدين المذكور بدمشق سنة 
وھذه الترجمة من التراجم التي ال تجدھا مجموعة ھكذا في كتاب، وال في ذھن أحد من مؤرخي العصر، وال أوراق أو حافظة 

اليوم أنه حافظ العصر ومحدثه، فخذھا شاكراً، فإني جمعت كل ولد المترجم الشيخ بدر الدين المغربي الدمشقي المدعى فيه 
  .سطر منھا وكلمة من بلد وفم في ظرف نحو العشرين سنة

: رأيت في إجازة المترجم للمسند أبي محمد التھامي بن المكي بن رحمون الفاسي قوله في حق الصالة المشيشية قالوا: لطيفة
لف بالطالق الثالث ليصلين على النبي صلى هللا عليه وسلم بأفضل الصيغ تنحل قال حتى لو ح" دالئل الخيرات"إنھا تعدل 

 .منھا. يمينه بقراءتھا ألن فيھا قوله صالة تليق بك منك إليك كما ھو أھله، وإن كان للعلماء كالم ليس ھذا محله، اھـ
  .(2) "انظر جمال الدين في حرف الجيم: يوسف بن القاضي زكرياء

ھدل الزبيدي المكي العالمة الفقيه ھو يوسف بن محمد بن يحيى بن أبي بكر بن علّي البطاح األ :(3) ـ يوسف البطاح 650
  المحدث الصالح ضياء
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 .1279بل ذكر البيطار أن وفاته كانت سنة  (1)
 .)298: ص( 117: رقم (2)

568: ومعجم سركيس 124: والنفس اليماني 161: 3وحلية البشر  424: 2ترجمة يوسف بن محمد البطاح االھدل في نيل الوطر  (3)
 .)وفيه ذكر لمراجع أخرى( 334: 9والزركلي 

  
، وھو 1243اإلسالم، له ثبت ألفه باسم أحمد بن عبد هللا الحضرمي، ذكر له فيه إسناد الحديث والفقه والعقائد، أتمه بمكة عام 

تبة شيخنا الشھاب أحمد بن إسماعيل ورأيت في مك. في نحو كراسين، موجود بالمكتبة السلطانية بمصر ضمن بعض المجاميع
إفھام األفھام "للحافظ ابن حجر بخط مؤلفه سماه " بلوغ المرام من أدلة األحكام"البرزنجي بالمدينة المنورة شرح المترجم على 

 وھو في مجلدين، وذكر في أوله أنه يروي جميع مؤلفات ابن حجر وغيره عن محدث اليمن سليمان بن" من شرح بلوغ المرام
يحيى األھدل وأبي بكر الغزالي الھتار وعبد هللا بن سليمان الجرھزي بأسانيدھم، وروى مؤلفات الشمس محمد بن إسماعيل 
األمير عن ولده عبد هللا عن أبيه، ثم ذكر أنه يروي بأسانيد األولين جميع كتب السنن والسيوطي وغيره، ووجد بخطه أيضاً أن 

بد هللا بن عمر الخليل وعثمان بن علّي الجبيلي وعبد الخالق المزجاجي ويوسف بن من مشايخه يوسف بن حسن البطاح وع
محمد المزجاجي، ومن المكيين طاھر سنبل وعثمان بن خضر بإسناد الجميع إلى البصري والنخلي، ومن المدنيين أحمد جمل 

محمد الجوھري وأحمد الصاوي وعلي  الليل والياس الكردي ومحمد بن سليمان الكردي بسنده كما في ثبته، ومن المصريين
وھي السنة التي مات فيھا الشيخ عمر بن عبد الرسول  (1) 1246مات السيد يوسف البطاح المذكور عام . القناوي وغيرھم

  .وغيره من المكيين
 

: ح. ياً عن السيد أبي بكر ابن الشھاب العيدروس، مكاتبة من الھند، عن محمد بن عبد هللا باسودان عنه ما لهنروي ما له عال
ً لي بمكة عن عمه السيد إبراھيم بن أحمد البطاح عن عم أبيه يوسف  وعن أبي الحسن علّي ابن محمد البطاح األھدل شفاھا

 وأروي ما له أيضاً عن العالمة المعمر نور الحسنيين:ح.جل عن عمهالمترجم، وھو كما ترى مسلسل باألقارب ورواية الر
______________________________________ 

 
 .وھذا مخالف لما في المصادر المذكورة 1249: في المطبوعة (1)

   
حديث األولية وھو وأخبرني الشيخ المذكور ب. ابن الشيخ محمد حيدر بن المنال محمد مبين األنصاري اللكنوي عن أبيه عنه

أول حديث كتب به إلي عن والده حضوراً وھو عن المترجم له يوسف البطاح األھدل بشرطه، قال حدثني به السيد أبو بكر بن 
علّي الغزالي الھتار وھو أول، قال حدثني به السيد يحيى بن عمر األھدل الزبيدي وھو أول، قال حدثني به عبد هللا بن سالم 

  ."النفس اليماني"وقد ترجم للمترجم في . معروفالبصري بسنده ال
  

لحلبي نقيب األشراف بھا ومفتيھا، ھو يوسف بن حسين بن درويش الحسيني الحنفي الدمشقي ثم ا :(1) ـ يوسف الحلبي 651
، وأخذ عن أبي المواھب الحنبلي والعارف النابلسي 1073اإلمام المحدث البارع المسند الناظم الناثر، ولد بدمشق سنة 

  .عن نحو ثمانين سنة 1153وطبقتھما، ورحل إلى الروم وغيره، ومات سنة 
 

ً لشيوخه وإجازته سماه  ً حافالً جامعا لم أقف عليه، وذكر العالمة " الراوي والسامع وھداية الرائي والسامع كفاية"ألف ثبتا
: عصرينا الشيخ كامل بن محمد بن أحمد الھبراوي الحلبي في إجازة أن الثبت المذكور موجود بخط مؤلفه في مكتبته، قال

ام الشيخ محمد أبي اليمن البيلوني ألفه كما قال في آخره برسم عمدة المدرسين الكر: قلت. ، اه"وھو ثبت كبير ال يستغنى عنه"
  .العمري الحلبي وأجازه بما فيه

 
ً له بقدوة المحدثين وعمدة "ترجم للمترجم الشيخ عبد الرحمن الحنبلي في ثبته المسمى  منار اإلسعاد في طرق اإلسناد محليا

له عنه روايته، وكذا ترجمه المفسرين شيخ اإلسالم، وذكر أنه الزم دروسه ومذاكرته نحو تسع سنين وأجازه ما يجوز 
 .وغيرھما" سلك الدرر"المرادي في 

______________________________________ 
 

 .302: 9والزركلي  514: 6وأعالم النبالء  261: 4له ترجمة في سلك الدرر  (1)
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مصطفى الرحمتي عن عبد أروي ثبته المذكور عن الشيخ عبد هللا السكري عن الشيخ سعيد الحلبي عن شاكر العقاد عن 

ً من طريق الشيخ عبد الرحمن الحنبلي الشامي عنه، ووھم صاحب : ح. الكريم الشراباتي الحلبي عنه " العمدة"ونرويه أيضا
فذكر أنه يروي الثبت المذكور من طريق اآللوسي عن عبد اللطيف بن حمزة البيروتي عنه، مع أنه بينھما مھامه إال ان يكون 

ً الشيخ كامل الھبراوي الحلبي فذكر أنه يرويه من طريق ابن عابدين عن الشراباتي عن أراد المذكور ب عده يليه، ووھم أيضا
الرحمتي عنه، مع أن ابن عابدين ال يروي عن الشراباتي وال عن تالميذه، والشراباتي من أشياخ الرحمتي ال من تالميذه، 

  .متي عن الشراباتي عنه، وهللا أعلموصواب سياقه عن ابن عابدين عن شاكر العقاد عن الرح
 

وقد ظفرت أخيراً لثبت المترجم باسناد لطيف مسلسل بالحلبيين واآلباء عن مؤرخ الديار الحلبية الشيخ محمد راغب بن محمود 
دثين الطباخ مكاتبة عن العالم الصالح الشيخ كامل الموقت الحلبي عن والده الشيخ أحمد الموقت عن والده شيخ القراء والمح

بحلب عبد الرحمن الموقت الحنبلي الحلبي عن والده العالمة موفق الدين الشيخ عبد هللا عن والده محدث حلب ومسندھا الشيخ 
ً وإجازة وبھذا السند إلى الشيخ  عبد الرحمن الشامي الحلبي صاحب الثبت المعروف بمنار اإلسعاد وھو عن المترجم سماعا

  .عبد الرحمن الحنبلي
 

نروي ثبته أيضاً وھو إسناد لطيف مسلسل بالحلبيين ظفرت به قريباً . ه منار اإلسعاد وبه إليه عن الشراباتي الحلبينروي ثبت
والشراباتي من  (1) منار اإلسعاد من حرفي العين والميم"فألحقته ھنا وفاتنا ذكره في عبد الرحمن الحنبلي وثبته المسمى 

 .(2) حرف الشين
______________________________________ 

 
 .)590: ص( 186و) 737: ص( 395: رقم (1)
 .)1076: ص( 601: رقم (2)

   
ھو يوسف أفندي الحلبي الشھير بالشامي، له ثبت أرويه عن شيخنا البدر عبد هللا السكري وأملى علّي : ـ يوسف الشامي 652 

يقين من أن ھذا غير بلفظه أنه يرويه عن الشيخ سعيد الحلبي عن الشيخ محمد مكي القلعي الحلبي عنه، ولست على تمام ال
  .(1) الذي قبله

  .(2) )انظر ريحان القلوب: (يوسف العجمي

  .(3) )انظر ھادي المريد له: (يوسف النبھاني

ً عن الشھاب أحمد الصباغ ھو اإلما: ـ يوسف الشباسي الضرير المصري 653 م العالمة الحافظ المسند، يروي عاليا
االسكندري والشھاب أحمد الملوي وعمر الطحالوي والسيد البليدي والمدابغي والجوھري والدمنھوري وسالم النفراوي ولكن 

في " للعلوم النافعة الشرعيةاألسانيد المرضية "وللمترجم ثبت يعرف بـ . عمدته في الرواية الصباغ، يروي عنه كل ما في ثبته
ورأيت في إجازة المسند الشھاب أحمد منة هللا المصري لمفتي . نحو كراسة ذكر فيه أسانيد الكتب المتداولة للعلوم المعروفة

وكان يحفظ معظم كتب : "مراكش أبي عثمان سعيد أجيمي أن المترجم أملى ثبته ھذا على تلميذه الشيخ البھي من حفظه قال
  .وال أستحضر وفاته، وال أزيد من ھذا في ترجمته. ، اھـ"األيمة

نروي الثبت المذكور عن المعمر الشيخ عبد البر بن أحمد منة هللا العميري المصري مناولة وإجازة عن أبيه عن الشمس محمد 
: ح. المذكوروعن الشمس محمد بن سليمان المكي عن القاوقجي عن البھي عن يوسف : ح. بن أحمد البھي الطندتائي عنه

 وأرويه عالياً عن الشھاب أحمد الجمل النھطيھي

______________________________________ 
 

 .قبله 651: األرجح أن ھذا ھو المترجم له برقم (1)
 .)452: ص( 138: رقم (2)
 .)1107: ص( 554: رقم (3)
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ً عن الشباسي عن الصباغ، فبيني وبين الص باغ بالسند األخير وسائط ثالثة، وھذا أعلى ما يمكن المصري عن البھي عاليا
وأروي حزب النووي عن الشيخ أبي الخير ابن عابدين الدمشقي عن الشيخ يوسف بن بدر الدين المغربي دفين . لكبار شيوخنا

  .دمشق عن الشمس محمد البھي المرشدي عن يوسف المترجم عن الصباغ بأسانيده
 

  .(1) )حرف األلفانظر إجازة من : (يوسف فكيھات
 

  .(2) )انظر ابن مغيث من حرف الميم: (يونس بن مغيث
 

وأعجوبة الدھر في قوة ھو يونس بن أحمد الكفراوي الشافعي نزيل دمشق ومدرس الحديث بھا  :(3) ـ يونس المصري 654
، وأخذ عن أھل بلده، ثم رحل لمصر فأخذ عن الشوبري واألجھوري واللقاني 1029الحافظة وطالقة العبارة، ولد سنة 

وأخذ  1070والميموني والقليوبي والشبراملسي والبابلي والمزاحي وابن المرابط الدالئي وغيرھم، ثم رحل إلى دمشق عام 
ومحمد البلباني الصالحي وأبي الفالح عبد الحي العمادي الصالحي وغيرھم، وولي تدريس الحديث عن أبي المواھب الحنبلي 

  .بجامع بني أمية
 

وله ثبت في ذكر شيوخه ومروياته موجود بالخزانة التيمورية بمصر منه نسخة بخط الشمس محمد بن البرھان إبراھيم 
يه عن شيخنا السكري عن الوجيه الكزبري عن الشھاب ، نرو49الدكدجي ضمن مجموعة في مصطلح الحديث تحت عدد 

مات يونس المذكور . العطار عن محمد بن عبد الرحمن الغزي عنه، وأرويه بأسانيدنا إلى ابن عقيلة عن إلياس الكوراني عنه
 .1120سنة 

______________________________________ 
 

 .)175: ص( 32: رقم (1)
 .)581: ص( 337: رقم (2)
 .343: 9والزركلي  265: 4ترجمة الكفراوي في سلك الدرر  (3)

   
 ھو اإلمام العالمة الحافظ أبو محمد عبد الكريم ابن علّي بن عمر بن أبي بكر ابن إدريس الزھني، نسبة :(1) ـ اليازغي 655

إلى بني زھنة من قبيلة بني يازغة، المعروف باليازغي، قدم جده منھا لفاس، وولد المترجم بھا، كان مفرطاً في السمن بحيث 
كان الناس يتعجبون من قوة حفظه وسرعة إدراكه لفرطه في السمن، وه أحد من انتھت إليھم رياسة العلم بفاس أواخر القرن 

ي وجسوس وطبقتھما، له حاشية على الزرقاني على المختصر، كان شيخ الجماعة الثاني عشر، أخذ عن أبي حفص الفاس
بفاس أبو عبد هللا ابن عبد الرحمن السجلماسي يقرر بھا في درسه ويعتمدھا كمنا للمشرفي في الحسام، وله أيضاً حاشية على 

في الطريقة موالي أحمد الصقلي المحلى استخرجھا من طرره تلميذه ابن منصور، وله فھرسة تعرض فيھا لترجمة شيخه 
  .1199لما ترجمه، وكانت وفاته بفاس سنة " سلوة األنفاس"وغيره، نسبھا له صاحب 

  
وعن أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن : ح. نروي ما له من طريق الشيخ الطاھر المشرفي عن الشيخ الطيب ابن كيران عنه

ي المكناسي عن ابن كيران عن المترجم، وقد وقفت على إجازة له بتاريخ البريبري الرباطي عن أبيه عن أبي محمد التھام
كتبھا ألبي محمد عبد السالم بن الشيخ سيدي المعطي ابن صالح الشرقي البجعدي دفين فاس، وھي عامة، أسند له فيھا  1194

ي عن التاج القلعي بأسانيده، البخاري ومسلم عن شيخه جسوس وأبي العباس الورزازي، األول عن الحريشي بأسانيده والثان
  .وھي معروفة

 
ھو العالمة أبو العباس أحمد بن علّي الشريف األزھري اليافي تلميذ الشھاب أحمد الجوھري الكبير، له ثبت : ـ اليافي 656

 موجود بالخط في المكتبة
______________________________________ 

 
 .321: ودليل مؤرخ المغرب 115: 2ترجمة اليازغي في سلوة األنفاس  (1)

   
 .وليس لي به اتصال وال أعلم ما فيه) منه 286انظر ص ( 250التيمورية ضمن مجموعة في المجاميع تحت عدد 

ھو العالمة محمد بن عمر بن أحمد بن أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إبراھيم بن ولي هللا سدي يبورك  :(1) ـ اليبوركي 657
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ألستاذ الحضيكي عامة، وعن يروي عن شيخه ا. ابن الحسين الھشتوكي األسغركيسي، فخذ من ھشتوكة إحدى قبائل سوس
جماعة من تالميذه كابن عمه المحدث الصوفي اللغوي محمد بن الحسن وعبد العزيز الترختي ومحمد بن محمد يحيى الشبي 
 .الحامدي والتاودي ابن سودة، أجازه ھؤالء الخمسة إجازة عامة، وثالثھم باستدعاء شيخه الحضيكي لنفسه وله ولجماعة معه

ور فھرسة في نحو خمس كراريس، لخص في أولھا فھرسة شيخه الحضيكي، أتى بجلھا، ثم ترجم لمن ذكر، لليبوركي المذك
ً لولي هللا سيدي محمد بن أحمد التسكاتي الھاللي ومحمد بن محمد الوالتي الترموتي وعبد هللا ابن الحاج أحمد  وترجم أيضا

ه أيضاً، وختم بترجمة الشيخة الصالحة المعمرة الفقيھة نفيسة الترختي وأحمد بن عبد هللا الھوزيري وغيرھم، وكلھم أجازو
زمانھا وربيعة أوانھا من بلغ صيتھا اآلفاق، العالمة السالكة فاطمة بنت محمد الھاللية من وعل، اآلخذة عن الشيخ أبي العباس 

، وبھا 1207توفيت سنة ابن ناصر وغيره، وكان الشيخ المعطي بن صالح يرسل من أبي الجعد إلى سوس يطلب دعاءھا، 
  .ختم المذكور فھرسه

وقد وقفت له على ذيل آخر للفھرس المذكور وترجم فيه لشيخه عبد هللا ابن محمد بن عبد الرحمن بن إبراھيم بن يبورك بن 
 الحسين الھشتوكي األسغركيسي

______________________________________ 
 

 .)في غير موطن -بتقديم الباء بواحدة  -ب البيركي وھو يكت( 322، 287: دليل مؤرخ المغرب (1)
   

من اآلخذين عن الشيخ أبي العباس ابن ناصر وأصحابه، ونقل عنه أنه دخل على شيخه ابن ناصر وعنده خليفته الحسين بن 
ل تدري من ھ: شرحبيل ورجل آخر لم يعرفه حاد البصر ساكت ال يتكلم، فلما خرج من عنده قال له السيد الحسين المذكور

ھو رئيس الجان المسمى بشمھروش يقرأ عليه الشيخ، وقد أدرك النبي صلى : ال، قال: قال ؟الرجل الذي ال يتكلم عند الشيخ 
ً للعالمة الزكي الصالح محمد الجاللي بن أحمد ابن المختار السباعي تلميذ الحضيكي، لقبه . هللا عليه وسلم وترجم فيه أيضا

ً ألبي المحاسن يوسف بن محمد الناصري قالبمراكش، وذكر أنه قيل  كانا ـ أي : استظھر القاموس حفظاً، وترجم فيه أيضا
المذكور والحضيكي ـ كفرسي رھان في الوالية والصالح وإن كان الحضيكي زاد على الناصري بالحفظ فالناصري زاد عليه 

ً للعابد الناسك أحمد بن سعيد الواغزاني المعمر. بالحسب لقي أبا العباس ابن ناصر وتلميذه : فوق المائة قال وترجم أيضا
الشرحبيلي وغيرھما، وذكر انه التقى مع شمھروش عند شيخه ابن ناصر رآه عنده ساكتاً ال يتكلم، ولن شيخه ابن ناصر كان 

لم أجد اآلن . 1212وترجم أيضاً لمجيزه عامة العارف عمر بن عبد العزيز الجرسيفي، وكمل الذيل المذكور سنة . يقرأ عليه
 .اتصاالً باليبوركي المذكور وإنما أتصل ببعض مشايخه الذين ترجم لھم حسبما يعلمه متتبع ھذا الفھرس يالتدقيق

ھو عالم المغرب . غلط 1111للجبرتي من أنه مات عام عجائب اآلثار "وما في  1102المتوفى عام  :(1) ـ اليوسي 658
 ونادرته وصاعقته في سعة

______________________________________ 
 

(1) 

:ومعجم سركيس 328: وشجرة النور 133: 1واليواقيت الثمينة  68: 1ونشر المثاني والجبرتي  206: ترجمة اليوسي في صفة من انتشر
، وفي محاضراته ذكر لنسبه ومعلومات عن حياته1981قرية اليوسي لعباس الجراري الدار البيضاء وعب 237: 2والزركلي  1102

ويستفاد منھا أن يوسي ھي يوسفي كما) 1982بتحقيق الدكتور محمد حجي وأحمد الشرقاوي إقبال، دار الغرب اإلسالمي، بيروت (ورحالته 
 .ينطق به أھل تلك النواحي

   
م واللسان، مع الزعامة واإلقدام، والصدع بما يتراءى له، وكثرة التصنيف على طريق بعد العھد بمثله، الملكة وفصاحة القل 

وھو الكالم المرسل الخالي عن النقل إال ما البد منه، أبو علّي الحسن بن مسعود بن محمد بن علّي بن يوسف بن داوود ابن 
ابن حدوا ابن أويس : لتوفيق الدمنتي في فھرسته، ولغيره بعد داوديدارسن اليوسي البوحديوي من آيت بوحدوا، ھكذا ألبي ا

المعروف باليوسي اليدراسني، ومن العجيب أن المترجم له في محاضراته لما ذكر أنه ابن مسعود بن محمد بن علّي بن 
منه خالئق فإن قبيلته وھو أبو القبيلة، وھو عجيب، فإن جده يوسف ھذا رابع اآلباء، ومع قربه من زمنه تفرعت : يوسف قال

وكونه من آيت يوسي القبيلة البربرية ھو الذي صرح به المترجم عن . اليوم وقبله كبيرة كثيرة جداً من أعظم قبائل المغرب
ورأيت عصريه ونده القاضي التجموعتي أشعر في كتابه . وھو الموجود في التواريخ والفھارس" المحاضرات"نفسه في كتابه 

بأن المترجم من آيت كايس، وھم فخذ من آيت يوسي أھل كيكو، " طمار اليوسية عن األسطار اليوسيةخلع األ"المسمى 
  .والمترجم يشعر في رسالته الكبرى للسلطان أبي األمالك الملى إسماعيل بأنه من أھل النسب، وهللا أعلم

ً بالصحر اء وبالد البربر وسوس وبالد الساحل، جال المترجم في بالد المغرب حاضرًة وباديًة ألجل طلب العلم، وخصوصا
. وإن لم يذكر ذلك ھو في فھرسته، على أنه لم يكملھا" قرى العجالن"وأخذ عن أعالم فصل أخذه عنھم تلميذه الھشتوكي في 

نعم يروي عامة عن أبي عبد هللا ابن ناصر الدرعي وشيخه ابن سعيد المرغتي السوسي ومحمد بن محمد بن أبي بكر الدالئي 
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معروف بالمرابط وأبي السعود عبد القادر الفاسي، وعمدته في طريق القوم األول، ھؤالء الذين أجازوه آخر عمره، فإجازة ال
، وذلك قبل موته بنحوعشرين سنة، وھذا إھمال 1081، والرابع سنة 1079، والثالث سنة 1083الثاني له مؤرخة سنة 

من . ، اھـ(1) "له كبير اعتناء بالرواية وإنما كان الغالب عليه الدرايةيكن  لم: "غريب يصدق قول تلميذه الشيخ المسناوي فيه
 .منه ومن العجيب أن من معتمديه أحمد بن سعيد المكيلدي وھو من اآلخذين عن أبي سالم العياشي المجازين. إجازة له

ولليوسي فھرسة مألھا علماً وتطاوالً بعد العھد بمثله، وكان يريد إخراجھا في جزء كبير، ولكن لم يكملھا، والذي تم منھا في 
في ذكر أشياخه في : الفصل األول: نحو خمس كراريس، قال في أولھا إنه رتبھا على مقدمة تشتمل على فوائد وخمسة فصول

في ذكر شيء : في ذكر األشياخ في الدين ولو بطريق التبرك، الثالث: لفوائد الواقعة معھم، الثانيالتعلم مع اإللمام بشيء من ا
في ذكر شيء مما خوطبت أو خاطبت به : مما ألھم هللا في آية أو حديث أو شعر أو كالم من فھم على طريق اإلشارات، الرابع

وھي فھرسة جيدة وقد أشار فيھا ": نشر المثاني"قال في . ع كانفي جمع الفوائد الملقوطة من أي نو: من نثر أو نظم، الخامس
  .، اھـ"إلى علوم كثيرة وفوائد غزيرة

وإني أتعجب منه لما حج لم لم يستجز أحداً بمصر والحجاز والمغرب األوسط، مع جلوسه بمصر نحو أربعة أشھر، ووجود 
البصري والنخلي في الحجاز، وأحمد ابن عبد الغني المعروف كثير من أقطاب العلم والرواية إذ ذاك بتلك الديار كالعجيمي و

بابن البنا الدمياطي والشمس البقري والعجمي والخرشي ومحمد بن منصور االطفيحي وعبد الحي الشرنباللي وشاھين 
ً العجيمي والخرشي،  وھو األرمناوي في مصر، وھؤالء كل أو جل أقرانه الذين رحلوا قبله وبعده أخذوا عنھم، خصوصا

 إھمال كبير منه ، ولعله لم يجد من

______________________________________ 
 

وھذا االعتناء باألخبار والوقائع والمساند ضعيف جداً في المغاربة فغلب عليھم في) (174: ص(من الطريف أن اليوسي يقول في محاضراته  (1)
 .)ذلك ال ھمة لھمباب العلم االعتناء بالدراية دون الرواية، وفيما سوى 

   
  .يمأل عينه ھناك 

وقد كان المترجم نافراً من عصريه المنال إبراھيم الكوراني، منفراً مما كان يراه شاذاً فيه، كالكالم في مسألة الكسب حسبما 
لمسائل وقفت على رسالة بخط أبي علّي اليوسي كتبھا للقادرين بفاس في ذلك، لكن الشذوذ الفكري عن المتعارف في بعض ا

ال يوجب الغض من كرامة الرجل وعلمه المستفيض الذي طبق األرض إذ ذاك، فأبو سالم العياشي والتجموعتي ورفقاؤھما 
  .من الفاسيين كانوا أسعد حظاً بالكوراني وأفطن لبعد مداركه من المترجم

بنا أنه سمع شيخنا أبا علّي الحسن أخبرني بعض أصحا: وقد وجدت األديب الجياللي االسحاقي ذكر في رحلته الحجازية قال
ثم وجدت . ، اھـ"ما بقي بالبالد المشرقية من تشد له الرحال في طلب العلم: "بن مسعود اليوسي بعد ما رجع من حجته يقول

ما كنا نسمعه قبل مشاھدتنا : "في رحلة ولد أبي علّي اليوسي، وھو أبو عبد هللا محمد المرافق له في حجته تلك ما نصه
ً من ذلك، إما لدثوره وحض ورنا ھذه البلدة من إفشاء العلم والحث عليه وكثرة العلماء وتعاطي الفنون ومداولتھا لم نر شيئا

وانقراضه بموت أھله، وإما من مجازفة المارين بھذه البالد وھذرھم وافتخارھم بذلك بكونھم لقوا أھل العلم والصالح، وقد قيل 
ولعل اليوسي وولده ما عرفا إال من أتى إليھما فلم يقصدا أحداً، . ، اھـ"مصر وال حرج حدث عن البحر وال حرج، وحدث عن

لذلك عميت عنھم مقامات رجال ذلك الدور، وھذا شأن الكثير من أھل المغرب إلى اآلن، وحتى اآلن استقر في طباعھم 
دور إال ما ندر، كالخرشي، فقد ذكر ولد المترجم في كما أني لم أر مستجيزاً من اليوسي في ذلك ال. االكتفاء بالقليل الذي عندھم

رحلة أبيه الحجازية وھي عندي بخطه انه استجاز من والده كما ذكر أن بطرابلس استجاز من المترجم الفقيه الشمس محمد بن 
ً قال أحمد بن محمد الملقب المكني لنفسه وإلخوانه من أھل طرابلس وألبي الحسن علّي النوري الصفاقسي فأجاز لھ م نظما

 :فيه

 وما قلت قبل من نظـام ومـن نـثـر أجزت لكم في كـل مـا قـد رويتـه
 إجازتنا من قاطنين بـذا الـمـصـر كذا الرفقاء الماجـدون تـعـمـھـم

 أبو الحسن النوري ذو المجد والفخـر كذا الماجد النحرير عين سـفـاقـس
 م والعرفان والفضل والقـدرذوي العل وحدثتكم في ذلكـم عـن شـيوخـنـا
 تضيء لھم كالنجم في الطالع الزھـر ومن شاء يستقصي ففـھـرسة لـنـا
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 من الفھم والتحصيل والصدق في الذكر على شرطھا المعتاد فـي كـل دورة
  

ودة حدث في ومما يستغرب أن شيخ كثير من شيوخنا المغاربة الفقيه المعمر الصوفي أبا حفص عمر بن الطالب ابن س. اھـ
مصر بحديث األولية عن شيخه األزمي عن التاودي ابن سودة عن ابن المبارك عن اليوسي عن الزرقاني شارح المختصر، 
وقد ساق ھذه السلسلة االبياري في حاشيته على مقدمة القسطالني معتمداً عليھا، مع أن اليوسي إنما دخل مصر بعد موت 

جمادي الثانية عام أحد  14اليوسي من فاس بقصد الحج كان بتاريخ يوم السبت  ، وخروج1099الزرقاني الذي مات سنة 
ً له، فكيف يأخذ عنه ويسمع منه حديث األولية، وابن المبارك ) 1101(ومائة وألف  كما في رحلة ولده الذي كان مصاحبا

عن ) تو(فلو ساقھا من طريق  ،)1110(اللمطي لم ير اليوسي وإنما دخل من الصحراء إلى المغرب سنة عشر ومائة وألف 
  .ابن عبد السالم بناني عن العجيمي أو الكوراني كان أسلم وأوثق

ومن نمط ھذا ما وقع في الشرح الصغير للبرھان إبراھيم بن علّي اللقاني المالكي المصري على جوھرته لدى قوله فيھا في 
... برني بعض أصحابنا الموثوق بھم أنه أخذ عني نسخة حال أخ" وقد حال الدين عن التوحيد: "الشطر الثاني من البيت الثالث

ومراده ببعض األصحاب الشيخ اليوسي، كما وجد في بعض الھوامش : الخ، زاد البرھان الباجوري في حواشيه على الجوھرة
قبل مولد اليوسي بسنة وقبل أن  1041وھذا أغرب من كل غريب، فإن اللقاني مات عام  (1) منه. اھـ" ـ بمصر ـ الصحيحة

يصعد اليوسي للمشرق بستين سنة، فكيف يلقاه ويصحح عنه، فھذه غفلة أوجبھا الثقة بالطرر وعدم استحضار أعصار الرجال 
  .ووفياتھم وتواريخ تنقالتھم

ومن طريق الغربي الرباطي : ح. لمذكور من طريق ابن عبد السالم بناني وأحمد الھشتوكي عنهنروي ما ألبي علّي اليوسي ا
وبأسانيدنا إلى ابن الطيب الشركي عن عمته الزھراء بنت محمد الشركية زوجة : ح. عن أبي الحسن علّي العكاري وغيره عنه

ً عن عبد. أبي علّي اليوسي عنه الھادي العواد عن الشيخ السنوسي عن محمد بن أبي  ونتصل به في الطريقة الناصرية عاليا
  .جدين الريفي عن أبيه عنه، وھذا أعلى ما يمكن اآلن

عتيقة عليھا طرر وإلحاقات بخط من يعتمد من القادريين في ترجمة " نشر المثاني"وقع في نسخة ظفرت بھا من : غريبة
اإلمام أبو علّي الحسن اليوسي في فھرسته لما ذكر أخذه عن أبي  قال: "الشيخ أبي محمد عبد هللا بن علّي بن طاھر السجلماسي

بكر بن علّي التطافي شيخ اليوسي وكان ـ أي التطافي رحمه هللا ـ ما يذكر أمير المؤمنين موالنا أحمد الذھبي المنصور با إال 
ه اإلمام العارف با أبي محمد عبد هللا بن ولعله ورث ذلك من شيخ: ذكره بإنكار ثم يقول كذا أي لعنه هللا، قال الشيخ اليوسي

وھذه غريبة كبرى وطامة عظمى فإن نسخ فھرسة اليوسي التي بيدي، . ، اھـ"علّي بن طاھر فإنه كان له قدم في الزھد راسخ
 وكان رحمه هللا ما يذكر الذھب: "وھي نحو العشرة، ليس فيھا شيء من ذلك، وإنما فيھا في ترجمة التطافي المذكور

______________________________________ 
 

 .)المؤلف( 1279سنة . ط13: انظر الشرح على الجوھرة ص (1)
   

إال ذكره بإنكار ثم يقول لعنه هللا، وكأنه ورث ذلك من شيخه اإلمام العارف أبي محمد عبد هللا بن علّي فإنه كان له قدم راسخ 
وسي سعيد بن محمد بن مسعود نقلت، أتم نسخھا من خط عمه مؤلفھا سنة أربع اھـ، ومن نسخة بخط أبن أخي الي" في الزاھد

فلعن التطافي للذھب المعدن المعروف الفتتان الناس به واشتغالھم به عن هللا ال للسلطان المنصور ). 1104(ومائة وألف 
ين للمنصور ودولته بعد انقراضھم السعدي المعروف بالذھبي قطعاً، ويؤيد ذلك وصفه لشيخ شيخه بالزھد، وكأن أحد الحاسد

دس على اليوسي ما قرأ للقادري واعتمده، وإال فالمنصور من أعظم المفاخر بين ملوك المغرب، ودولته من خير الدول، فلعنة 
ولما رأيت ھذه الفاضحة المخزية أردت التنبيه عليھا في ھذا الموطن ليتعلم الناس التثبت والتروي، . هللا على الكاذبين

رجعوا لما قرره األيمة من شرط المقابلة في الكتب التي ينقل منھا بصيغة الجزم، وأن تكون المقابلة على أصول مروية لئال وي
يكون الناقل عرضة لالغترار بالمدلسين والمزورين، وما أكثرھم في كل زمان، خصوصاً زماننا ھذا، فإن الناس اليوم تھافتوا 

 .تبة من غير تفريق بين ما يصح نقله وصدوره من قائله المنسوب له أم ال ، وهللا أعلمعلى نقل جميع ما يكتبه جميع الك
والمترجم له ممن أفردت ترجمته بالتأليف، وھو جدير بذلك، لتمام مشاركته وسعة تبحره وطالقة قلمه وقوة قلبه وشجاعته، 

  .اھـ" اتوھو ممن يستحق أن يوضع في ترجمته مجلد": "نشر المثاني"وفي ترجمته من 

وكتابه المحاضرات عجيب في بابه، غريب في ترتيبه وأسلوبه، وكأنه في ترجمة نفسه ألفه، بسبب ما كان وقع بينه وبين أبي 
زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي رحمھم هللا، لما افتتح التفسير بالقرويين، والكتاب المذكور كاف في معرفة مقدار 
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ً على الموطأ أو أحد الصحيحين، ولكن تصرفه وسيالن قلمه الزاخر ، وأود لو وفق للتصنيف في التفسير أو لو وضع شرحا
وقد قال شيخ الجامع . بكل أسف إنه وغيره غالباً يؤلفون بحسب البضاعة النافقة في زمانھم ال على حسب مقدرتھم ومعلوماتھم

لما كان لكل زمان رجال، ولكل حادثة مقال، : "نتياألزھر عالمة مصر أبو علّي حسن العطار في إجازته ألبي حامد الدم
اقتضت الحكمة اإللھية أن يقوم في كل عصر من يدون ألھل ذلك العصر على شاكلة عقولھم، ويقرب إليھم كالم من تقدم على 

ً للتحصيل ً للتسھيل، وروما قطع العلم من وأرى ان الناس لو بقوا في مجراھم الن. الخ كالمه"... قدر قرائحھم وفھومھم، طلبا
العالم اإلسالمي فإن التدوين والنشر يجب أن يكونا على حسب حاجة األمة وملكة الناشر والمدون، ومع ذلك يراعى حالة 

وانظر كتاب العلم من (العصر وقوابل أھله في الجملة، وإال فالنافع ھو الذي يجب أن يؤثر باالھتبال والحكم  العلي المتعال 
  .)حله ونقده لكالم المترجم في تحريم السيوطي االشتغال بعلم المنطق لدى" شرح اإلحياء"

ھو الفقيه المسند الصوفي أبو عبد هللا محمد بن العباس ابن الحسن بن محمد بن يس الجزولي السوسي محتداً، : ـ ابن يس 659
نيد بعض المشايخ الصوفية مع بعض المواھب القدوسية في أسا"الفاسي داراً ومولداً، له ثبت نفيس في سالسل الطرق سماه 

ذكر فيه روايته للطريقة القادرية عن الشيخ التاودي وعثمان بن محمد القادري " المصنفات البھية والمسلسالت النبوية
 1211البغدادي، كالھما عن السمان والعارف العيدروس، وروايته لطريقة الخلوتية عن عبد هللا الشرقاوي، لقيه بمصر سنة 

اإلجازة بھا، وعثمان القادري، كالھما عن الحفني، والنقشبندية عن محمد األمين بن جعفر الصوصي قاطن أوالد  وكتب له
عميرة بالرتب، وعثمان القادري، كالھما عن األمير الكبير، وزاد األخير باألخذ عن الحافظ مرتضى الزبيدي، والوزانية عن 

ني والتاودي ابن سودة، األخير عن موالي الطيب، والثاني عن أبيه عن جده عثمان القادري وأبي الحسن علّي بن أحمد الوزا
بسنده، والناصرية عن عثمان القادري وأبي يعقوب يوسف بن محمد الناصري وعمه عبد هللا بن عبد السالم بن يس المراكشي 

اصر، والبقالية عن عثمان القادري عن الدار والقرار، حسب أخذ األول عن الثاني وأخذ الثاني وعمه لھا عن أبي العباس ابن ن
عبد الرحمن بن محمد الزياني عن عبد الوھاب بن الشيخ األموي المكناسي عن سيدي عبد السالم بن الحاج البقال عن والده 
سيدي الحاج المفضل عن والده علّي الحاج بسنده، وطريقة سيدي أحمد الحبيب عن األمين بن جعفر الصوصي عن موالي 

ن علّي العلوي عن الھاللي عن صاحبھا، والصادقية عن األمين ابن جعفر المذكور عن محمد بن عبد الھادي الرتبي الفضيل ب
الصادقي عن العباس الدرعي البسكري السكتاوي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن عبد الصادق صاحب الطريقة، وطريقة 

الغرب من المغرب أخذھا عن عثمان القادري عن أبي حامد سيدي محمد بن منصور الجلولي صاحب جزيرة البسابس ببالد 
العربي بن عبد هللا معن عن أبيه بسنده، وطريقة إبراھيم التازي عن عثمان القادري عن أبي يعقوب الناصري عن عمه 

 .بسندهبأسانيده، واألوراد السبعة عن عثمان القادري عن محمد بن محمد بوراس المعسكري عن محمود الكردي عن الحفني 
وعن : ح. وعقد الباب الثاني لذكر إسناد دالئل الخيرات فأسنده عن عمه عن أبي العباس ابن ناصر عن أبيه عن المرغتي

شيخه عثمان القادري عن الحفني ومرتضى الزبيدي وأخذه ابن يس المذكور عن التاودي، والمسبعات العشر عن التاودي 
عن الخضر، والدور األعلى عن عثمان القادري عن الكردي عن الحفني بسنده،  وعثمان القادري، كالھما عن محمود الكردي

  .وحزب النووي عن القادري عن ابن الحسن بناني، وكتب زروق عن محمود الرباطي عن الحفني

ثم عقد الباب الثالث لبعض المسلسالت فأسند حديث األولية بشرطه عن عثمان القادري واألمين الصوصي، األول عن عبد 
الرحمن الحبيب اللمطي عن الھاللي، والثاني عن موالي الفضيل العلوي عن الھاللي، وكذلك الحديث المسلسل بالمشابكة 

  .والمصافحة، وحديث الضيافة على األسودين، والحديث المسلسل بالسؤال عن االسم وتوابعه ومناولة السبحة

، وعثمان بن 1211وھي خاصة بالطريقة الخلوتية بتاريخ  ثم ختم بنص إجازات مشايخه عبد هللا الشرقاوي المصري له،
محمد الھزاري البغدادي لقيه بفاس وأجازه إجازة عامة مطلقة، واألمين بن جعفر الصوصي وھي عامة، وبخصوص الطريقة 

محمود  ، وأبو الحسن عليّ 1221النقشبندية عن شيخه الحاج الطيب التازي عن جده ألمه عبد الوھاب التازي وھي بتاريخ 
  .الرباطي وبه ختم

نعم عمه من . ولم أقف قط على من أجرى ذكر ابن يس المذكور وال عده في عدد العلماء أو الصوفية، وھذا نھاية اإلھمال
: قائالً " الروضة المقصودة"أشياخ الشيخ التاودي ابن سودة وإن لم يترجمه في فھرسته فقد عده منھم أبو الربيع الحوات في 

خ الصالح البركة المسن الرحال الجوال أبو محمد الحاج عبد هللا بن عبد السالم بن يس، ينتسب رھطه لإلمام ومنھم الشي"
الصالح عبد هللا بن يس المصمودي الجزولي المجاھد المذكور في دولة المرابطين من اللمتون، وھو المدفون في محلة 

ً حسن األخال. المواسين من مراكش ً بالسنة في عامة أفعاله على اإلطالق حج مراراً كان صاحب الترجمة شيخا ق متمسكا
وكان صاحب الترجمة أخذ أوالً عن أبي عبد هللا محمد . وزار ولقي جماعة من األشياخ وناھيك بأبي حامد العربي التلمساني

: بعض اإلجازات بن الفقيه المصمودي، وبعده عن الشيخ أبي العباس ابن ناصر، رأيت الشيخ يعني التاودي أسند عنه في
بثغر رباط الفتح بعد أن كان يتردد بالسكنى بينه وبين  1185دالئل الخيرات والحزب الكبير وبردة المديح، وكانت وفاته سنة 

 .فاستفدنا منه ان المترجم سينه مكسورة. باختصار. ، اھـ"مراكش وفاس، لما ألقى عصا التسيار وجعل المغرب دار القرار
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هللا بن يس مدفون بمراكش ليس بصحيح، بل ھو مدفون بكريفلة من بالد زعير، ذكره البكري في  وما ذكره من ان عبد
مسالكه وغيره من المتقدمين والمتأخرين، آخرھم الزياني في ترجمانته، وعليه اآلن بھا قبة ومسجد وخزين ماء يروي ألوف 

وعبد هللا بن يس دفين . ثار وتكلمت عليه في رحلتنا الدرنيةالخلق، وذلك بقية آثار المرابطين بالمغرب، وقد وقفت على ھذه اآل
مراكش ھو دغوغي من بني دغوغ أخ لعبد الخالق بن يس دفين بالد الوداية اآلن بالقرب من مراكش، وممن جزم بذلك من 

قائالً إنه المشار إليه " الطريفة والتالدة"المتأخرين األديب الرحال أبو عبد هللا محمد األمين الشنكيطي دفين مراكش في كتابه 
وذكر بعد ذلك . قائالً أخذ عنه أبو محمد عبد هللا بن يس فقيه المصامدة اآلن" التشوف"في ترجمة محمد بن محمد الجزولي من 

أن عبد هللا بن يس صاحب المرابطين ھو الذي مات شھيداً مع األمير أبي بكر اللمتوني في برغواطة، وذلك قبل بناء مراكش، 
وعلى مقامه اليوم قبة ببالد الشاوية، وھي برغواطة في القديم، وكثير من الناس يعتقدونه ھو عبد هللا بن يس الذي ": قال

  .اھـ" بالمواسين

كريفلة التي بھا قبر عبد هللا بن يس المصمودي تعد اليوم من بالد زعير، وكانت في القديم يصل إليھا حكم برغواطة : قلت
لم لعم صاحب الترجمة عبد هللا ترجمة وال مدفن بالرباط، وآله بقيت منھم بقية بمراكش إلى ما قرب وتعد من بالدھم، وال يع

  .عھده منا، وقفت على بعض آثارھم العلمية ھناك، وهللا أعلم

 ھو األديب الكاتب المؤرخ المعتني الضابط أبو عبد هللا محمد بن محمد بن يعقوب األيسي المراكشي من: ـ ابن يعقوب 660
لم ألق بالمغرب : "وأثنى عليه وقال" كفاية المحتاج"أدباء الدولة السعدية المنصورية، ذكره الشيخ أبو العباس أحمد بابا في 

وقوله في ابن يعقوب ھذا جموح عن ": "الفوائد الجمة"قال التمنارتي في . ، اھـ" أثبت وال أصدق وال أعرف بطرق العلم منه
لم يبلغ شسع نعل األيمة الذين كانوا يأخذون عنه ـ أي بابا ـ كأبب الحسن ابن عمران وأبي عبد  شھادة العيان، فإن ابن يعقوب

كأن التمنارتي ما فھم مراد بابا، فإن مدحه : قلت. اھـ" هللا الرجراجي وأبي العباس ابن القاضي وابن أبي النعيم وأضرابھم
فياتھم ال من جھة علم الفقه والمعقول الذي كان ھؤالء أيمته عند وإطراءه ابن يعقوب من جھة علم تراجم الرجال وأخبارھم وو

  .للمترجم له فھرسة حافلة نرويھا بالسند إلى أبي العباس ابن القاضي عنه، وقد تدبجا. التمنارتي، فافھم

ھو الشيخ الحاج أبو الحسن طارق بن موسى بن يعيش المخزومي، أروي فھرسته بالسند إلى أبي بكر  :(1) ـ ابن يعيش 661
  .ابن خير عنه إجازة كتب بھا إليه من بلنسية

في أسانيد الشيخ عبد الغني الدھلوي المدني الحنفي، ھو ثبت لطيف الأحلى منه في أثبات المتأخرين، في : ـ اليانع الجني 563
ير مطبوع بالھند، مؤلفه الشاب المحدث البارع العالمة أبو عبد هللا محمد يحيى المدعو بالمحسن الترھتي الفريني جزء صغ
في حق محمد يحيى " قطف الثمر"ووجدت بخط مجيزنا أبي الحسن علّي بن أحمد بن موسى الجزائري على ھامش . الھندي

تري أنه توفي بالمدينة المنورة في أوائل العشرة األخيرة من القرن المذكور نقالً عن شيخنا أبي الحسن علّي بن ظاھر الو
عالجت تسكينه فأعياني أمره، وقوي حاله إلى ان : "المنصرم بحرق أنوار جذب عرضت له، رحمه هللا، لم يطق حملھا، قال

  .اھـ" كانت به منيته وھو في حدود الثالثين من عمره

وطأ والكتب الستة فقط، ولكن ذيل ھذه األسانيد بكتابة مفيدة عن رجال ھذه الكتب وقد اشتمل الثبت المذكور على إسناد الم
 ومنزلتھا بين كتب

______________________________________ 
 

 .434: فھرسة ابن خير (1)
   
ً آل اإلسالم وتراجم رجال السند، وختمه بتراجم لطيفة للشيخ عبد الغني ووالده وسلفه ومشيخته بالھند والحج  از، وخصوصا

 :وفي حق الثبت المذكور أنشد شيخنا عبد الجليل برادة لنفسه. ولي هللا الدھلوي نجوم السنة في الھند

 وبالسند العالي المعنعن قد عني أيا طالباً علم الحديث مسلسـالً
 وتجني ثمار العلم باليانع الجني عليك إذا ما رمت تظفر بالمنى

  
ذكور ھو أحلى أثبات المتأخرين وأوثقھا سياقاً وأعذبھا مورداً وأفصحھا كتابة وأفيدھا في الضبط، وال وبالجملة فإن الثبت الم

نروي مافيه عن الوالد وغيره عن الشيخ . أعجب من إنشاء مؤلفه بالعربي مع أنه عجمي اللسان والنسب، و في خلقه عجب
 .(1) )انظر عبد الغني(عبد الغني، وقد سبق تفصيل اتصاالتنا به في حرف العين 
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 ]الممدودة[حرف الھمزة 

ھو آلي أفندي الرومي القسطنطيني صاحب الثبت المشھور في الروم، نرويه عن الشيخ نصر هللا الخطيب عن : ـ آلي 662
عمر الغزي عن محمد سعيد السويدي البغدادي عنه، وقد أجرى ذكر الثبت المذكور المرادي في ترجمة عبد هللا السويدي 

  ."سلك الدرر"مذكور من تاريخه ال

 ]خاتمة[

قائالً " فھرس الفھارس واإلثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت"وھنا انتھى ما قصدت جمعه وأملت نفعه من كتاب 
  اعلم أن كتاباً كھذا ال يقوم: "وال أحتشم، وأدعو إلى النزال كل بطل في العلم

______________________________________ 
 

 )758: ص(  416: رقم (1)
   

بمثله إال من أيد بالتوفيق واالسعاد، وركب في التقاط درره األغوار واألنجاد، وتغرب فيه وارتكب الطرق البعاد، وتفرغ 
لجمع أصوله في عصر الشباب وحرارته، وساعده العمر بامتداده وكفايته، وتربع في دوائر الحرص وإمارته، نعم وإن كنت 

ما ترى من ھذه الكراريس العديدة وأستقلھا فلعمري إنھا لكثيرة، وأما االستيعاب فأمر ال يفي به طول األعمار، أستصغر 
ويحول مانعاً دونه العجز والبوار، وكان يخطر بالبال أن يكون أدون من ھذا المقدار حجماً، وأنقص جرماً، مراعاة لھمم أھل 

ا ما كتب أن يكون، قدمته ألجده ذخراً يوم المنون، وأسأل هللا أن ال يحرمنا العصر، ورغبات النفوس في كل مصر، ولكن ھذ
ثواب التعب فيه، وال يكلنا إلى أنفسنا فيما نعمله وننويه، وأن يجعله خالصاً لوجھه، وسبباً لالتصال بمصطفاه ونبيه، مجيزاً به 

د وعبد الرءوف وأبو بكر وعبد الرحمن وعبد وبكل ما صح لي أو سيصح من المرويات والمؤلفات أوالدي محمد عبد األح
الكبير، أصلح المولى أحوالھم ووفقھم التباع أثر أسالفھم، وأطلب هللا أن يجعل ھذه الصناعة أكبر علومھم، وأكثر شواغلھم 

النبيه أبي وھمومھم، إجازة عامة مطلقة تامة، وألوالدھم وأحفادھم، وكذا أجزت بمثل ذلك البن خالتنا وعمنا الشريف الكاتب 
حفص عمر بن ولي هللا أبي علّي موالي الحسن بن عمر الكتاني، ولمحبنا بھجة تونس ونادرتھا مفتي المالكية بھا العالمة 
ً األستاذ الكبير الشيخ سيدي محمد النجار الشريف المالكي ولنجليه  األستاذ الشيخ سيدي بلحسن بن مفتي المالكية بھا أيضا

سيدي محمد الھادي وأبي عبد هللا سيدي محمد الصادق، وكذا أجزت بمثل ذلك لحفيده أبي عبد هللا سيدي الكريمين أبي عبد هللا 
محمد الطاھر ابن أخيه سيدي محمد، وكذا أجزت بمثل ذلك لصفينا في هللا الفقيه المحدث العالم العامل الرحال أبي حفص عمر 

ولمحبنا باشا سال العالمة الفاضل األديب المفضال أبي عبد هللا محمد بن حمدان المحرسي المدني المدرس بالحرم المكي اآلن، 
بن الباشا الحاج الطيب الصبيحي السلوي وأنجاله، وألبناء خلنا وخالصة أھل ودنا بھجة مكناسة الزيتون ومؤرخھا وأديبھا 

ة األماجد موالي المصطفى وموالي العلويين بھا موالي عبد الرحمن بن زيدان العلوي اإلسماعيلي وھم السادونقيب األشراف 
المھدي وموالي الطيب وموالي سلمة وموالي الحسن، أثمر هللا غرسھم وزكى بالتقوى روحھم ونفسھم آمين، ولذي الفكرة 
 ً  الوقادة واالستعداد واإلجادة أبي عبد هللا محمد بن محبنا الفقيه الصوفي القاضي السيد أبي بكر التطواني السلوي، وأقول منبھا

وھذه الفھارس المتقدمة تجمع "لھم ومرشداً إلى قول أبي سالم العياشي بعد سياقه في فھرسته إلسناد نحو السبعة عشر فھرساً 
وإلى قول . اھـ" غالباً ما وجد من كتب األمة المشرفة فمن اتصل سنده بھا اتصل بحبل الكتب اإلسالمية على اختالف أنواعھا

ً للمتقدمين وال : "صي في فھرسته بعد أن أحال على فھاريس عشرةأبي الحسن علّي النوري الصفاق فالغالب ال تجد كتابا
للمتأخرين في جميع العلوم إال ولنا به اتصال إلى مؤلفه إما بسماع أو بقراءة كله أو بعضه أو لحضورنا لمن يقرؤه كذلك أو 

: ي ثبته بعد ان ذكر أسانيده لنحو أثني عشر ثبتاً، قالوإلى قول الحافظ الشوكاني ف. اھـ" بإجازة خاصة أو عامة، أو بكتابة
فليت شعري ماذا : قلت. اھـ" وبالجملة فھذه األسانيد التي أشرنا إليھا قد اشتملت على أسانيد كتب اإلسالم في جميع الفنون"

 :يقول من اتصل سنده بھذه الفھارس االثني عشر مائة كلھا ووصل حبله بھؤالء األعالم مؤلفيھا

 فأربأ بنفسك أن ترعى مع الھمل رشحوك ألمر لو فطنت لـهقد 
  

  :متمثالً بما أنشده البدر القرافي في آخر إجازة له وقفت عليھا بأبي الجعد
 

 وجدت بما أبديته ووصـلـتـه بثثتك ما قد حزته وجمعـتـه
 وكن داعياً لي فوق ما قد طلبته فكن حافظاً ھذا لمقدار حقـه
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 وإني ألرجو هللا ما قد طلبتـه اية مطلبـيوخاتمة الحسنى لغ
  

 ً   :وأقول متمثالً أيضا
 

 أروي من الكتب في شتى اإلجازات با يا آخـذاً عـنـي إجـازة مـا
 إجازة الحشر في يوم المـجـازات سل لي خواتم أعمال تـيسـر لـي

  
الدنيا عبد الرحمن الكزبري الدمشقي عن أبيه عن وأنشدني إجازة شيخنا البدر عبد هللا السكري بداره من دمشق عن مسند 

جده، أنا أبو المواھب الحنبلي الدمشقي عن أبيه قال أنبأنا الميداني عن الطيبي عن البقاء كمال الدين ابن حمزة، أنبأنا أبو 
  :ندلسي من لفظه لنفسهالعباس ابن عبد الھادي، أنا الصالح ابن أبي عمر أنا الفخر ابن البخاري، أنبأنا القاسم بن أحمد األ

 
 اعذر فإن أخا البصـيرة بـعـذر يا ناظراً فيما عمدت لـجـمـعـه

 في العمر القى الموت وھو مقصر واعلم بأن المرء لو بلـغ الـمـدى
 باب التجاوز فالـتـجـاوز أجـدر فإذا ظفرت بزلة فافـتـح لـھـا

 الـمـتـعـذركنه الكمال وذا ھو  ومن المحال بأن ترى أحداً حـوى
 فبنو الطبيعة نقصـھـم ال ينـكـر فالنقص في كنه الطبيعة كـامـن

  
  :وبسندنا إلى السلفي عن أبي منصور أحمد التميمي لنفسه

 
 أفديھم روحي معـاً وكـالمـي على جل أصحاب الحديث سالمي
 بحمل غواشيھم كمـثـل غـالم وددت لو اني عندھم متمنـطـق

للحافظين السيوطي وابن ناصر من " طبقات الحفاظ"ل بكتابي فھرس الفھارس ھذا الذي جعلته ذيالً على وكانت مدة االشتغا
بفاس حرسھا  1342زمانھما إلى زماننا ھذا نحو شھر، وقد انتھى والحمد  وكفى ظھر يوم الثالثاء متم شوال األبرك عام 

السنة، أزيد وأنقص، أقدم وأؤخر، وأستدرك وأصحح، وألحق، فتم  وانقطعت له نحوهللا، ثم أعدت االلتفات إليه فاشتغلت به 
ً على حسب الطاقة في  ً وتصحيحا ، بقلم جامعه المستغفر خادم الحديث واإلسناد واألنساب 1344شوال  8تحريراً وتھذيبا

للھم وبحمدك، أشھد أن ال سبحانك ا: "محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني الحسني األدريسي، تاب عليه مواله آمين، قائالً 
  ."إله إال أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عملت سوءاً وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

  انتھى 

 تقريظات

  ـ 1ـ 

تقريض عالمة الديار المصرية ونادرة األقطار الشرقية مفتي الديار المصرية سابقاً الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي أطال 
  :بقاءه هللا

بسم هللا الرحمن الرحيم، الحمد  رب العالمين، الذي رفع قدر من اختاره إلقامة دينه القويم، ووصل من انقطع لبابه بأن وفقه 
ً من الدخيل، وميسوراً لمن ارتاده من  الكتساب العلوم بالسند المتين، ليحفظه من عبث العابثين، وليكون الدين بذلك مصونا

وأجازھم على ھذا العمل الحسن، بأن رفعھم أعلى منازل العاملين، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا محمد العلماء األعالم 
  .نضر هللا امرءاً سمع مقالتي فحفظھا ووعاھا وأداھا، وعلى آله األبرار وصحابته األخيار: القائل

المعاجم والمشيخات والمسلسالت، الذي ألفه حافظ  أما بعد، فقد اطلعت على الكتاب المسمى بفھرس الفھارس واالثبات، ومعجم
العصر ومحدثه، وإمام التاريخ وفلسفته، العالمة األكبر الشھير، والدراكة األوحد النحرير، الشيخ عبد الحي الكتاني ابن شمس 
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ً ألسانيده المتصلة بأثبات  أھل ھذا الشأن، ذاكراً اآلفاق الشيخ عبد الكبير الحسني اإلدريسي الكتاني الفاسي، فوجدته جامعا
ترجمة من له في السنة تأليف من أھل القرن الثامن إلى اآلن، فھو ذيل لكتابي الحافظين السيوطي وابن ناصر المسمى كل 
منھما بطبقات الحفاظ والمحدثين، كمل به المؤلف نقصاً طالما تشوفت النفوس إلكماله، وأحيا به ذكر جماعة من العلماء ومأل 

ً طالم ا تطلعت األنظار إلى مثله، فھو لعمري من األعمال النافعة، التي ألعلى الدرجات رافعة، واشتغال بأشرف فراغا
إذ طلب العلم من أعظم العبادات، فجزى هللا مؤلفه على ھذا الصنع الجميل أحسن الجزاء، وأدام النفع به وحفظه من الطاعات، 

  .1347رجب الفرد سنة . والسالم األسواء، بجاه من ھو لألنبياء ختام، عليه الصالة

  مفتي الديار المصرية سابقاً محمد بخيت المطيعي الحنفي غفر هللا له ولوالديه ولسائر المسلمين آمين

  ـ 2ـ 

وكتب شيخ الجماعة بالرباط العالمة الدراكة األكبر صاحب التآليف العديدة التي قاربت المائة أبو عبد هللا محمد المكي 
  :البطاوري حفظه هللا

 ً   .الحمد  وحده وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

الحمد  الذي اختص من شاء من خواصه بما شاء من مزايا اختصاصه، والصالة والسالم على سيدنا ونبينا وموالنا محمد 
  .جامع الكماالت والفضائل، ووسيلة الوسائل، وعلى آله الكرام، وصحابته األعالم

بعد فقد أسعد الدھر باالطالع على ھذا الكتاب، بل العجب العجاب، اآلخذ بمجامع القلوب واأللباب، أال وھو فھرس أما 
الفھارس، وزينة المكاتب والمدارس، وأنس المجالس والمجالس، فطالعت منه جميع الجوامع، وھمع الھوامع، كيف وراقم 

كل حي، الجوھر الفرد الشيخ أبو السعود موالنا عبد الحي ابن الشيخ  وشيه فخر الزمان، وفرد األوان، من تعطر بطيب نشره
الكبير، بل البدر المنير، بل الكنز واالكسير، من ليس له في العصر ثاني، موالنا الشيخ عبد الكبير الحسني اإلدريسي الكتاني، 

  :حار في وصفه أقالم الكتابوماذا عسى أقول في ذلك الكتاب، الذي ت. أمد هللا الوجود بمددھم وبركاتھم آمين

 طباعي فال شعر لدي وال نثر أموالي غلضت فكرتي وتبلدت
  

  :ھو الكتاب الذي عز في العصر نظيره، فسار مسار الروح في الكون مسيره: بل أقول
 

 تفوق وتعلو من يروم لحـاقـيا كتاب له في عالم العلـم رتـبة
 يوماً فخذھا كما ھياوإن أشكلت  فنسامح إذا ما لم ترقك عبـارة

 إذا قمت بالباقي فال زلت باقـيا وتلخيص ما دندنت بالقول حوله
  

  .بجاه سر الوجود، وقبلة السجود، عليه الصالة والسالم

  .كتبه الفقير إلى مواله العلي، المكي بن محمد بن علي، كان هللا له خير ولي

  ـ 3ـ 

عالمة النحرير المشارك المحدث سليل المجد الشيخ محمد حبيب هللا الجكني تقريض من ألف ھذا الكتاب ألجله وبطلبه، وھو ال
  :الشنكيطي نزيل مصر اآلن

الحمد  الذي جعل اتصال األسانيد من خصائص ھذه األمة، كما أخرجه الحاكم في أول مستدركه، فكان ذلك حفظاً للشريعة 
مد الذي أرسله هللا تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ولألمة رحمة، والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا مح

نجوم اإلسناد، وأدلة أنواع الھدى والمعارف واإلرشاد، وعلى تابعيھم من أيمة القرآن والحديث، السائرين إلى تحرير أسانيد 
  .العلوم السير الحثيث
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ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت، لعالمة  أما بعد، فقد أطلعت على الجزء األول من كتاب فھرس الفھارس واإلثبات
الزمان، ومسند العصر واألوان، من خصه هللا تعالى بمعرفة طرق الحديث وتراجم الرجال، أبي اإلسعاد وأبي األقبال، األستاذ 

 .ل الجنة مثوانا ومثواهالسيد عبد الحي ابن األستاذ السيد الشھير أبي المكارم السيد عبد الكبير الكتاني الفاسي رحمه هللا، وجع
وحيث أني قد كنت من أسباب ھذا التأليف المفيد، وما اجتمع فيه من فرائد الفوائد والنقل الحميد، رغبة في تكثير طرق 
ً مع االختصار، التصاالتنا  ً جامعا اإلسناد، لتبقى سلسلته متصلة في سائر البالد ، وقد كنت جمعت في ھذا الغرض معجما

الكبار، ولما حصل لي العم بأن ھذا األستاذ المذكور، ضاعف هللا لي وله أكمل الجور، ھو جذيل ھذا الفن بإثبات العلماء 
المطلع على دقائقه، المتحلي في الحقيقة بشوارده وحقائقه، طلبت منه نحو ھذا التأليف قصداً لإلحاطة بما من ذلك أمكن، فقام 

فناسب ذلك تقريظي له بعدما أرسله إلي من فاس، واشتھر أني من . متم المننبذلك جزاه هللا تعالى عليه بسعادة الدارين وإت
أنه لعجب عجاب، وبحر خضم عباب فكم أفاد من جلب فائدة كانت قبله معضلة، : أسبابه بين أفاضل الناس، قلت في تقريظه

م يطلع على اتصال األسانيد بھا إال وكم أجاد في إزالة إشكال مسألة كانت مشكلة، وكم أظھر من أثبات كانت قبله كالغامض، ل
من ھو في بحور المعارف خائض، فلله دره من إمام ھمام، ومسند مطلع على ما لم يكن لمعاصريه به إلمام، ال زالت أعالم 

وقد سمحت القريحة القريحة، والطبيعة الجامدة . مجده بالمعارف منشورة، وفضائله بين أفاضل الناس مدونة مشھورة
 :تقريظ ھذا الثبت العظيم بھذه األبيات الوافرية، وإن لم تستوف بيان فوائده وھباته الحاتمية، وھيالجريحة، ب

 باسناد تسلسل فـي األصـول لعبد الحي أسندت المعـالـي
 لنسبتھا إلى شرف الرسـول أصول في المكارم ال تضاھى

 تعم اآلل كالصحب الـعـدول صالة الـلـه دائمة عـلـيه
 خضم إذ تدفـق بـالـسـيول حي كان كمثل بـحـرفعبد ال

 نفيساً إذ تأسس بـالـنـقـول فأبدى فھرس اإلثـبـات دراً 
 ً  وال تخش المالمة من عـذول فحز نھج الشريعة منه صرفا
 إمام في الحديث وفي األصول به ظھرت مھارة خير شھـم
 تراثاً من أوائله الـفـحـول وفي كل العلوم لـه رسـوخ
 ألرباب المعارف والعـقـول فأبدى بالذكاء وحسن حـفـظ
 لطول العھد دارسة الطلـول من اإلثبات أشتاتـاً وكـانـت

  

وبالجملة فھو كتاب لم يتقدم له نظير، ال زال مؤلفه حرسه هللا تعالى بعنايته على نحو ھذا السير يسير، حتى ينتفع بمؤلفاته أھل 
قاله بلسانه، وكتبه بقلمه وبنانه، أسير ذنوبه، المتشبث . فعھا كل من ھو أھل لحمل العلم من العبادالعلم في سائر البالد، ويعم ن

  :دائماً بعيوبه، خادم نشر العلم بالحرمين الشريفين

االً، محمد حبيب هللا بت الشيخ سيدي عبد هللا بن مايابا الجكني نسباً، الشنكيطي إقليماً، المدني مھاجراً، نزيل مصر القاھرة ح
  .1347في غرة شوال سنة 

  ـ 4ـ 

 :وقال عالمة الديار التونسية ومفتي المالكية بھا األستاذ الشيخ سيدي بلحسن النجار الشريف في مكتوب له ما نصه
أو سمه بما شئت فإنه لم يؤلف مثله فيما علمت في اإلسالم وال أن . كتاب فھرس الفھارس وھو جمع الجوامع أو ھمع الھوامع

وال استوعب ما استوعبت، وال اعتنى عنايتك، وال اھتدى ھدايتك، فشكراً لك شكراً وھناك هللا بما اوالك، جمع ما جمعت أحداً 
  .اھـ من خطه حفظه هللا. وأثابك على ما ألھمك وأوالك

  ـ 5ـ 

  :وقال األستاذ الكاتب الكبير أحمد زكي باشا في مكتوب خاطب به المؤلف

كر، وبأي لسان أترنم أمامك بعواطف البشر، وأنت قد أدخلت على قلبي سروراً ال يعادله سرور، بأي بنان أسطر لك آيات الش
انك ترشدنا إلى أعالم اإلسالم في زمان االنحطاط، أي منذ القرن الثامن إلى اآلن، وأقول االنحطاط بكل أسف ولوعة، ولكن 
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ففي ھذه الحقبة التي : اً بأن يعود إلى الرحمة والعافيةالحق أبلج والمريض إذا عرف داءه وشكاه للعارف ما به كان جدير
تدھورت فيھا األمة اإلسالمية في درجات التدلي والسقوط كان هللا قد بعث فيھا رجاالً اختارھم لألحتفاظ بتقاليد أجدادنا 

بھا التمھيد إلى استئناف العمل  المجيدة، ولكنھا بقيت في الخبايا والحنايا والزوايا، إلى أن اختارك هللا إلخراجھا للناس ليكون
وإلى االستمرار فيما كان عليه المسلمون من االھتمام بالدنيا وشئونھا، والسياسة وصروفھا، واالستعمار وأسبابه، بجانب 

يل، فأنت يرجع لك الفضل في إرشادنا إلى ما تقدم به أجدادنا األقربون في ھذا السب. االحتكاك بالدين، والتحلي بمكارم األخالق
  .)باختصار(فشكر هللا لك ھذا الصنيع 

  ـ 6ـ 

وقال بھجة مكناسة الزيتون ومؤرخھا وأديبھا ونقيب أشرافھا أبو زيد موالي عبد الرحمن بن زيدان العلوي اإلسماعيلي في 
فحات األيام، إنكم قمتم بأمر جليل، وشأن يعجز عنه الكثير والقليل، وسرتم والناس نيام، وخلدتم ذكراً يبقى على ص :تقريظه

ً ال تطوى له في جميع األقطار راية ولقد رأينا والحمد  من عظيم . إلى يوم القيامة، ونفعتم عشاق العلم والدراية، نفعا
إطالعكم، وجسيم اضطالعكم، وسعة حفظكم، وطول باعكم، في العلوم الحديثية ما أنسانا ذكر من مضى وغبر، ممن برعوا 

  .الخ... ابن حجر في تلك العلوم كالبخاري و

  ـ 7ـ 

وقال العالمة الجھبذ المشارك المطلع نادرة صقعه أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد هللا الرافعي نزيل الجديدة حفظه هللا من 
  :كتاب له طويل الذيل

واصفكم به، وإن  ازددت بما طالعت وتدبرت بمقامكم علماً على علم، وكان لي ذلك برھاناً على ما قدمته من وصفكم وما أنا
جناب مجدكم جبل الرواية وعلم الدراية، ورأس التحصيل والمحقق في اإلجمال والتفصيل، والمتنبه لما نام عنه غير واحد من 
النقاد، والمھتم بالفحص عما يعلي شأن اإلسالم بين العباد، والذاب عن حمى السنة الطاھرة، بسيوف التحقيق الباترة، والمفني 

دة تاريخ رجال الرجال، وأيمة النقد الذين تفتخر بھم كل األجيال، مثل ابن عدي والدارقطني وعبد الغني المقدسي شبابه في إعا
وابن عساكر وأبي موسى المديني وابن عبد البر وابن حزم وابن بشكوال والمنذري والدمياطي والمزي والذھبي والعالئي 

فلعمري لقد أحييت مجدھم، وأسميت ذكرھم، وأعدت ذكراھم، ومثلت . وابن حجر والسخاوي والسيوطي وأبي الفيض الزبيدي
ً تحقيقاتھم، بفنون الرواية في تحقيقاتك، وتحتوائھم حتى على شاذ ذلك وفاذه في استحواذك وإحاطتك ً وتشخيصا . لنا تجسيما

ة بما أوضحت من تراجم كثير ولقد خدمت بفھرس الفھارس السنة المطھرة أوالً، وخدمت بھا ثانياً وطنك المغربي خدمة صادق
من أعالم المغرب وحفاظ اآلثار وأصحاب الفھارس والتصانيف النافعة في السنة وعلومھا، وما كان لھم من االتصال 
واالرتباط بعلماء المشرق، وأخذ ھؤالء عن ھؤالء، وھؤالء عن ھؤالء، فطوقت المغاربة منناً ال تنساھا لك، ويجب على كل 

  .)باختصار(أو يتناساھا  مصنف أن ال ينساھا

  ـ 8ـ 

وكتب قاضي الجديدة العالمة المشارك النحرير صاحب التآليف العديدة والرسائل المفيدة النادرة أبو العباس السيد أحمد سكيرج 
  :حفظه هللا

بمطالعته كل أقف أمامكم معرباً عما خامرني من السرور بمطالعتي لكتابكم فھرس الفھارس، وھو بھجة المجالس، الذي يبتھج 
عالم وعارف ومتخرج من سائر المدارس، فھو األم التي إليھا كل مؤلف في رجال األسانيد يضم، واني لمعجب به وطروب، 
ً على  ً إلى البحث عن غيره في الموضوع الذي قام فيه بالواجب، وكنت حريصا ً لم يبق لي التفاتا وقد صادف مني موضعا

ن الوقوف عليھا، فقرت العين بما وقفت عليه، وكنت أظن أني اشتملت خزانتي على الظفر بأسامي بعض الفھارس فضالً ع
نفائس الكتب التي من جملتھا بعض الفھارس التي كنت أظن أنھا ال توجد عند غيري، فإذا بھا نقطة من كتابكم ھذا، ولم تدع 

ولم . ، بالدعاء لكم بطول الحياة، للنفع واالنتفاعكبيرة وال صغيرة إال أحصيتھا فيه فلم يمكني إال أن أبادر بركعتي الشكر 
أعتمد على قول من انكر تينك الركعتين فإن قلبي اطمأن بالعمل بھما في حقكم، ولكم من هللا الجزاء األوفى، فقد جئتم في ھذا 

ن ھذا الكتاب إنما ھو على ا. العصر بما لم يحىء به غيركم، وھي الكرامة التي ينبغي أن تعد من الكرامات الخارقة للعادات
ً ألبناء قطرنا الذين لم يغرقوا فيه . كعنوان لما لديكم من المعارف، وإال فإن معارفكم واسعة، وكتبكم كلھا نافعة ً ثم واھا فواھا

من بحركم الطامي، ويعترفوا لكم بما اعترف به لكم غيرھم من ذوي الفضل، وأيم هللا لقد خجلت عندما طالعت ھذا الكتاب 
وكدت أن أمزق ما كتبته، وصغر بيت عيني ما فيه رسمته " قدم الرسوخ فيما لمؤلفه من الشيوخ"يدي تأليفي المسمى بـوبين 

واستقللته، ولكن حمدت هللا الذي أحيا بكم ھذا الفن، والتزمت بأن أنقل عنكم فيما أحتاج عليه مما لم أكن نقلته من قبل، وأنسب 
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لوال أن التأليف ابن الروح ألدخلت كتابي في خبر كان، اكتفاء بما كتبتم، فلله أبوكم ال بر لكم ما انقله ولك الفضل في ذلك، و
  .الخ... من يجفوكم 

  ـ 9ـ 

: وكتب شيخ المؤرخين بالعدوتين وزعيمھم الكاتب البحاثة األثري المعتني الفقيه أبو عبد هللا محمد بن علّي الدكالي السلوي
  .صرنا، ووقفوا أمامه حيارى باھتين، فتبارك هللا رب العالمينكتابكم فھرس الفھارس أعجز أھل ع

  ـ 10ـ 

وكتب العالمة المفتي الناسك األديب شيخ مدرسة بو عنيفر بأوالد أبي السباع، أبو عبد هللا محمد بن العالمة الزاھد الصالح 
  :أبي محمد عبد المعطي السباعي حفظه هللا

  .توفيقي إال به، وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وأصحابهالحمد  وبه أوثق، وعليه أتوكل، وما 

أما بعد، فمن محمد بن عبد المعطي السباعي، إلى ذكاء اآلفاق، وحافظھا ومحدثھا ومسندھا على اإلطالق، الشيخ الشھير، 
ير الكتاني، سالم ورحمة هللا القدوة النحرير، سيد ناديه، وثمال عافيه، أبي األسعاد، موالي عبد الحي ابن الشيخ موالنا عبد الكب

وبركاته، ما سبح في البحر السمك، وسبح في السماء الملك، فانا نحمد إليكم هللا الذي ال إله إال ھو، فموجبه أنا ال زلنا على 
مي لجميل أخباركم، ال حرمنا هللا من االجتماع السالعھدتنا، وال نزال عليه بحول ربنا، وال زائد سوى تذكاركم، واالشتياق 

  .بكم على أحسن ما يرتجى

فھرس الفھارس، والتراتيب اإلدارية، فشكرناك وبما يجمل ذكرناك، ودعونا لك بالفالح، : وقد وافانا كتاباك الرائقان العجيبان
مين والنجاح والصالح، وان يصلح أنجالكم البررة وان يبقي بيتكم بيت العلم والعمل يقتفي التالي األول إلى يوم الدين، آمين آ

  .آمين

وإني مررت على كثير من كتاب فھرس الفھارس، واستحسنته غاية، وال بأس باالقتراح عليك، لما تعلمه منا من الصفاء غيبة 
وبين يديك، فكنت أرجو ان تبلغ األسانيد إلى أھل السنة الستة، وتعطي للقلم عنانه في المترجمين مما قيل فيھم أو قالوه، إذ 

  .الكالم، ونعلم أنك راعيت الشغف باالختصار، كما ھو عادة األخيار واألحبار المقال ينبغي فيه بسط

وقد قلت ھذه القصيدة فيكم وفيه على سبيل التقريظ له، ولعلكم تستحسنونھا لما فيھا من االستعارات، ولوائح اإلشارات، 
 :وانسجام العبارات، فنسأل منكم قبولھا، وبيتوا لنا منكم نزولھا

 فأبرزت للعشاق خوداً عـرائسـا لمعاني شوامسـاركبت لتحصيل ا
 وطرزت بالديباج منھا المالبسـا ولم تأل جھداً في اقتناص صيودھا

 تقرب لألذھان منھا الطوامـسـا ودأبك بث العلم في كـل بـلـدة
 ونافست فيه انفسـاً ونـفـائسـا وغصت بفكر صائب منك أبحراً 
 ً  جاءت لك األقوام تسعى نواكساو فصرت على رغم الحسود مقدما
 وأعجزت ركباناً لھا والفوارسـا فھذي مزايا جمة قد حـويتـھـا
 كماال فھاكه رفيقـاً مـؤانـسـا فھذا كتاب جامع بلـغ الـمـدى
 تراجمه تحكي عقوداً ترامـسـا فواھاً له وما أحيسن صـنـعـه

 م أضحت قالنساھو التاج واألقوا ولم ال وراويه الھمام الـذي غـدا
 بھا قد محوت ضدھا والدسائسـا آثـار سـنة) عبد الحي(فأحييت 

 بحق يزيح الترھات البسابـسـا وال زلت شمس الكون ندباً تفيدنا
 وباعدك المولى الكريم المناحسا ودام لك اإلسعاد واليمن والھنـا

  

  .آمين عبد ربه وأسير كسبه محمد بن عبد المعطي السباعي، تيب عليھما
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  ـ 11ـ 

وكتب النابغة األديب البارع الكاتب المنشيء الشاعر المطبوع قاضي قصبة بن أحمد، أبو العباس أحمد بن أبي شعيب 
  :اآلزموري بعد الحمدلة والصالة

ال ينكرھا إال فذ الحفاظ الجلة، الشافي ببلسم الحديث كل علة، الشيخ الكبير، العلم الشھير، من أظھره هللا تعالى في العصر آية، 
أعشى ذو عماية، سليل الرسول، وسيف العلم المسلول، الحافظ المحدث المفسر، المؤرخ جماعة الفنون واآلثار، وفخر ھذه 
الديار، شيخنا سيدي محمد عبد الحي، أحيا هللا بكم العلوم، وأظھر هللا بكم تلك اآلثار الغابرة والرسوم، وسالم كريم عليكم من 

  .الذاكر لفضلكم، عبيدكم الفقير أحمد ابن أبي شعيب اآلزموري المتمسك بحبلكم،

أما بعد، فقد اتصلت بي ھديتكم السنية، وھي الجزء األول من إحدى مشيخاتكم التي طبعت وألحقت األحفاد باألجداد حقيقة، 
كه حتى على النجيب، وأبقى وأحيت من ميت االسناد تلك الطريقة، فجزاكم هللا خيراً عن االعتناء بالفن الغريب، الصعب سلو

فضلكم الذي ال ينكره المكابر، وال يجھله إال خاسر، فإنكم الشمس المضيئة في ھذا العصر، وخصوصاً على ھذا المصر، الذي 
  .أعليتم شأنه بعالي إسنادكم، وظاھر إمدادكم، وأقر عينكم باألنجال الكرام، األشراف العظام

ً كبيراً، وترجمت لنا خافياً وال تسألوا يا سيدنا عن فرحنا بتلك  الھدية السنية، والتحفة البھية، التي أفادتنا كثيراً، وعلمتنا علما
ً استحييت من تقصيري ان تقدم لكم، وإذا علمتم ما . وشھيراُ، بفوائد ال تكون إال منكم، وال تصدر إال عنكم وقد أنشأت أبياتا
العظيم، وعيد سيدنا سعيد، الزالت السعادة تبسم لكم في كل عيد،  عليه الحال، من شغل البال، عذرتم الخديم، وذلك شان

ذي الحجة عام  9ونسألكم الدعاء الصالح لنا وألھلنا ولجميع المسلمين، والسالم على حضرتكم الكريمة ورحمة هللا، في 
1347: 

 من شكر سيدنا أبـي اإلسـعـاد ھب لي اليراعة كي أخط مرادي
 الواقف العمر النفيس لخدمة دالتأليف واإلقراء واإلسنا

 تركت له ما شاء مـن حـسـاد والجامـع الـفـذ الـذي آثـاره
 بنھاره فـي حـرفـه االفـراد الحافظ الفرد المواصـل لـيلـه
 في جمعـه بـذكـائه الـوقـاد سبق الحـديث لـه فـكـون آية
 ورادوأتى بـذاك جـمـاعة الـ سار الوفود حديثھـم اخـبـاره
 فمـداده كـم جـال بـاالمـداد ويراعه السيال أكـبـر شـأنـه
 صلتي بھـا عـيد مـن األعـياد وصلت إلي ھدية من فـيضـه
 من معجزات العلم في اإليجـاد مجموعة السند التـي إيجـادھـا

 طرق تدل على الھدى بـرشـاد ما شئت من ناس ومن كتب ومن
 مبـنـية اآلسـاس بـاألطـواد قـىموصولة السند العلي المنتـ

 تعريفه من مـخـتـف أو بـاد حشر الرجال بھا فكـل البـس
 لحقت بھا األحـفـاد بـاألجـداد بمسلسالت عاليات الـقـدر قـد

 قلت ففضلك غالـب تـعـدادي موالي عذر العي فاقبل مـدحةً 
 :علـى إنـشـادي (2) زيدت ثالثته لشـاعـر(1) يكفي تذكري المقال

______________________________________ 
 

 )المؤلف(و ابن الرومي ھ (1)
 .)المؤلف(األبيات الثالثة األخيرة  (2)
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 "للحظ فاستدعى ھوى الحسـاد يا من رأى حساده استحقاقـه"
 "تثني إليك عـنـان كـل وداد كم من يد بيضاء قد اوليتـھـا"
 "سلكت مع األرواح في األجساد شكر اإلله صنائعاً أسـديتـھـا"

  أحمد اآلزموري

  ـ 12ـ 

  :مانصه 1347تاريخ شوال  5مجلد  4ونشرت مجلة الزھراء الغراء المصرية في عددھا 

للعالم المحدث الشيخ محمد عبد الحي اإلدريسي الكتاني ) ص 453المطبعة الجديدة في فاس ـ : (فھرس الفھارس واإلثبات
رحالته في سبيل روايته، وقد طلب منه  شھرة ذائعة بالمغرب األقصى والمشرق، أحرزھا يطول باعه في علوم الحديث وكثرة

العالمة الشيخ عبد هللا بن مايابا الجكني الشنكيطي المقيم بمكة ان يجيزه بمروياته، ويبيح له التحديث عنه بمسنداته 
 ان ومجموعاته، مقترحاً عليه ان تكون اإلجازة مشتملة على ما أتصل به من الفھارس واإلثبات، فما كان من السيد الكتاني إال

ً مستوفى كل االستيفاء في ھذا الموضوع، سماه  ً نافعا فھرس الفھارس واإلثبات ومعجم المعاجم والمشيخات "جمع كتابا
فجاء كما وصفه قاموساً عالماً لتراجم المؤلفين في الحديث، من القرن الثامن إلى اآلن وذيالً على طبقات الحفاظ " والمسلسالت

  .والسيوطي التي وقفا فيھا على أواسط القرن التاسعوالمحدثين للحافظين ابن ناصر 

وبين أيدينا اآلن الجزء األول من ھذا الفھرس وفيه تراجم عدد كبير من رجال الحديث والرواية في العصور القريبة من 
ائريين حجازيين وأندلسيين ومصريين وشاميين ويمنيين وھنديين وسنديين وترك وفرس وعراقيين وتونسيين وقيروانيين وجز

وتلمسانيين وفاسيين ومراكشيين وسودانيين، وغيرھم ممن روى كتبھم أو اتصل إسناده في الحديث بھم، أو أجازوه كتابة أو 
  .مشافھة، وھذا الجزء مطبوع طبعاً حسناً على ورق جيد
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