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  فھرس الفھارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 واله وصحبه وسلموصلى هللا على سيدنا وموالنا محمد 

أما بعد فإن العالمة النحرير، الماجد المدرس الدراكة الشھير، صاحب . الحمد  وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى
التآليف النافعة، واألبحاث الرائقة الذائعة، الشيخ محمد حبيب هللا بن العالمة الشيخ سيدي عبد هللا بن مايابا الجكني نسبا، 

  :كتب إلي حفظه هللا من بلد ام القرى مكة المعظمة. ، المكي ھجرةالشنقيطي بلدا
  

 إلى أن أرى ام القرى مرة أخرى ھو النفس الصعاد من كبد حـرى
 على غير بوس ال يجوع وال يعرى وما عذر مطروح بمكة رحلـه
 وربك ال عذرا وربـك ال عـذرا يسافر عنھا يبتغـي بـدال بـھـا

  

وابيح له . كتابا وصلني أواخر رمضان من سنته يرغب إلي فيه أن أجيزه بمروياتي 1342م من سنة بتاريخ منتصف الحرا
التحديث عني بمسنداتي ومجموعاتي، مقترحا علي أن تكون اإلجازة مشتملة على ما اتصلت به من الفھارس واالثبات، 

ما في إمالء ماتحصل لدي منه، وجمع شتات  اختصارا وتسھيال على الرواة، فصادف مني ھذا االقتراح قبوال، رغبة مني
تفرق في المجاميع والبالد والشيوخ، شكرا للنعمة به، فقد كنت أول تعاطي لھاته الصناعة، وإن كنت قليل البضاعة، نھما 
لألجلھا، حريصا اللتقاط دررھا، فرحلت ألقاصي البلدان وشاسع األطراف والسكان، من حجاز ومصر وشام وتونس 

وبالد المغرب األقصى حواضره وبواديه، وكاتبت أھل الجھات البعيدة كالعراق واليمن والھند واصطنبول وصحراء والجزائر 
أفريقية شنجيط وغيره رغبه في االستكثار، فحصل لي من ذلك ما ال عين رأت وال أذن سمعت وال خطر على قلب أحد من 

به على كل قرين مناضل، وميزت الفرق بين المشرقي والمغربي أھل جيلنا وأقراننا، وعرفت من العالي والنازل، ما صلت 
عند االشتباه، وحفظت الوالدة والوفاة والنسبة مع انتباه، وجمعت من كتب ذلك وأوراقه ما ال يصدق به األغمار، بعظيم 

ي ذلك أكبر الرغبة وواسع البذل وعزيز الوقت الذي يضن ببعضه قليل التبصر واالعتبار، وخدمني التوفيق والسعد ف
الخدمات، وأنالني الحظ بوافر القسمات، حتى إني لما لقيت مسند الشرق ورحالته، وال ثاني، الشيخ أبا الخير أحمد بن عثمان 

شاركتني في تراجم المشارقة أھل بالدي : جثا بين يدي منصفا، وقال لي 1323العطار المكي الھندي في مكة المكرمة سنة 
وكان الرجل . واخبارھم، ولم أشاركك في أخبار أھل بالدك وال لي اطالع على تراجمھم وآثارھم وأسانيدھم ومعرفة خطوطھم

المذكور وهللا بحرا متالطم األمواج في علم الرجال، واسع الدرايا عزيز النظير، لم أر له نظيرا فيمن رأيت أو سمعت به في 
ضبط الكثير من أدوات الرواية صديقنا األستاذ الكبيٍر الشيخ والذي أراه كان يقرب منه في العناية و. عصرنا مشرقا ومغربا

محمد المكي بن مصطفى بن عزور التونسي دفين اآلستانة، فقد اعتنى أيضاً وجمع وقيد وكاتب وكتب وأشبع، ولو كان وفق 
ن مسند تونس وروايتھا وعلى كل حال فقد كا. لالعتناء بھذا الشأن وتتبعه من صغره لم يكن له فيه أيضا نظير في أثره وخبره

  :وجماعھا ونادرتھا، رحمھما هللا رحمة واسعة، وأسدل على قبريھما سدال الرحمة والكرامة السابغة النافعة

 بعد الممات جمال الكتـب والـسـير جمال ذي األرض كانوا في الحياة وھم
  

  :قال أبو بكر ابن األنباري وقد ذكر الخليل بن أحمد في مجلسه
 

 قد مات قوم وھم في الناس أحياء كان مذكورا روايته ما مات من
 فمات ذكرھم والـقـوم أحـياء وعاش قوم ولم تذكر مآثـرھـم

  

وھا أنا عجلت في ھذه العاجلة بذكر أسانيدي واتصاالتي بنحو االثني عشر مائة ثبت من إثبات أھل المشرق والمغرب، مرتبا 
الم وشيخه البخاري صاحب الصحيح، فإنه أول من رتب أسماء الرواة واألعالم لھل على حروف المعجم اقتداء بإمام اإلس

على الحروف، كما للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه الرد الوافر، فأذكر في كل حرف اسم المفھرس تحت أول 
أول اسم الفھرس، وإن حرف من اسمه إن كانت شھرته باسمه أكثر، وإن كان لثبته اسم خصوصي يعرف به ذكرته في حرف 
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كان الثبت ال يعرف باسم خاص بل بعنوان عمومي كفھرس أو مشيخة أو معجم أو مسلسالت ذكرته تحت أول حرف اسمه 
وإن كان صاحب الفھرس عرف بأبيه أو جده أولقبه أو نسبته مثال ذكرته في حرف أول اسمه أو نسبته أو اسم أبيه أو . العام

لبر تجده في حرف العين مثال، وابن حجر تجده في حرف الحاء ال في حرف األلف، وإن كان جده المشھور به كابن عبد ا
اسمه أحمد بن علي بن حجر، وكالسيوطي والسخاوي تجدھما في حرف السين، والشعراني والشوكاني تجدھما في حرف 

بت في حرف اسم صاحبه أو لقبه وان ذكرت الث. الشين، تسھيال على من ال يستحضر اسمه ويريد الكشف عن ثبته وإسناده
مفصال كل ذلك تسھيال للمطالع والبحاث . مع إيضاح محل اإلحالة لذكره. أعدت ذكره في أول حرف ثبته إن كان له اسم

وذكرت غالبا وفيات أصحاب الفھارس ووالدتھم، ونتفا من تحلياتھم وأعمالھم، من حيث الصناعة الحديثية وثناء . المراجع
وربما وصفت جرم الفھرس ومحله، وذكرت غريبة منه أو أكثر، وربما حصلت مدار روايته، .ا ال غيرھا غالباالناس عليھم بھ

  .وربما نبھت على ما فيه من غلط وتصحيح، كل ذلك حرصا على اإلفادة، وما عسى أن يقع من المطالع موقع اإلجادة

ربة والمشارقة بين مكيين ومدنيين ومصريين وشاميين وقد جاء المؤلف بحمد هللا وحسن عونه حاويا لتراجم أعالم المغا
وھنديين وبغداديين ويمنيين وتركيين وتونسيين وجزائريين ومغاربة فاسيين ومراكشيين ومكناسيين وسلويين ورباطيين 

ا في وسوسيين وبجعديين ودمناتيين وتطوانيين وصويريين ووزانيين، بحيث يجد أھل كل بلد تراجم أعالمھم فيه، وما دونو
الحديث البيان الشافي فيه، وقد قصدت به أيضاً التذييل واالستدراك على طبقات الحفاظ للحافظين ابن ناصر والسيوطي، ألني 
ترجمت فيه غالب من جاء بعدھم في اإلسالم، ممن يصح أن يطلق عليه اسم الحافظ أو خدم الحديث والسنة خدمة تذكر وال 

لتصانيف واآلثار ما يستحق التدوين واالعتبار، وكان اسمه كثير الروجان عند الرواة تكفر، سيما وإن كان له فيھا من ا
والمسندين، وله ذكر في فھارس وأسانيد المتأخرين، مع ذكر اتصالنا به وربط سلسلتنا بمصنفاته، ولو لم يكن له ثبت يعرف 

  .به

. ه، بل سقته ليستفاد، وهللا الھادي إلى طريق الرشادوإذا اقتضى الحال ذكر شيء من علوم الرواية وفوائد أھلھا لم أبخل ب
فوائد (وال ينبغي للناظر في ھذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك : "وأقول ھنا كقول اإلمام النووي صدر شرحه عن مسلم 

لعه وإعانته يجده مبسوطا واضحا، فإني إنما أقصد بذلك إن شاء هللا اإليضاح والتيسير والنصيحة لمطا) الصناعة الحديثة
وإغناءه عن مراجعة غيره في بابه، وھذا مقصود الشروح، فمن استطال شيئا من ھذا وشبھه فھو بعيد عن اإلتقان مباعد 

وال ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح واإلتقان .للفالح في ھذا الشأن، فليعز نفسه لسوء حاله، وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله
الغباوة والمھانة والماللة، بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا،  كراھة أو سآمة ذوي البطالة، وأصحاب والتدقيق أن يلتفت إلى

وما يصادفه من القواعد والمشكالت واضحا مضبوطا، ويحمد هللا على تيسيره، ويدعو لجامعه الساعي في تنقيحه وإيضاحه 
ه جميع أنواع الشرور، وجمع بيننا وبين أحبابنا في دار الحرور وتقريره، وفقنا هللا الكريم لمعالي األمور، وجنبنا بفضل

  ."والسرور

وبما تتطلع عليه من ارتباط أسانيد المغاربة بالمشارقة وتعويل اآلخرين على األولين في ميدان المكافحة والمسابقة وتصدير 
ن فطاحلة المشرق، تعلم ما كان بين المشارقة عند رواياتھم بأيمة المغرب وتطاول أعالم المغرب وافتخارھم باألخذ ع

المسلمين قديما من سني االتصاالت ووافر الروابط وكبير الصالت، وجعل الكل تقليد جيده بعد الحج والزيارة بواسع الرواية، 
ير والتعزز بعز اإلجازة، أفخر المقاصد وأبھجھا، وأوسع المتاجر وأربحھا، مما يبرھن لك عن مقدار تقدمھم وارتقائھم، وكب

فلما انحلت روابطھم، وتشتتت جامعتھم، ونسوا أو تناسوا دينھم ودنياھم، أفل نجمھم وكسفت شمسھم، . عزھم وعظيم استغنائھم
  .ونطلب هللا أن يحيي ما مات، ويخلف علينا ما فات. سنة هللا في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة هللا تبديال

  :ب هللا ليكون الجواب مطابقا وليأتي الكالم متناسقاوھنا أسوق لك نص استدعاء الشيخ محمد حبي

إنه السالم التام، وغاية التحية الطيبة بالدوام، من عبد هللا محمد حبيب هللا بن الشيخ سيدي عبد هللا بن .بسم هللا الرحمن الرحيم
لمسجد الحرام، تقبل هللا أعماله، إلى مايابا الجكني نسبا، الشنكيطي إقليما، المدني مھاجرا، المكي وطنا، خادم تدريس العلم با

العالم العالمة المحدث األثري الحافظ الحجة الناقد ذي المآثر العديدة والتآليف النافعة المفيدة الشيخ عبد الحي الكتاني، جمعنا 
سيد السند سيدي محمد هللا وإياه في دار التھاني واألماني، أوجبه انه لما كان العلم من بين ذويه أعظم رابطة، وقد تعارفت بال

بن سيدي جعفر الكتاني ابن عمكم الشھير وانتفعت به، وأخذت منه إجازات عديدة، دعاني ذلك إلى محبة جميع ھذه العائلة 
العلوم التي عليھا في الديانة االعتماد، أحببت أن أستجيركم بالمراسلة،  الكريمة، ولما كنت واسطة عقدھا في اإلسناد، وسائر

طلبي لھذه اإلجازة، فھي أني أحب أن أجمع ثبتا متصال بجميع اإلثبات المعروفة في الدنيا على طريق وأبين صورة 
االختصار، أحب اإلعانة من جنابكم بإجازة لي منكم جامعة لما في حفظكم مما اتصلت به أسانيدكم من اإلثبات المعبر عنھا 

لمطبوعة باألميرية، وقد ذكر معھا أسماء بعض مصنفاتكم الحسان، عند المغاربة بالفھارس، فإني رأيت رسالتكم في البسملة ا
ومن جملتھا ثبت لكم، والشك أنه يكون جامعا لكثير من مرادي، فأحب أن ترسلوا لي نسخة منه عليھا خطكم الشريف 
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ثبت فالن أرويه بإجازتكم لي بجميع ما اشتملت فھرستكم المعبر عنھا بالثبت، وأخصر من ذلك أن تكتبوا لي إجازة صورتھا 
عن فالن عن فالن عن فالن عن مؤلفه، وقد أجزتكم بجميع ما اشتمل عليه، حتى تجمعوا لي ما أمكنكم من إثبات العلماء 
والمتأخرين، وإن تداخلت فال ضرر بذلك التكرار، فإني أريد به اإلعانة على ھذا المقصد الشريف، وأحب أن تكون لكم فيه 

لسيدي محمد بن سيدي جعفر فكتب لي اتصال إسناده بنحو خمسة وخمسين ثبتا، وقد جمعت أنا وقد أرسلت من مكة . معونة
قبله نحو السبعين، فجميع ما أفادني فيه زيادة نحو سبعة إثبات، وقد فرحت بھا جدا ونفعتني في مرادي غاية، سواء المكرر مع 

رويه عن فالن عن فالن عن مؤلفه، وقد أجزتكم بما فيه، ثبت فالن أ: ما عندي وغيره، ونحو ھذا أو أزيد أرجوه منكم ھكذا 
وثبت فالن أرويه عن فالن عن فالن عن فالن عن مؤلفه بجميع ما فيه، وقد أجزتكم بذلك كله، وھكذا إلى أن تأتوا على ما 

ة ولم أطلبھا من غيركم وال شك أنكم جامعون لألسانيد المشارقة والمغاربة وترسلوا لي ھذه اإلجازة النافع. أمكنكم من اإلثبات
لحسن ظني بكم في ھذا المعنى وغيره، وباألسف إني لم أقابلكم قط ألن زمن أخي الشيخ محمد الخضر بفاس كنت أنا 

 :بمراكش، ومنه انتقلت للمدينة المنورة وتأخرت بطنجة أشھرا قالئل عنھا، لكن قد قال القائل

 لتقلنلتقي بالذكر إن لم ن إنا على التنائي والتفرق
  

  :وترجمتكم وفضائلكم عندي محفوظة، وقد أرسلت لكم على يد السيد أبي القاسم الدباغ ثالث رسائل مما طبع من مصنفاتي
منظومة تقرب األلف سميتھا دليل السالك إلى موطأ مالك، بينت فيھا صحته ومساواته لصحيح البخاري، ورجوع : إحداھا

عما اعتمده من ترجيح البخاري عليه في مقدمة فتح الباري، وجعلت له خاتمة في  الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصالح
مباحث أصولية مھمة جدا، وأظن أنه يناسبكم كله إال ما ملت إليه من ترجيح السدل، فعسى أن تكفر حسناته عندكم سيآته كما 

ھذا من أوله إلى أخره صحيح عندي إال ما  كل تأليفكم: وقد كتب لي سيدي محمد بن سيدي جعفر فيه ما نصه. ھو شأن الكرام
إني إن شرحته وظھر لي ما يردني عن ذلك وأرجح به القبض رجعت في الشرح وال : رجحتموه من ترجيح السدل، فقلت له

غرابة في مخالفة شرح لمتنه، وإن أردتم أنتم اآلن فاشرحوه وتعقبوا مبحث السدل بما عندكم، فال غرض لي إال ظھور الحق 
  .ضحالوا

  .في أصح ما ورد في المھدي وعيسى عليھما السالم: الرسالة الثانية

في اتصال سندي بالمصافحة بالنبي صلى هللا عليه وسلم، وقد كتبت لكم اإلجازة في ثاني ورقة منھا من باب رواية : والثالثة
أنواركم أوفر نصيب، ھذا وعنواني إن ولعلنا نجتمع إن شاء هللا بالحرمين فتكون حقيقة، ونقتبس من . األكابر عن األصاغر

أردتم مكاتبتي الشيخ محمد حبيب هللا بن ما يابا الشنكيطي المدرس بالمسجد الحرام، واألولى اإلرسال لإلجازة مع الحجاج إن 
 ، محمد حبيب هللا1342تيسر ذلك، وإعالمي في البوسطة بقبولكم لطلبي منكم، جزيتم خيرا، كتبه منتصف المحرم الحرام سنة

وال حاجة بي إلى  .بن الشيخ سيدي عبد هللا بن ما يابا خادم نشر العلم بالمسجد الحرام وفقه هللا آمين، كالمه بلفظ من خطه
 :اإلطالة بأنه أبقاه هللا استسمن ذا ورم ونفخ في غير ضرم، لكن

 إلى كرم وفي الدنيا كريم لعمر أبيك ما نسب المعلى
 ح نبتھا رعي الھشيموصو ولكن البالد إذا اقشعـرت

  
قل من يعتني باآلثار ومعرفتھا في ھذا الوقت في : "وإذا كان الحافظ الذھبي يقول في تذكرة الحفاظ على رأس السبعمائة

مشارق األرض ومغاربھا، أما المشرق وأقاليمه فغلق الباب وانقطع الخطاب، وأما المغرب وما بقي من جزيرة األندلس فندر 
فكيف يكون حال أبي سالم العياشي الذي يقول أول مسالك الھداية في اھل ". ة كما ينبغي فضال عن الدرايةمن يعتني بالرواي

شغر منھم الزمان، وخلت منھم األوطان، واتخذ الناس رؤوسا جھاال، وأفتوا بغير علم استسھاال، وتلقوا العلم من : "ھذا الشأن
لكن طائفة من األئمة، وشر ذمة قليلة من علماء : "قال أبو سالم". م بليدابطون الصحف تقليدا، وصار المتشبت بالرواية بينھ

األمة، تفرقوا شذر مذر، ما بين بدو وحضر، لم يزالوا متمسكين بذلك، مھتبلين بما ھنالك، والمشارقة أشد اعتناء من المغاربة، 
! ؟كف يكون الحال وسط القرن الرابع عشرفي –وھو من أھل المائة الحادية عشرة  -" وإن كان لھم باألمر بعض المقاربة

  .ولكن إن لم يصبھا وابل فطل، ومكره أخاك ال بطل
 

أقدم ھذه المجموعة التي ھي زبدة العمر ھدية ثمينة عندي ألھل جيلي واألجيال المقبلة بعدي، وھي جھد مقل على حسب 
  :المطالع ستر الھفوات وإقالة العثرات زماني ومكاني، وكثرة مالي من الشواغل والعوارض على التواني، سائال من
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 لمجموعتي ھذي بستر القـبـائح جزى هللا خيرا كل من كان ناظرا
 فھذا الذي أرجوه من كل ناصـح وأصلح ما فيھا من العيب كـلـه

  
الجكني وأوالده قد أجزت محبي في هللا الشيخ محمد حبيب هللا : وھذا حين الشروع في المقصود مستعينا بالرب المعبود فأقول

جميع ما تجوز لي روايته وثبتت لي درايته من جميع العلوم المنطوق منھا والمفھوم، إجازة عامة مطلقة تامة، يحدث بھا عني 
  :كيف شاء، بشرطھا المعتبر عند أھل الحديث واآلثر، متمثال بقول أبي جعفر الفاروقي

 
 جميع الذي سأل المستجـيز أجاز لھم عمر الـشـافـي

 عليه وذلك شـرط وجـيز ولم يشترط غير ما في اسمه
  

تسمية بعض من رويت عنه في ھذه العجالة من أھل المشرق والمغرب ولم أقصد  .يعني العدل والمعرفة المانعين من الصرف
مكة استيفاءھم أو حصرھم فإن عدد من رويت عنه أو كتبت أوكاتبته على البعد نحو الخمسمائة نفس بين رجال ونساء ب

والمدينة وبيت المقدس ومصر واإلسكندرية ودمشق ورملة وفلسطين وبعلبك وبيروت وطندتا ودمياط ونابلس واصطنبول 
وبغداد وبالد الھند والسند واليمن وفاس ومراكش وزرھون ومكناس وسال والرباط وأسفى وطنجة وبجعد وجبال الھبط 

ازا وتلمسان ومازونة ومعسكر ومستغانم والبليدة والمدية والقصر ودمنات وسوس وشنقيط وبالد الصحراء ووجدة وت
والجزائر وبوسعادة وبرج بوعويرج وقسمطينة وتونس والقيروان والمنستير وسلمان وغيرھا من بالد هللا شرقا وغربا وھذه 

 .مرتبة على حروف المعجم أيضا" فھرس الفھارس"أسماء غالب من رويت عنه في كتابي ھذا 

  حرف األلف
  

 . مفتي الشافعية بالمدينة المنورة أحمد بن إسماعيل البرزنجي المدني) 1(

  .أحمد بن البشير التلمساني) 2(

 .أحمد بن حسن العطاس) 3(

  . أحمد الجمل النھطيھي)4(

 أحمد بن الطالب بن سودة) 5(

 أحمد الرفاعي المصري) 6(

 أحمد رضا علي خان البركاتي الھندي) 7(

 اط الزكاري الفاسيأحمد بن محمد بن الخي) 8(

 أحمد بن محمد الحضراوي المكي الشافعي) 9(

 أحمد بن محمد بناني) 10(

 أحمد بن علي التناني ) 11(

 أحمد بن صالح السويدي البغدادي) 12(

 أحمد بن محمد بن المھدي ) 13(

 أحمد بن محمد ماضور السلماني) 14(



6 
 

 أحمد بن عبد السالم الصفصافي) 15(

 لرحمن الصنھاجيأحمد بن عند ا) 16(

 . إدريس بن عبد الھادي بن عبد هللا) 17(

 إبراھيم بن سليمان الجكني المكي) 18(

 إبراھيم بن إبراھيم الظواھري الطندتائي) 19(

 .إبراھيم بن سليمان) 20(

 حرف الباء

 بشير االلھابادي الھندي) 21(

 بسيوني المصري) 22(

 البغدادي الخطابي) 23(

 حرف التاء

 لدين الياس المدني الحنفي حرف الجيمتاج ا) 24(

 جعفر بن إدريس الكتاني الحسني) 25(

 جمال الدين بن قاسم بن سعيد الحالق) 26(

 الجيالني الدغوغي) 27(

 حرف الحاء

 حبيب الرحمن الھندي المدني الحنفي) 28(

 حبيب هللا بن صبغة هللا الشطاري الھندي) 29(

 الھنديحسن الزمان بن قاسم علي الدكني ) 30(

 حسن السقا ) 31(

 الحسن بن عبد الرحمن الشدادي) 32(

 . حسين بن محمد حسين الحبشي الباعلوي المكي الشافعي مسند مكة وبركتھا) 33(

 حميد بن محمد بناني الفاسي قاضيھا) 34(

 . حسين بن محمد محسن السبعي األنصاري الھندي شيخ محدثي ھذا العصر) 35(

 ة المصري حسين بن محمد منقار)36(

 حسونة النواوي المصري ) 37(

 الحسن العشابي) ب37(
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 الحسن الرسموكي) 38(

 حسن الھواري العدوي عالم الصعيد) 39(

 الحبيب بن محمد بن عمر الدباغ) 40(

 حرف الخاء. حمان بن محمد اللجائي) 41(

 خضر بن عثمان الرضوي الھندي) 42(

 خليل الخربطلي المدني) 43(

  ماد اللدي الشافعيخليل بن ح) 44(

 حرف الطاء
 
 الطيب بن محمد النيفر مسند تونس ومحدثھا) 45(

 الطاھر بن حم الحاحي) 46(

  طاھر سنبل المدني) 47(

 حرف الالم
 

  لمعان الحق الھندي الحنفي (48)

 حرف الميم

 محمد اإلمام السقا الشافعي) 49(

 محمد بن أحمد الدھشوري المصري) 50(

 ي المعروف بأحمديمحمد بن الشنجيط) 51(

 محمد أمين بن رضوان المدني) 52(

 محمد أمين بن عبد الغني البيطار الدمشقي المعمر) 53(

 محمد بخيت المطيعي الحنفي عالم مصر وإمامھا) 54(

 محمد سعيد زمان السندي النقشبندي دفين مكة المكرمة ) 55(

 اليمن محمد بن سالم السري با ھارون جمل الليل التريمي مسند) 56(

 محمد عبد الحق بن شاه محمد االلھابادي المكي) 58. (محمد بن سليمان المعروف بحسب هللا الشافعي عالم مكة) 57(

 محمد بن الروبي الفيومي المصري المالكي ) 59(

 محمد بن إبراھيم السباعي عالم مراكش وزعيمھا ) 60(

 محمد مراد القزاني المكي الحنفي) 61(

 رم األروي الھندي الحنفي محمد علي أك) 62(
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 محمد بن قاسم القادري)63(

 شقيقنا محمد بن عبد الكبير الكتاني) 64(

 ابن خالنا محمد بن جعفر الكتاني) 65(

 محمد بن عبد الرحمن البربيري الرباطي قاضيه العدل ) 66(

 محمد بن عبد الرحيم النشابي الطندتائي) 67(

 زرھونيمحمد بن عبد الواحد اإلدريسي ال) 68(

 محمد بن أحمد البلبيسي المصري) 69(

 محمد بن علي الحبشي االسكندري) 70(

 محمد بن علي الدمنتي) 71(

 محمد بن محمد بن عبد الرحمن الديسي الجزائري) 72(

 محمد بن محمد بن عثمان المرغني) 73(

 محمد بن سالم بن طموم الشرباصي المصري الملكي) 74(

 الفاسي محمد بن علي الشاھدي) 75(

  محيي الدين العطار) 76(

 محمد بن أحمد بن ھني) 77(

 محمد بن علي األسمري الطرابلسي) 78(

 محمد بن عبد القادر الشاوي) 79(

 محمد بن محمد بن أبي القاسم البوسعادي) 80(

 محمد بن المبارك الجزائري الدمشقي) 81(

  محمد محيي الدين الجعفري الھندي ) 82(

 د البريني االسكندريمحمود بن أحم) 83(

 محمد الشريف بن عوض الدمياطي مسندھا ) 84(

 محمد بن العربي الجائي) 85(

 محمد بن عبد السالم المزكلدي) 86(

 محمد بن بوشي الكداني ) 87(

 محمد بن علي الزميزي) 88(

 محمد بن المدني الشرقاوي) 89(
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 موسى بن محمد المرصفي المصري) 90(

 لعينين بن محمد فاضل بن مامين الشنجيطي محمد مصطفى ماء ا) 91(

 محمد معصوم المجددي الدھلوي المدني) 92(

 محمد المكي بن مصطفى بن عزوز النفطي التونسي دفين اآلستانة مسندھا ومحدثھا) 93(

 محمد بن الطيب الوجدي) 94(

 محيي الدين بن خده)95(

 ه محمد بن محمد العالني األنصاري عالم القيروان وقاض) 96(

 محمد بن يوسف الجركسي ) 97(

 محمد بن أحمد بوكندورة) 98(

 محمد بن أحمد بن محمد األكحل) 99(

 المھدي بن محمد بن علي العمراني ) 100(

  المھدي بن العربي الزرھوني) 101(

 حرف النون

 نور الحسنين بن محمد األنصاري الحيدر ابادي الھندي حرف الصاد) 102(

 حمن الجفري المدني المكيصافي بن عبد الر) 103(

 صالح بن المدني) 104(

 حرف العين

 والدي الشيخ عبد الكبير بن محمد الكتاني) 105(

 عبد هللا بن درويش السكري الدمشقي الحنفي بقية المسندين) 106(

 عبد هللا بن محمد بن صالح البنا االسكندري ) 107(

 عبد هللا الكامل بن محمد االمراني الفاسي) 108(

 عبد الجليل بن عبد السالم براده المدني) 109(

 عبد الحكيم األفغاني الدمشقي الحنفي زاھد دمشق وورعھا) 110(

 عبد السالم بن محمد بن الطاھر الھواري) 111(

 عبد المعطي بن أحمد السباعي) 112(

 عبد الملك العلمي الفاسي) 113(

 عبد الھادي بن العربي العواد الفاسي) 114(
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 الرحمن الشربيني شيخ اإلسالم بالديار المصرية  عبد) 115(

 عبد الفتاح الزعبي الطرابلسي الشامي) 116(

 عبد الوھاب األسيوطي) 117(

 عبد البر أحمد منة هللا المالكي األزھري) 118(

 عبد الرزاق بن حسن البيطار الدمشقي ) 119(

 عبد هللا القدومي النابلسي شيخ الحنابلة بالحجاز) 120(

 عبد هللا بن إدريس بن محمد بن أحمد السنوسي) 121(

 عبد هللا بن الھاشمي بن خضراء السلوي قاضي فاس) 122(

  عبد الباقي بن علي اللكنوي الھندي ) 123(

 عبد هللا المغراوي المراكشي المعمر) 124(

 عبيد هللا بن محسن بن علوي السقاف اليمني) 125(

 عثمان بن عقيل الجاوي) 126(

 عثمان بن عبد السالم الداغستاني المدني) 127(

 عمر بن محمد شطا الدمياطي المكي ) 128(

 عمر بن الشيخ المالكي شيخ الجماعة بالديار التونسية) 129(

 علي األھدل الزبيدي الشافعي) 130(

 علي بن أحمد بن موسى الجزائري) 131(

 علي بن ظاھر الوتري المدني مسندھا) 132(

 محمد بن الھالليعاشور بن ) 133(

 عبد القادر بن محمد بن األمين الجزائري) 134(

 علي بن محمد بن حسين الحبشي الباعلوي اليمني) 135(

 عبد القادر بن عودة ) 136(

 عبد القادر الشلبي ) 137(

 العربي التواني المكناسي ) 138(

 عبد الجبار الوزاني ) 139(

 العربي بن عبد هللا الوزاني) 140(

 عبد السالم بن الطيب الوزاني) 141(
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 حرف الفاء

 . فالح بن محمد الظاھري المھنوي المدني المالكي األثري محدث المدينة) 142(

 الفضيل بن الفاطمي اإلدريسي الشبيھي الزرھوني شارح البخاري) 143(

 فخر الدين بن حسن جمال الدين الدھلوي الھندي ) 145(فرھاد الريزي االصطنبولي ) 144(

 فاطمة شمس جھان الجركسية زوجة شيخ اإلسالم عارف التركي) 146(

 حرف السين

 سليم البشري المصري شيخ المالكية بالجامع األزھر) 147(

 سالم بوحجاب شيخ الجماعة بالديار التونسية) 148(

 سليم المسوتي الدمشقي) 149(

 سالم بن عيدروس البار المكي الباعلوي ) 150(

 دمشقيسعيد الحبال ال) 151(

 سعيد بابصيل شيخ الشافعية بمكة المكرمة) 152(

 سعيد الزقلعي الطرابلسي) 153(

 سعيد القعقاعي المكي) 154(

 سالم بن العربي الحمري) 155(

 حرف الشين

 شرف الدين بن محمد مرتضى المشھدي الھندي) 156(

 شعيب الجليلي) 157(

 حرف الھاء

 ھداية هللا الفارسي الھندي) 158(

 اءحرف الي

 يوسف بن إسماعيل النبھاني بوصيري العصر) 159(

 يوسف الخيري الرملي الحنفي) 160(

 من عرف بالكنية

 . أبو بكر بن عبد الرحمن العيدروس الباعلوي الھندي صاحب رشفة الصادي) 161(

 أبو الخير بن أحمد بن عابدين) 162(

 أبو جيدة بن عبد الكريم الفاسي) 163(
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 بن عثمان العطار المكي الھندي أبو الخير أحمد) 164(

 محمد أبو الفضل الجيزاوي المالكي المصري شيخ الجامع األزھر) 165(

 أبو الھدى بن محمد حسن الرفاعي) 166(

  .أبو النصر الخطيب الدمشقي الشافعي) 167(

 :وألقدم بين يدي نجواي مقدمات

على الجزء الذي يجمع فيه المحدث أسماء " المشيخة"طلقون لفظة اعلم انه بعد التتبع والتروي ظھر أن األوائل كانوا ي: األولى
لما صاروا يفردون أسماء الشيوخ ويرتبونھم على حروف . شيوخه ومروياته عنھم، ثم صاروا يطلقون عليه بعد ذلك المعجم

في القرون األخيرة  وأھل األندلس يستعملون ويطلقون البرنامج، أما. المجم، فكثر استعمال وإطالق المعاجم مع المشيخات
 . فأھل المشرق يقولون إلى األن الثبت وأھل المغرب إلى اآلن يسمونه الفھرسة

 : وھنا حبب إلي سياق ما يتعلق بھذه األلفاظ ضبطا ومعنى

قال في التاج وقد . كما في حاشية األمم وتاج العروس بفتح الميم وكسرھا وسكون الشين وفتح التحتية وضمھا) 1(فالمشيخة 
  كر الروايتين اللحيانيذ

____________________________________________ 

 .265: 2) شيخ(انظر التاج  (1)

في النوادر وأيضا بفتح الميم وكسر الشين المعجمة وإسكان الياء جمع شيخ بالفتح وھو لغة من استبانت فيه السن وظھر عليه 
سن معينة أو ھو من خمسين أو إحدى وخمسين إلى آخر عمره، حكاھما المجد الشيب، وھذا قول الجماھير دون تحديد ب
ويطلق الشيخ مجازا على المعلم واألستاذ لكبره وعظمته، وجمعه أيضا شيوخ . الفيروزبادي في القاموس، وشراح الفصيح

ة وأطلقوھا على الكراريس بضم المعجمة وكسرھا مع ضم التحتية في كل حال وكذا أشياخ كبيت وأبيات، ثم استعملت المشيخ
ومن الغرائب ما في حواشي الشيخ عطيه األجھوري على شرح البيقونية من أن المشيخة اسم . التي يجمع فيھا اإلنسان شيوخه

وسيأتي بسط الكالم على معنى المشيخة والمجم (كاتب يذكر فيه الشيخ شيوخه شيخه، والذي نعرفه من اصطالحھم فيھا أوسع 
  ).إن شاء هللا فانظره ھناكفي حرف الميم 

  
 :(1) فأول من رأيته تكلم عليه من الحفاظ السخاوي في شرحه على األلفية لدى كالمه على ألفاظ التعديل قال: وأما الثبت

للسان والكتاب والحجة وأما بالفتح فما يثبت فيه المحدث مسموعة مع أسماء المشاركين والثبت بسكون الموحدة الثابت القلب وا
  له فيه ألنه كالحجة عند الشخص لسماعه وسماع غيره

 
الثبت باإلسكان الثابت، وبالفتح الثبت والحجة ما يثبت فيه المحدث سماعه : وفي فتح الباقي لشيخ اإلسالم زكرياء األنصاري

   .كين له فيهمع أسماء المشار
 

وقال الشمس محمد بن الطيب الشرقي في  .(2) وقد نقل كالم السخاوي السابق المنال علّي القاري في شرحه على شرح النخبة
 تحريك في الفھرسة التي يجمع فيھا المحدث مروياتهاستعملوا الثبت على بالفتح وال: حواشيه على القاموس

____________________________________________ 

 .)المؤلف( 152الشرح على االلفية للسخاوي ص  (1)
 .)المؤلف(234انظر ص  (2)

   
حدثين وغيرھم ولم يتعرض له أشياخه كأنه أخذ من الحجة ألن أسانيده وشيوخه حجة له، وشاع ذكره، وذكره كثير المو 

  .المصنف
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 ً وأما إطالق الثبت على الكتاب الذي يجمع فيه المحدث مشيخته ويثبت فيه أسانيده ومروياته وقراءته على : وقال فيھا أيضا
ً ألن فعل بمعنى مفعول أو  أشياخه المصنفات ونحو ذلك فھو اصطالح حادث للمحدثين ويمكن تخريجه على المجاز أيضا

   .يه كثير جدامفعول ف

   .)انظر مادة ثبت(ونحوه في تاج العروس 

وفي كناشة العالمة حامد العمادي الدمشقي نقال عن شيخه الشيخ عبد الكريم الحلبي الشھير بالشراباتي صاحب الثبت المشھور 
   .شيخالثقة العدل، وبفتح الموحدة ھم ما يجمع مرويات ال –بالثاء المثلثة وسكون الموحدة  - الثبت : قال

ھو في االصطالح الكتاب الذي يجمع فيه الشيخ شيوخه : وأما الفھرس فقال أبو عبد هللا الرھوني في طالعة أوضح المسالك
   .وأسانيده وما يتعلق بذلك

األول أن يجيز معينا لمعين كأجزتك البخاري أو ما اشتملت عليه فھرستي،  –ولما قال النووي في تقريبه مقسما أنواع اإلجازة 
الصواب أنھا بالمثناة الفوقية وقوفا وإدماجا : قال صاحب تثقيف اللسان. أي جملة مروياتي: قال السيوطي عليه في التدريب

  ومعناھا جملة العدد للكتب لفظة فارسية: وربما وقف عليھا بعضھم بالھاء وھو خطأ قال

وثالثه ما يجمع فيه مرويه، قال صاحب تثقيف الفھرسة بكسر أوله : "وفي شرح الحافظ السخاوي عليه في المحل المذكور
   "صوابھا بالمثناة الفوقية: اللسان

وقال الزركشي في تعليقه على  .الفھرس بالكسر الكتاب الذي يجمع فيه الكتب، معرب فھرسة وقد فھرس كتابه: وفي القاموس
بالھاء، والصواب كما قاله ابن مكي في تثقيف  يقولون فھرسة بفتح السين وجعل التاء فيه للتأنيث، ويقفون عليھا: ابن الصالح

واستعمل الناس فيھا . فھرست بإسكان السين والتاء فيه أصلية، ومعناھا في اللغة جملة العدد للكتب، لفظة فارسية (1) اللسان
، والفھرسة المصدر كالفذلكة، يقال فذلكة الكتاب (2) سھا فھرسة مثل دحرج، إنما الفھرسة اسم جملة العددفھرس الكتب يفھر

   .إذا وقفت على جملته

   .ھو كتاب ودفاتر تذكر فيه األعمال ويكون في الديوان وقد يكتب فيه أسماء األشياء (3) وقال الخوارزمي

  .جمع الفھرسة فھارس: الم الزركشي المذكور ؛ وفي تاج العروسللخفاجي على ما ينتقد من ك (4) وقف في شفاء الغليل
علم من اصطالح القاموس أنه بكسر الفاء وسكون الھاء، وأما الراء فسكت : وقال أبو عبدهللا الرھوني في أول أوضح المسالك

  .يكون من باب درھمعنھا، فيحتمل أن التكون مكسورة فيكون منباب زبرج وھو الذي تحفظه، ويحتمل أن يكون بفتحھا ف
ھذا غفلة من اصطالحه المقتضي كسرھا، ألن اصطالحه في الرباعي انه إذا عبر فيه بالكسر : قال في فتح الرحيم الرحمن

   .)انظر إضاءة األدموس(فمراده كسر الحرف األول والثالث كما إذا عبر بالفتح والضم 

 .فھرسة شيخنا القادري صاحب الفتح المذكوروانظر . سبق عن السخاوي التصريح بكسر الراء فيھا: قلت

____________________________________________ 

 .54: تثقيف اللسان  (1)
 .جملة المعدود: التثقيف  (2)
 .والمؤلف ينقل عن شفاء الغليل) وفي النص اختالف(  39: مفاتيح العلوم (3)
 .152: شفاء الغليل (4)

   
فھو كما في القاموس وشرحه بفتح الموحدة والميم صرح به عياض في المشارق ، وقيل بكسر الميم، وقيل : أما البرنامجو

زمام يرسم فيه متاع التجار وسلفھم وھو : وعبارة المشارق. الورقة الجامعة للحساب: بكسرھما، كما في بعض شروح الموطأ
   .معرب نامه وأصلھا فارسية

البرنامج من األلفاظ الفارسية التي عربتھا العرب كما في :  بن الطيب الشركي في حواشيه على القاموسوقال أبو عبد هللا
غريب مختصر الشيخ خليل وغيره، وأطلقه المصنف فاقتضى انه بالفتح، وفيه تخليط إذ اليدري ما يفتح فيه، والظاھر أنه 

الصواب فتح : ه بعض أھل الغريب، وفي فھرسة الشيخ أبي سالمبفتح الموحدة وسكون الراء وفتح النون والميم، وكذا ضبط
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يرادف : وقال الھوريني. الميم في برنامج، وفيه لغة الكسر، وصوب الفتح غير واحد من أھل اللغة، قاله في الديباج باختصار
   .الفھرسة البرنامج، معرب، واستعمله ابن خلدون في المقدمة

وانظر (بمعنى الفھرسة، وبه سمى الحافظ ابن مرزوق فھرسته كما في جنى الجنتين له يستعمله كثيرا أھل األندلس، : قلت
  ).حرف الباء من كتابنا ھذا

  :المقدمة الثانية في حد الحافظ والمحدث والمسند

به أو المسند بكسر النون وھو من يروي الحديث بإسناده، سواء كان له علم  –كما في التدريب  –اعلم أن أدنى درجات الثالثة 
ليس له إالمجرد الرواية، وقد صار اليوم يطلق على من توسع في الرواية وحصل الكثير من المسانيد و الفھارس، واتصل بھا 

   .عن أيمة المشرق والمغرب من أھل ھذا الشأن

بطرق الحديث حده أنه العالم : وأما المحدث فھو أرفع منه وقد عرفه المنال الياس الكردي في حواشيه على النخبة بقوله
نعنى بالمحدث المشتغل : وفي القول الجميل لولي هللا الدھلوي .وأسماء الرجال والمتون ال من اقتصر على السماع المجرد

  .بكتب الحديث بأن يكون قرأ لفظھا وفھم معناھا وعرف صحتھا وسقمھا و لو بأخبار حافظ أو استنباط فقيه

الذين يسمعون الحديث وال علم لھم بطرقه وال بأسماء الرواة والمتون، ألن السماع إذا أوصى للعلماء لم يدخل : وقال الرافعي
  .المجرد ليس بعلم

إذا أوصى للمحدث تناول من علم طرق إثبات الحديث وعدالة رجاله ألن من اقتصر : وقال التاج ابن يونس في شرح التعجيز
  .على السماع ليس بعالم، وكذا قال التاج السبكي على المھاج

ال يؤخذ العلم عن أربعة ويؤخذ عن من سواھم، ال يؤخذ : ذكر عيسى بن أبان عن مالك انه قال: وقال القاضي عبد الوھاب
عن مبتدع يدعو إلى بدعته، وال عن سفيه يعلن بالسفه، وال عمن يكذب في أحاديث الناس وإن كان يصدق في أحاديث النبي 

ا الشأن، مراده إذا لم يكن ممن يعرف الرجال من الرواة ولم يكن يعرف ھل زيد صلى هللا عليه وسلم ، وال عمن ال يعرف ھذ
  .في الحديث شيء أو نقص

أما الفقھاء فاسم المحدث عندھم ال يطلق إال على من حفظ سند الحديث، وعلم عدالة رجاله وخبرھم دون : وقال الزركشي
  .المقتصر على السماع

العالم الذي يعلم المتن واإلسناد : عن أبي نصر حسين بن عبد الوھاب الشيرازي قالوأخرج ابن السمعاني في تاريخه بسنده 
جميعا، والفقيه الذي عرف المتن وال يعرف اإلسناد، والحافظ الذي يعرف اإلسناد وال يعرف المتن، والراوي الذي اليعرف 

قدمه السبكي على ابن  :(1) غمر للحافظ ابن حجروفي ترجمة الحافظ تقي الدين بن رافع من أنباء ال .المتن وال يعرف اإلسناد
واألنصاف أن ابن رافع : كثير وغيره، وقال لي شيخنا العراقي، كان يقدمه لمعرفته باألجزاء وعنايته بالرحلة والطلب ؛ قلت

ظ على طريقة أھل الحديث من ابن كثير لعنايته بالعوالي واألجزاء والوفيات والمسموعات دون ابن أقرب إلى وصف الحف
كثير، وابن كثير أقرب إلى الوصف بالحفظ على طريقة الفقھاء لمعرفته بالمتون الفقھية والتفسيرية دون ابن رافع، فمن يجمع 

ر األول كابن خزيمة والطحاوي وابن حيان والبيھقي، وفي بينھما يكون الحافظ الكامل، وقل من جمعھما بعد أھل العص
  .المتأخرين شيخنا العراقي

ً لما ترجم شيخه الحافظ العراقي قال ه صھره وعليه تخرج غالب أھل عصره ومن أخصھم ب :(2) وفي أنباء الغمر أيضا
شيخنا نور الدين الھيثمي وھو الذي دربه وعلمه كيفية التخريج والتصنيف، وصار الھيثمي لشدة ممارسته أكثر استحضارا 

   .للمتون من شيخه حتى يظن من ال خبرة له أنه أحفظ منه، وليس كذلك ألن الحفظ المعرفة

أشرفھا حفظ متونه ومعرفة غريبھا وفقھھا، والثاني حفظ علوم الحديث اآلن ثالثة : وقال اإلمام الحافظ أبو شامة المقدسي
أسانيده ومعرفة رجاله وتمييز صحيحه من سقيمه، وھذا كان مھما وقد كفي المشتغل بالعلم بما صنف فيه وألف فيه فال فائدة 

والمشتغل بھا . في تحصيل ما ھو حاصل، والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان
  مشتغل عما ھو األھم من العلوم النافعة فضال عن العمل به الذي ھو المطلوب
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____________________________________________ 

 )774وفيات ( 49:  1انباء الغمر  (1)
 .)806وفيات ( 276:  2انباء الغمر  (2)

   
و مما يزھد في ذلك أنه : قال. بقاء سلسلة اإلسناد المتصلة بأشرف البشراألصلي إال أنه ال بأس به ألھل البطالة لما فيه من  

حديث يتداوله الفقھاء خير من حديث يتداوله : فيه يتشارك الكبير والصغير والفاھم و الجاھل و العالم، وقد قال األعمش
   .الشيوخ

ه المشتغل بما صنف فيه قد أنكره العالمة أبو وفي بعض كالمه نظر ألن قوله وھذا قد كفي: قال شيخ اإلسالم الحافظ ابن حجر
إن كان التصنيف في الفن يوجب االتكال عليه وعدم االشتغال به فالقول كذلك في الفن : جعفر ابن الزبير وغيره، ويقال عليه

تمييز األول، فإن فقه الحديث وغريبه ال يحصر كم صنف فيه، بل لو ادعى مدع أن التصانيف فيه أكثر من التصانيف في 
فإن كان االشتغال باألول مھما فاالشتغال بالثاني أھم، ألنه المرقاة . الرجال والصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك ھو الواقع

فالحق أن كال منھما في فن الحديث مھم، : قال. إلى األول، فمن أخل به خلط السقيم بالصحيح والمعدل بالمجرح وھو ال يشعر
ما حاز القدح المعلى مع قصور فيه إن أخل بالثالث، ومن أخل بھما فال حظ له في اسم الحافظ، ومن والشك أن من جمع بينھ

أحرز األول وأخل بالثاني كان بعيدا في اسم المحدث عرفا، ومن يحرز الثاني وأخل باألول لم يبعد عنه اسم المحدث، ولكن 
أن من جمع ذلك من األولين كان أوفر سھما، ومن اقتصر عليه  فيه نقص بالنسبة لألول، وبقي الكالم في الفن الثالث والشك

كان أحسن حظا وأبعد حفظا، ومن جمع الثالثة كان فقيھا محدثا كامال، ومن انفرد باثنين منھما كان دونه، إال أن من اقتصر 
  .فيه بحث ؟ى محدثا على الثاني والثالث فھو محدث صرف الحظ له في اسم المحدث، ومن أنفرد باألول والثاني فھل يسم

فال حظ له في اسم الحافظ، والكالم كله في : حيث قال وفي غضون كالمه ما يشعر باستواء المحدث والحافظ: قال السيوطي
  .المحدث، و قد كان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى

من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرھا النظر في مشارق  :(1) وقال التاج السبكي في معيد النعم ومبيد النقم
األنوار للصغاني، فإن ترفعت إلى مصابيح البغوي ظنت أنھا بھذا المقدار وصلت إلى درجة المحدثين، وما دلك إال بجھلھا 

الكتابين عن ظھر قلب وضم إليھما من المتون مثليھما لم يكن محدثا حتى يلج الجمل في بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه ھذين 
فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث على زعمھا اشتغلت بجامع األصول البن األثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم . سم الخياط

ينادى من انتھى إلى ھذا المقام محدث  الحديث البن الصالح أو مختصره المسمى بالتقريب والتيسير للنووي ونحو ذلك
المحدثين وبخاري العصر وما ناسب ھذه األلفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه ال يعد محدثا بھذا القدر، وإنما المحدث من عرف 
األسانيد والعلل وأسماء الرجال والعالي والنازل وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون وسمع الكتب الستة ومسند أحمد 
وسنن البيھقي ومعجم الطبراني، وضم إلى ھذا القدر ألف جزء من األجزاء الحديثة، فھذا أقل درجاته، فإذا سمع ما ذكرناه 
 .žوطبق الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والمسانيد كان في أول درجات المحدثين ثم يزيد هللا ما يشاء، اه

مونه بالمحدث والحافظ من جملة ھذه الشروط، وبالخصوص من الرحلة والضبط و المعرفة قد أراح الناس اليوم من يس: قلت
والتكلم في العلل والوفيات واألسانيد ومعرفة األجزاء الحديثية، بل آليتصورون أن ھذه األمور من الحديث وعلومه، بل صار 

 المحدث عندھم من يكثر الصياح

____________________________________________ 

 .وفي النقل تصرف يسير 83- 81: وھو كذلك في كشف الظنون، وانظر ھذا الكتاب..." معيد النعم"مفيد النعم وقد طبع باسم : في األصل (1)
   

ويخلط في كالمه ولو لم يرحل ولم يلق أحدا من أھل ھذه الصناعة وال عرف معنى الجزء والمشيخة والطبقة، فإن ذكر لھم 
يدھا و زخرف ألفاظھا وموه في أحكامھا ومراتبھا وركب لھا أسانيد من عنده دعوه بخاري العصر ومحدث متونا قلب أسان

الزمان، وھذا لعمري ما يوجب المسخ والخسف والطرد عن هللا والبعد عن جميل الوصف، فكيف يدعى بالحافظ والمحدث من 
لمه تركيب أسانيد المتون وعدم خوفه من مغبة ذلك يوم ال يعرف كيفية النطق باسم راو معروف وال مسند موصوف، وغاية ع

   .األجوبة النبعة عن األسئلة األربعة: المنون، إلى غير ذلك مما بسطناه وشرحناه شرحا ال مزيد عليه في كتابنا

الذي يطلق عليه اسم المحدث في عرف المحدثين من يكون كتب وقرأ وسمع ووعى ورحل إلى : وقد قال الحافظ العراقي
المدائن والقرى وحصل أصوال وعلق فروعا من كتب المسانيد والعلل والتواريخ التي تقرب من األلف تصنيف، فإذا كان 
كذلك فال ينكر له ذلك؛ أما إذا كان على رأسه طيلسان، وفي رجليه نعالن، وصحب أميرا من أمراء الزمان، أو من تحلى 
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ديث باالفك والبھتان، وجعل نفسه ملعبة للشيطان، ال يفھم ما يقرأ عليه بلؤلؤ ومرجان، وبثياب ذات ألوان، فحصل تدريس ح
من جزء وال ديوان، فھذا ال يطلق عليه اسم محدث وال إنسان، بل غايته مع الجھالة أكل الحرام فإن استحله خرج من دين 

  .اه. اإلسالم

غل بالحديث رواية ودراية واطلع على كثير من أما المحدث في عصرنا فھو من اشت: وقال الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس
الرواة والروايات في عصره وتميز بذلك حتى عرف فيه خطه واشتھر فيه ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه 
وشيوخ شيوخه، طبقة بعد طبقة، بحيث يكون ما يعرفه أكثر مما يجھله منھا، فھذا ھو الحافظ، وأما ما يحكى عن بعض 

وقال الحافظ  .ن قولھم كنا ال نعد صاحب حديث من لم يكتب عشرين ألف حديث في اإلمالء فذلك بحسب أزمنتھمالمتقدمين م
الشھرة بالطلب أو األخذ من أفواه الرجال ال من : الشروط التي إذا اجتمعت اليوم في الراوي سموه حافظا ھي: ابن حجر

ھم، وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك الصحف، ومعرفة التعديل والتجريح لطبقات الرواة ومراتب
لواقح "عن نقل الشعراني في  .žأكثر مما ال يستحضره، مع حفظ الكثير من المتون، فھذه الشروط من جمعھا فھو حافظ اه

  .اه. وغيرھما" الشرح الجلي"والبربير في " األنوار

  .اه. الحافظ وصف لكل من أكثر رواية الحديث وأتقنه :(1) وقال الشھاب في شرح الشفا

وقد اشتھر في كتب المتأخرين أن آخر الحفاظ السخاوي والسيوطي وأن بھما ختم الفن، وممن نص على ذلك الشھاب الخفاجي 
  .منه اه. وكان آخر الحفاظ السيوطي والسخاوي: بما سبق عنه ققالعلى الشفا، فإنه بعد أن عرف الحافظ 

ال يولد : ولما ذكر الشيخ كثير من شيوخنا المصريين البرھان إبراھيم الباجوري أول حواشيه على الشمائل قول الزھري
وھو عجيب ألن  .اه. ه الحافظلعل ذلك في الزمان المتقدم وأما في زماننا ھذا فقد عدم في: الحافظ إال في كل أربعين سنة، قال

الحافظ مادام كما وصفه به الحافظ ابن الجزري من روى ما يصل إليه ووعى ما يحتاج إليه اھـ؛ وكما وصفه به الخفاجي من 
أنه من أكثر من رواية الحديث وأتقنھا، فغير منطقع، ولم يختم بالسيوطي والسخاوي، فمن طالع وتوسع في تتبع تراجم 

صريين واليمنيين والھنديين والمغاربة من القرن التاسع إلى اآلن لم يجد الزمان خال عمن يتصف بأقل ما يشترط الشاميين والم
أن يكون على األقل قد اشتھر بالتعاطي "وغاية ما يشترط فيه عندي اآلن . فيمن يطلق عليه اسم الحافظ في األعصرة األخيرة

   وأذعن من يعتبر إذعانه لقولهواإلتقان لھذه الصناعة فأخذ فيھا وأخذ عنه، 

___________________________________________ 

 .)المؤلف( 94:  1شرح الشفا  (1)
   

فيھا بعد تجريبه عليه الصدق والتحري فيما ينقل أو يقول وبعد الغور، وتم له سماع مثل الكتب الستة والمسانيد األربعة على 
معرفة جيدة، ودرس كتب ابن الصالح وحواشيه وشروح األلفية وحواشيھا، و ترقى  أھل الفن المعتبرين، وعرف االصطالح

إلى تدوين معتبر في السنة وعلومھا أو عرف فيه باإلجادة قلمه، واالطالع والتوسعة مذھبه، واالختيار والترجيح في ميادين 
شره إلى الرواية عمن ھم في األقاليم األخر االختالف نظره، مع اتساع في الرواية بحيث أخذ عن شيوخ إقليمه ما عندھم ثم 

بعد الرحلة إليھم، وعرف العالي والنازل والطبقات والخطوب والوفيات، وحصل األصول العتيقة والمسانيد المعتبرة واألجزاء 
وجمع من أدوات الفن ومتعلقاته أكثر ما يمكن أن يحصل عليه مع ضبطه وصونه لھا واستحضاره . والمشيخات المفرقة

ألغلب ما فيھا وما ال يستحضره عرف المظان له منھا على األقل، ويشب ويشيخ وھو على ھذه الحالة من التعاطي واإلدمان 
فلذلك أردت . واالنقطاع له ؛ فمن حصل ما ذكر أو تحقق وصفه ونعته به جاز أن يوصف بالحفظ عندي بحسب زمانه ومكانه

لمعتبرين بالحفظ واإلتقان وانه من كبار محدثي الزمان، ووجد مع الحافظ ابن أن أرشدك إلى من وقفت على وصفه من األئمة ا
حجر وبعده إلى اآلن، لتعلم أن فضل هللا ال ينحصر بزمان أو مكان أو جھة من الجھات، فھو سبحانه يعطي بال امتنان وال 

  :تحجير عليه من أھل الزمان

ابن قطلوبغا . التقي ابن فھد المكي. ابن إبراھيم الوزير اليمني. ليمنيسليمان بن إبراھيم العلوي ا  :فمن أھل القرن التاسع
   .محمد بن عبد الجليل التنسي. يحيى ابن أبي بكر العاملي اليمني. أحمد الشرجي اليمني. المصري الحنفي

الديمي . مصريالديمي ال عثمان. البرھان الناجي الشامي. السيوطي المصري. السخاوي المصري  :ومن أھل القرن العاشر
. القسطالني المصري. البرھان القلقشندي. العز ابن فھد. النجم ابن فھد المكي. يوسف بن شاھين المصري. الصغير المصري
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يوسف بن . ابن الشماع الحلبي. محمد بن علّي الشامي المصري. ابن الديبع الميمني. أبو الفتح األسكندري. الداودي المصري
   .الغيطي المصري. سقين العاصمي الفاسي. مشقيعبد الھادي الصالحي الد

أحمد بن يوسف . أحمد المقري الفاسي. محمد حجازي الواعظ المصري. المناوي المصري  :ومن أھل القرن الحادي عشر
 ابن سليمان. عيسى الثعالبي المكي. البابلي المصري. النجم الغزي الدمشقي. عبدهللا بن علّي بن طاھر السجلماسي. الفاسي
   .فرخ شاه الھندي. يحيى الشاوي الجزائري دفين مصر. الرداني

يحيى بن عمر . يوسف الھندي. عبدهللا بن سالم البصري المكي. الزرقاني المصري شارح وھب :ومن أھل القرن الثاني عشر
عبد القادر بن خليل . سيأبو العالء العراقي الفا. ابن إسماعيل األمير الصنعاني. ابن الطيب الشركي. مقبول األھدل اليمني

   .ابن سنة الفالني السوداني. محمد البخاري النابلسي. المدني

ابن . صالح الفالني المدني. الجالل السباعي دفين مصر. أبو الفيض مرتضى الزبيدي المصري  :ومن أھل القرن الثالث عشر
الشيخ السنوسي دفين . عابد السندي المدني. يالشوكاني اليمن. أوراس المعسكري الجزائري. عبد السالم الناصري الدرعي

   .جغبوب

وقد ترجمت ھنا جميع ھؤالء ترجمة واسعة مناسبة فانظر كال في حرف اسمه أو نسبته أو حرف أول اسم فھرسته إن كان لھا 
  :المقدمة الثالثة .اسم تعرف به

إن هللا أكرم ھذه األمة وشرفھا باإلسناد : لسمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقو: روينا من طريق أي العباس الدغولي قال
وليس ألحد من األمم قديمھا وحديثھا إسناد موصول، إنما ھي صحف في أيديھم وقد خلطوا بكتبھم أخبارھم فليس عندھم تمييز 

  .ما نزل من التوراة واإلنجيل وبين ما ألحقوه بكتبھم من األخبار التي اتخذوھا عن غير الثقات

نقل الثقة عن الثقة حتى يبلغ به النبي صلى هللا عليه وسلم شيء خص به المسلمون دون جميع الملل : حزمقال الحافظ ابن 
والنحل، أما مع اإلرسال واإلعضال فيوجد في اليھود لكن ال يقربون به من موسى قربنا من نبينا، بل يقفون حيث يكون بينھم 

وشمعون، وأما النصارى فليس عندھم من صفة ھذا النقل إال تحريم وبينه أكثر من ثالثين نفسا، وإنما يبلغون إلى نوح 
إنما تنقل الحديث عن الثقة المعروف في زمانه بالصدق واألمانة عن  –زادھا هللا شرفا بنبيھا  –الطالق، وھذه األمة الشريفة 

طول مجالسة لمن فوقه، فمن كان مثله حتى تتناھى أخبارھم ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا األحفظ فاألحفظ واألطول فاأل
  .أقصر مجالسة، ثم يكتبون الحديث من عشرين وجھا وأكثر حتى يھذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا الخ

وهللا أكرم ھذه األمة : وفي شرح االسم الثاني عشر ومائة من سراج المريدين للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري ما نصه
د، لم يعطه أحد غيرھا، فاحذروا أن تسلكوا مسلك اليھود والنصارى فتحدثوا بغير إسناد فتكونوا سالبين نعمة هللا عن باالسنا

ومن نسخة . أنفسكم، مطرقين للتھمة إليكم، وخافضين المنزلتكم، ومشتركين مع قوم لعنھم هللا وغضب عليھم، وراكبين لسنتھم
سم الحادي والعشرين والمائة من سراج المريدين قصة تضمنت كرامة لحافظ وأورد أيضا في شرح اال .عليھا خطه نقلت

رحل من إشبيلية فلقي  –يعني نفسه  –أما غرابة سندھا فرجل : اإلسالم بقي بن مخلد اتصل به من طريق أھل العراق فقال
مفاخر ھذه األمة، فالعلم حدثنا  بمدينة السالم رجال حدثه عن رجل من أھل تيناعورا أخبره عن رجل كان باألندلس، وھذا من

  .وأخبرنا وما سوى ذلك وسواس الشيطان اھـ

وكفى الراوي المنتظم في ھذه السلسلة شرفا وفضال وجاللة ونبال أن يكون اسمه منتظما : قال بعض األعالم في صدر ثبت له
من شرف ھذه األمة المحمدية، مع اسم المصطفى في طرس واحد، على رغم أنف الحاسد المعاند، وبقاء سلسلة االسناد 

  .واتصالھا بنبيھا خصوصية لھا بين البرية

والعجب من : ثم قال. وحسبك بھا شرفا تتعلق به لذوي األمال، وتبذل في تعاطيه مع األموال: وقال األستاذ أبو سعيد ابن لب
 :مسلم ينكر الرواية وھي نور اإلسالم، ثم أنشد

 ا استوت عنده األنوار والظلمإذ وما انتفاع أخي الدنيا بناظـره
  .اإلجازة في العلم رأس مال كبير أو كثير، اھـ: وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر

   .لكون اإلسناد يعلم به الموضوع من غيره كانت معرفته من فروض الكفاية اھـ: وقال ابن حجر الھيثمي
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ث، طلب اإلجازة في القديم والحديث، حرصا على بقاء كان من سنة علماء الحدي": الدر والعقيان"وقال ابن رحمون في 
واكتفى أھله عن البسط  اإلسناد، ومحافظة على الشريعة الغراء إلى يوم التناد، وھي التي نسيت في مغربنا بھذه األعصر،

  .بالحصر، وأھملوا السند واإلجازة، وحسبوا أن العلم بمجرد التدريس والحيازة، اھـ

نقل اإلنسان ما ليس لديه به رواية غير سائغ بإجماع أھل : في فتاويه الحديثية عن الحافظ العراقي قالونقل ابن حجر الھيثمي 
   .الدراية

أجمع العلماء على أنه ال يصح لمسلم أن يقول قال النبي صلى هللا عليه وسلم كذا حتى : وعن الحافظ ابن خير اإلشبيلي قال
وتعرض للجمع بين األقوال بحمل الجواز على ما إذا كان لمجرد . جوه الروايةيكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل و

   .االستنباط وعدمه على ما إذا كان للرواية عن القائل، اھـ

  .انظر فيھا بسط ما له وعليه" رفع الضير عن إجماع الحافظ ابن خير"ولنا في المعنى رسالة اسمھا : قلت

   .األسانيد أنساب الكتب: الحافظ عن بعض مشايخ" فتح الباري"وفي مقدمة 

ثبت عند أھل ھذا الفن أنه ال يتصدى القراء كتب السنة : وقال الحافظ أبو الفضل مرتضى الزبيدي في إجازته ألھل قسمطية
ن والحديث قراءة دراية أو تبرك ورواية إال من أخذ أسانيد تلك الكتب عن أھلھا ممن أتقن درايتھا وروايتھا، ورحل إلى البلدا

فظفر بعوالي المرويات، وباحث األقران فأحاط بمدارك الدرايات، وجلس في مجالس اإلمالءات على الركب، وتردد إلى 
: انظر صحيفة(ونحوه لصاحب بذل النحلة . المشايخ بالخضوع واألدب، وھذا اآلن أقل من قليل، فحسبنا هللا ونعم الوكيل، اھـ

بالردع الوجيز لمن "اإلجازة، إلى معرفة أحكام اإلجازة ورسالتنا المسماة "تابنا من عقد اليواقيت الجوھرية، وانظر ك 138
   .)تر عجبا" أبى أن يجيز

   :المقدمة الرابعة

إن معرفة الوفيات وتاريخ الرواة مما عظم وقعه وقدم النفع به : قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث على ألفية الحديث
وال يعتنى بأھم منه، خصوصا ما ھو القصد األعظم منه، وھو البحث عن الرواة والفحص للمسلمين، بحيث ال يستغنى عنه 

عن أحوالھم الثالثة من الماضي والحال وما ھو آت، فالتعريف به من الواجبات، وتعرف أحواله من آكد المھمات، ولذا قام به 
يخ كشفت ما للمترجم لھم من الحاالت، واشتملت في القديم والحديث، نجوى الھدى ورجوم العدى أئمة الحديث، فوضعوا توار

   .مع ذلك على تعيين أوقات سماع المرويات، ودخول البالد في حق رسالة الرواة، وغير ذلك من المھمات

كل ما يحتاج إليه كتاريخ سكة معلومة أو مكيال أو مسجد عتيق أو كون : وقال صاعقة المغرب أبو علّي اليوسي في فھرسته
واة بفالن، أو مكان التقائه، أو كون فالن من المتقدمين أو المتأخرين أو من الصحابة أو ال أو غير ذلك، فھو داخل فالن من الر

  .)انظر تمامه في القانون والفھرسة ونشر المثاني. (في العلوم الشرعية

ة أھل العلم، وأنه ال ينبغي لمن معرفة أعمار العلماء والوقوف على وفياتھم من علم خاص: وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر
  .)انظر االستذكار له أو سنن المھتدين للمواق(وسم نفسه بالعلم جھل ذلك، وانه مما يلزمه من العلم العناية به والقيام بحفظه 

  وقال اإلمام أبو العباس أحمد بن الخطيب المعروف بابن قنفذ القسمطيني

إن طلب اإلجازة والرواية من شأن أھل العلم، وكذلك معرفة أفاضل األئمة من صحابي وتابعي  (1) في كتابه شرف الطالب
ف ولقد أخبرنا طالب من الطلبة عن مجلس عظيم اختل. وفقيه، ومن الكمال تاريخ موتھم ووالدتھم، ليتبين من سبق لمن يلحق

مالك : مسلم سبق وقال اآلخر: فيه صاحب الدرس وآخر في مالك ومسلم بن الحجاج أيھما سبق بالوفاة، فقال صاحب الدرس
ومعرفة ھذه األمور تخرج الطالب من ظلمة الجھل، وكذلك معرفة من روى عنه شيخ لم يرو عنه اآلخر . سبق والصواب معه

واعلم أن معرفة الكتب وأسماء المؤلفين من الكمال ومعرفة . ، والعكسوعدد من أخرج عنه البخاري ولم يخرج عنه مسلم
   .طبقات الفقھاء وأزمانھم من مھمات الطالب، وكذلك ما ألف في عصر السائل، اھـ منه

  
ولقد قيل لي عن كبير انه افتخر في مجلس بان بخزانة كتبه نسخة من شرح الطيب بن كيران على مقدمة المرشد بخط 

، وھذا 899من األندلس التي أخذت عام  1227ا ينبئ عن غفلة كبيرة، فأين الشارح المذكور الذي مات عام أندلسي، وھذ
 .شأن الغفلة عن تراجم النقلة
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____________________________________________ 

 .)في ألف سنة من الوفيات( 90: شرف الطالب (1)
   

له سبحانه وقوته قائال سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وھنا أردت الشروع في المقصود متكال على حو
 :مبتدئا المناسبات بحديث الرحمة المسلسل باألولية فأقول وبه سبحانه أصول

 الحديث المسلسل باألولية
 

حدثنا به شيخنا األستاذ الوالد : أرويه عن نحو السبعين من المشايخ، ولكن لنقتصر ھنا من الطرق على أعالھا وأغربھا فنقول
، 1317الشيخ أبو المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني اإلدريسي وھو أول حديث سمعته منه أولية إضافية عام 

، والشيخ .132ومسند المدينة المنورة أبو الحسن علّي بن ظاھر الوتري المدني، وھو أول حديث كتب به إلي منھا سنة 
د هللا محمد أمين رضوان المدني، وھو أول حديث سمعته منه يوم عاشوراء بين الروضة والمقام من المسجد الصالح أبو عب

حدثنا به محدث المدينة الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدھلوي المدني، وھو أول حديث سمعناه منه : ، قالوا1324النبوي عام 
   .في سنين مختلفة

ن الرئيس المعمر الناسك أبي البركات صافي بن عبد الرحمن الجفري المدني، وھو أول وأعلى منه بدرجة روايتي له ع: ح
ھو والشيخ عبد الغني حدثنا به محدث الحجاز وحافظه الشيخ محمد عابد السندي : حديث سمعته منه بمكة المكرمة قال

وأخبرني به عاليا شيخ محدثي : ح .هوالسيد الجفري المذكور آخر من كان بقي في الدنيا ممن رواه عن. األنصاري المدني
، وھو أول حديث رواه لنا 1325العصر القاضي أبو الرجال حسين بن محسن األنصاري الحيدرابادي كتابه من الھند سنة 

مطلقا عن شيخه القاضي أبي العباس أحمد بن محمد الشوكاني اليمني والمحدث محمد بن ناصر الحازمي، وھو أول حديث 
حدثنا به محدث اليمن ومسنده الوجيه عبد الرحمن بن سليمان األھدل : ل الثالثة السندي والشوكاني والحازميرواه عنھما، قا

وھو أول عن الشيخ أمر هللا بن عبد الخالق المزجاجي وھو أول عن المحدث الصوفي الشمس محمد بن أحمد بن محمد بن 
  .عقيلة المكي وھو أول

ي الشھاب أحمد رضا علّي خان البريلوي الھندي، وھو أول حديث سمعته منه بمكة عن وحدثنا به الفقيه المسند الصوف: ح
   الشيخ آل الرسول األحمدي الھندي وھو أول

حدثني : وأخبرنا به الشيخ محمد علّي أكرم الصديقي األروي الحنفي كتابة من الھند، وھو أول حديث كتب به إلي منه، قال: ح
أخبرنا به الشيخ عبد العزيز بن ولي : قال ھو وآل الرسول. ن أھل هللا المرادبادي وھو أولبه شيخنا المعمر فضل الرحمن ب

  هللا الدھلوي وھو أول، عن أبيه كوكب الھند أحمد ولي هللا الدھلوي وھو أول، عن ابن عقيلة وھو أول
ة المكرمة، وھو أول حديث سمعته منه وحدثني به العالم المقري الناسك المعمر الشھاب أحمد أبو الخير مرداد المكي بمك: ح

   .بھا، وأبو الحسن علّي بن ظاھر المدني كتابة منھا وھو أول، كالھما عن الشھاب أحمد منة اللة المالكي األزھري، وھو أول

ني وأخبرني الشيخ العارف با حبيب الرحمن الحسيني الھندي المدني كتابة منھا وابن ظاھر كالھما عن الشيخ عبد الغ: ح
   .الميداني الدمشقي وھو أول

حدثني به القاضي : الحضراوي الشافعي المكي بھا قال وحدثني به وھو أول مؤرخ مكة المكرمة الشھاب أحمد بن محمد: ح
   .عبد الغني بن أحمد بن عبد القادر الرافعي الطرابلسي، وھو أول حديث سمعته منه بمكة

بن درويش السكري الحنفي الدمشقي، وھو أول حديث سمعته منه بدمشق، قال ھو وحدثني به عاليا مسند الشام عبد هللا : ح
حدثنا به محدث الشام ومسنده الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري وھو أول، عن شمس : ومنة هللا والميداني والرافعي

: حدثنا به الشمس ابن عقيلة قال الدين محمد بن بدير المقدسي، وھو أول، قال حدثنا أبو النصر مصطفى الدمياطي وھو أول،
   .حدثنا به اإلمام المقري المسند المعمر الشھاب أحمد بن عبد الغني المعروف بابن البنا الدمياطي، وھو أول حديث سمعته منه

شيخ وأخبرني به عاليا البدر عبد هللا السكري وھو أول، عن عبد اللطيف ابن حمزة بن فتح هللا البيروتي وھو أول، عن ال: ح
   .حدثنا به أبو الفداء إسماعيل العجلوني: أبي عبد هللا المنجي الطرابلسي وھو أول، قال
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وحدثني به القاضي المسند الخطيب المعمر أبو النصر نصر هللا الخطيب بدمشق، وھو أول، عن والده عبد القادر، وھو : ح
أنا أبو الفداء إسماعيل العجلوني، وھو أول، عن أول، عن الخليل الخشة وھو أول، عن محمد خليل الكاملي، وھو أول، 

حدثنا به المعمر محمد بن عبد العزيز الزيادي : الشمس محمد الوليدي بمكة، وھو أول، عن ابن البنا المذكور، وھو أول، قال
: ول، قالثنا به القاضي زكرياء األنصاري وھو أ: وھو أول، قال حدثنا به أبو الخير ابن عموس الرشيدي وھو أول، قال

حدثنا به الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وھو : حدثنا به صدر الحفاظ أبو الفضل ابن حجر، وھو أول، قال
   .أول حديث سمعته منه

 وھو أول حديث سمعته منه بمكة تجاه الكعبة المعظمة، وحدثني به الشيخ الصوفي ھداية هللا بن عبد هللا الفارسي الھندي،: ح
  .عن الشيخ عبد القيوم الھندي الصديقي وھو أول منه

وحدثني به المفسر المحدث الشيخ عبد الحق اإلله ابادي، وھو أول حديث سمعته منه بمكة، عن الشيخ جعفر بن علّي : ح
  .الھندي، وھو أول

لمدني سماعا منه بمكة المكرمة وحدثني به أديب الحجاز الشاعر المفلق المعمر الشيخ عبد الجليل بن عبد السالم براده ا: ح
، وھو أول، عن شيخه سخاوة علّي الھندي، وھو أول، قال الثالثة عبد القيوم وجعفر بن علّي وسخاوة علّي 1323عام 

  .حدثنا به محدث الھند الشيخ محمد إسحاق الدھلوي دفين مكة: الھنديون

: ، قال1323االسكندري وھو أول حديث سمعته منه بھا سنة وحدثني به الشيخ العارف أبو عبد هللا محمد بن علّي الحبشي: ح
حدثني به المحدث العارف أبو : حدثني به أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم السلوي الفاسي، وھو أول حديث سمعته منه بفاس، قال

  .عبد هللا محمد صالح الرضوي البخاري وھو أول حديث سمعته منه بفاس

ب الرضوي في الدنيا الفقيه المعمر حسين الطرابلسي الحنفي، وھو أول حديث سمعته منه وحدثني به عاليا آخر أصحا: ح
، وھو أول حديث سمعته منه بھا، قال ھو ومحمد 1261حدثني به الرضوي المذكور بمصر سنة : ، قال1323بمصر سنة 

أول، عن النور علّي بن عبد البر حدثنا به عالم مكة ومسندھا أبو حفص عمر بن عبد الرسول المكي، وھو : إسحاق الھندي
حدثنا به خاتمة الحفاظ أبو الفيض : الونائي المكي و الشمس محمد بن منصور الشنواني، وھو أول حديث سمعته منھما، قاال

مرتضى الزبيدي، وھو أول حديث سمعته منه، عن عبد هللا بن موسى الحريري المكي، وھو أول، عن عبد اللطيف بن أحمد 
وھو أول، عن عبد الباقي الحنبلي، وھو أول، عن المعمر بن عبد الرحمن البھوتي  ھو أول، عن عبد القادر الثعلبي،البقاعي، و

حدثني به : الحنبلي، وھو أول عن الجمال يوسف بن القاضي زكرياء، وھو أول، عن أبيه شيخ اإلسالم زكرياء، وھو أول، قال
  .الحافظ أبو الفضل ابن حجر، وھو أول

نا به عاليا بدرجتين العالمة الصوفي المعمر الشھاب أحمد الجمل النھطيھي المصري، وھو أول حديث سمعته منه وحدث: ح
بمصر، قال حدثني به شيخنا الشمس محمد علّي البھي الطندتائي، وھو أول، عن السيد مرتضى، وھو أول، عن عمر بن عقيل 

   .ية جده ألمه بسنده السابقالباعلوي المكي، وھو أول حديث سمعته منه عاليا بعنا

وحدثنا به محدث المدينة أبو اليسر فالح بن محمد الظاھري المدني، وھو أول حديث سمعته منه بھا، عن ختم المحدثين : ح
حدثنا به أحمد بن عبيد العطار الدمشقي، وھو أول، عن صالح بن إبراھيم الجنيني، وھو : محمد بن علّي السنوسي المكي، قال

قال عمر بن : ح. محمد بن عبد الرسول البرزنجي، وھو أول، عن عبد الباقي الحنبلي، وھو أول، عن البھوتي بهأول، عن 
حدثنا به البرھان إبراھيم بن محمد النمرسي، وھو أول، : حدثنا به المسند الصوفي أبو الحسن الونائي قال: عبد الرسول أيضا

نا به الشھاب أحمد الدردير المصري، وھو أول، عن الشمس محمد الدفري وحدث: قال الونائي: عن عيد النمرسي وھو أول ح
   .حدثنا به الجمال عبد هللا بن سالم المصري بسنده السابق: وھو أول، قال النمرسي والدفري وابن عقيل

ھو أول، عن وحدثنا به عاليا الشمس محمد أمين البيطار بدمشق وھو أول حديث سمعته منه، عن الشمس محمد التميمي، و: ح
  .حدثنا به البصري، وھو أول، بسنده: الكبير، وھو أول، عن الشھاب أحمد الجوھري، وھو أول، قال الشمس محمد األمير

وأخبرنا به المسند المعمر نور الحسنين بن محمد حيدر األنصاري الحيدر ابادي كتابة من الھند، وھو أول حديث أرويه : ح
حدثني به : وھو أول حديث سمعته منه بالمسجد الحرام، قال: بن محمد بطاح األھدل، قال عن أبيه بسماعه من السيد يوسف

حدثني به عبد هللا بن سالم : أبو بكر بن علّي الغزال الھتار، وھو أول، حدثني به يحيى بن عمر مقبول األھدل، وھو أول قال
داني، وھو أول حديث سمعته منه، عن أبي عثمان حدثني به المسند محمد بن سليمان الر: البصري المكي، وھو أول، قال

حدثني به سعيد المقري، وھو أول، عن الولي الكامل أبي العباس أحمد بن : سعيد ابن إبراھيم قدورة بالجزائر، وھو أول، قال
تح محمد بن قرأت عن اإلمام أبي الف: حجي الوھراني، وھو أول، عن شيخ اإلسالم أبي إسحاق إبراھيم التازي، وھو أول، قال
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سمعته من لفظ شيخنا الحافظ زين الدين العراقي، وھو أول حديث سمعته : أبي بكر المراغي، وھو أول حديث قرأته عليه، قال
   .حدثنا به الصدر محمد بن إبراھيم الميدومي، وھو أول حديث سمعته منه: منه مطلقا إن شاء هللا، قال

: مدني، وھو أول حديث سمعته بالمسجد النبوي كما سمعه مني أيضا، قالوحدثني به الشمس محمد أمين بن رضوان ال: ح
   .حدثني به العارف الشيخ محمد مظھر بن أحمد سعيد المجددي المدني، وھو أول، عن أبيه أحمد سعيد

أحمد  وحدثني به الصوفي الماجد المحدث المرشد الشيخ محمد عبد المجيد المعروف بالمعصوم بن عبد الرشيد بن الشيخ: ح
سعيد بن الشيخ أبي سعيد الدھلوي بمكة، وھو أول حديث سمعته منه بھا عن عم والدة الشيخ عبد الغني، ووالده الشيخ عبد 

أبيه أبي سعيد، والثاني والثالث عن والدھما أحمد سعيد، وھو ووالده أبو سعيد  الرشيد، وعمه الشيخ محمد مظھر، األول عن
ددي، عن أبيه محمد مرشد المجددي، عن أبيه محمد أرشد المجددي، عن والده اإلمام الرباني عن خاله الشيخ سراج أحمد المج
   .أحمد بن عبد األحد السھرندي

وحدثني به الشيخ محمد عبد المجيد المعروف بالمعصوم المذكور، عن أبيه عبد الرشيد، عن أبيه أحمد سعيد، عن الشيخ : ح
 الدھلوي، عن الحاج محمد أفضل السليكوتي، عن حجة هللا محمد نقشبند المجددي، عن عبد العزيز الدھلوي، عن أبيه ولي هللا

أبيه محمد المعصوم، عن والده اإلمام الرباني أحمد بن عبد األحد السھرندي، عن القاضي بھلول البدخشي، عن الشيخ المحدث 
بن فھد، كالھما عن والدھما الحافظ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فھد، عن والده عبد القادر بن عبد العزيز وعمه جار هللا 

فھد، عن جده الحافظ تقي الدين محمد بن فھد المكي، عن جمع من المشايخ أعالھم البرھان االبناسي وقاضي القضاة أبو حامد 
   .المطري، كالھما عن الخطيب صدر الدين أبي الفتح محمد بن إبراھيم الميدومي، وھو أول

ليا كتابة من الھند الشيخ محمد محيي الدين الجعفري الزينبي، وھو أول حديث أجازنيه كما سمعه باألولية وأخبرني به عا: ح
الحقيقية من المحدث األثري أبي الفضل عبد الحق المناوي العثماني، وھو أول، عن القاضي محمد ابن علّي الشوكاني، وھو 

لطيب الشركي المدني، وھو أول، عن أبي األسرار حسن بن علّي أول، عن عبد القادر الكوكباني، عن الشمس محمد ابن ا
العجمي، وھو أول، عن زين العابدين بن عبد القادر الطبري، وھو أول، عن الحصاري عن المسند المعمر محمد الغمري، 

   .عن الحافظ ابن حجر، وھو أول

حدثني به محمد بن عثمان : الداغستاني، وھو أول، قال وأخبرني به مكاتبة من المدينة المنورة مفتيھا عثمان بن عبد السالم: ح
حدثني به شيخنا حسن بن عمر الشطي الدمشقي، : الشھير بخطيب دوما، وھو أول حديث سمعته منه، قال الدمشقي الدوماني
ثني به حد: حدثني به عمر المجتھد وھو يرويه بأولية حقيقية عن الشمس محمد البخاري نزيل نابلس، قال: وھو أول، قال

حدثني به العالمة الشيخ بن باعلوي، وھو : جمال الدين محمد بن محمد الواسطي الزبيدي، وھو أول حديث سمعته منه، قال
حدثني به الوجيه عبد الرحمن بن محمد الذھبي، وھو أول، عن المنال إبراھيم الكوراني، وھو أول حديث سمعته : أول، قال

حدثني به العالمة : حدثني به عفيف الدين عبد هللا بن محمد اليمني، وھو أول، قال: ، قال1072منه بمنزله ظاھر المدينة سنة 
حدثني به الحافظ الرحالة محدث اليمن الطاھر بن حسن : عز الدين عبد العزيز بن تقي الدين الحبيشي اليمني، وھو أول، قال

جيه عبد الرحمن ابن علّي المعروف بالديبع الشيباني حدثني به محدث الديار اليمنية الو: األھدل الحسني، وھو أول، قال
   .الزبيدي، وھو أول، أنبأنا الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، وھو أول حديث سمعته منه

حدثني به شيخنا البھي الطندتائي، وھو : وأرويه عاليا عن الشھاب أحمد الجمل النھطيھي، وھو أول حديث سمعته منه، قال: ح
حدثني به المعمر داوود بن سليمان الخربتاوي، عن المعمر الشمس : أول، عن الحافظ مرتضى الزبيدي، وھو أول، قال

الفيومي، عن السيد يوسف االرميوني، عن الحافظ جالل الدين السيوطي، عن الجالل عبد الرحمن بن الملقن عن جده السراج 
وھذا أعلى ما وقع لنا، إذ بيني وبين السيوطي فيه ستة وسائط . يدوميعمر بن علّي بن الملقن األنصاري، عن الصدر الم
   .وبيني وبين الميدومي فيه تسعة، وھذا أعلى ما يكون

وحدثني بحديث األولية بشرطه بركة مكة وزاھدھا النور أبو العلي حسين بن محمد الحبشي، عن أحمد بن عبد هللا البار، : ح
القلعي، وھو أول، عن عبد هللا الشبراوي  حدثني به عبد الملك بن عبد المنعم: أول، قال وھو أول، عن الوجيه الكزبري، وھو

المصري، وھو أول، حدثنا الشھاب أحمد بن محمد الخليفي وھو أول، عن محمد بن داوود العناني، وھو أول، عن النور علّي 
حدثنا : ، عن عثمان الديمي والسخاوي وزكرياءالحلبي، وھو أول، عن الجمال عبد هللا الشنشوري، عن والده بھاء الدين

   .الحافظ أبو الفضل ابن حجر، وھو أول حديث سمعناه منه

وبه إلى الجمال الشنشوري، عن المسند المعمر عبد الحق السنباطي، عن جمع من المشايخ منھم أبو الصفا خليل بن سلمة : ح
والمسندة أم محمد زينب بنت زين الدين العراقي والرئيسة أم المكارم القابوني الدمشقي وأبو الطيب شعبان الكناني العسقالني 
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أنس زوجة الحافظ ابن حجر العسقالني و الرحلة زين الدين الباقوسي وأبو الفتح محمد بن صالح الدين الجزري الحنفي، قال 
حدثنا به : عراقي، وھو أول، قالحدثنا الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين ال: ابن حجر والخمسة من أشياخ السنباطي

حدثني به أبو الفرج : الصدر محمد بن إبراھيم الميدومي، وھو أول، عن عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وھو أول قال
ابن الجوزي الحافظ، وھو أول، حدثنا به أبو سعيد إسماعيل ابن أبي صالح المؤذن، وھوأول، عن أبي طاھر محمد بن محمش 

حدثني به عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم النيسابوري، وھو أول، : وھو أول، عن أبي حامد البزاز، وھو أول، قال الزيادي،
حدثني به سفيان بن عيينة، وھو أول، وفيه انقطع التسلسل، فإنه يرويه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس، مولى عبد : قال

الراحمون يرحمھم الرحمن، : رو عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قالهللا بن عمرو بن العاص عن مواله عبدهللا بن عم
ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء، حديث حسن صحيح أخرجه أحمد في مسنده، والبخاري في األدب المفرد، 

واية على غيره ليتم لھم وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وتداولته األمة واعتنى به أھل الصناعة، فقدموه في الر
بذلك التسلسل كما فعلنا، وليقتدي به طالب العلم فيعلم أن مبنى العلم على التراحم والتوادد والتواصل ال على التدابر و التقاطع، 

الطالب على ذلك شبت معه نعرة التعارف والتراحم فيشتد ساعده بذلك، فال يشيب إال وقد تخلق بالرحمة وعرف  فإذا شب
  .بفوائدھا ونتائجھا فيتأدب الثاني بأدب األول، وعلى هللا في اإلخالص والقبول المعولغيره 

وقد أفرد ھذا الحديث بالتأليف ألھميته جماعة من المحدثين كابن الصالح، وھو عندي في نحو كراسين، ومنصور بن سليم 
، له العذب السلسل في الحديث المسلسل، والتقي الرازي وأبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمر قندي والحافظ السلفي والذھبي

السبكي وابن ناصر الدمشقي والسراج ابن الملقن والحافظ العراقي وولده أبي زرعة وأبي فتح اللخمي، له العقد المفصل في 
البلوي صاحب  المورد السلسل في حديث الرحمة المسلسل، وأبي البقاء خالد: الحديث المسلسل، والحافظ ابن األبار التونسي له

له فيه مجموع كبير، والحافظ مرتضى الزبيدي، له فيه أربعة مؤلفات، والشمس الجوھري المصري وھو عندي " تاج المفرق"
 .ولنا فيه عدة رسائل بسطنا فيھا القول في طرقه ورواياته ومعناه ولطائفه، كتبناھا في األوائل. والشيخ عطا المكي وغيرھم
   .قصود، مستعينا بالرب المعبودوھذا حين الشروع في الم

  :كتب األوائل

في الزمن األخير لما كسلت الھمم وعدمت مصنفات الحديث أو كادت وثقل على الناس الرحلة بأسفار السنة الضخمة إلى 
فيرجع البالد ليسمعوھا على المشايخ عدلوا إلى جمع أوائل المصنفات في كراسة أو أكثر، يحملھا الطالب فيقرأھا على مشايخه 

وأول من علمته جمع أوائل . أروي المصنف الفالني عن شيخي سماعا ألوله وإجازة لباقيه: من رحلته أو وجھته وھو يقول
أنه سمع أوائل " النفس اليماني"األھدل في  الكتب الحديثية وأفردھا بالتأليف الحافظ ابن الديبع الشيباني الزبيدي، ذكر الوجيه

   .مع في رسالة الحافظ ابن الديبع على شيخه عبد هللا بن سليمان الجرھزيالسنة وأوائل غيرھا مما ج

_______________________________________  

  1 : أوائل ابن الديبع(1) -

دل سادات زبيد وأئمتھا عن أبي الحسن علّي بن محمد البطاح األھدل الزبيدي، لقيته بمكة، نرويھا وكل ما له مسلسال ببني األھ
عن عبد القادر بن محمد ابن عبد الرحمن األھدل عن أبيه عن جده عن أبيه سليمان عن أبيه يحيى عن أبي بكر بن علّي 

، عن الحافظ ابن الديبع، وھو خاتمة اآلخذين األھدل، عن يوسف بن محمد البطاح األھدل، عن السيد طاھر بن حسين األھدل
   .عنه شفاھا وبھذا السند نروي كل ما له من مؤلف ومروي، وھو كل ما له من مؤلف ومروي، وھو إسناد عجيب

أحد مسندي القرن الحادي عشر العالمة الحكيم الشمس محمد بن سليمان الرداني  ھو :(2) أوائل ابن سليمان الرداني - 2
، أرويھا بأسانيدنا إليه المذكورة في "صلة الخلف بموصول السلف"صاحب  - 1094 –المكي دفين دمشق المتوفي بھا سنة 

  .)بلانظر الرداني، وانظر ما سيأتي عن ھذه األوائل لدى الكالم على أوائل سن(حرف الراء 

  ھو مسند الحجاز عبد هللا بن سالم البصري :(3) أوائل تلميذه البصري - 3

_____________________________________________ 

انظر البدر(ية المستفيد في أخبار مدينة زبيد، وتمييز الطيب من الخبيث وغيرھما صاحب بغ) 944(ابن الديبع عبد الرحمن بن علي الشيباني  (1)
 )207: وسيترجم له المؤلف رقم 91: 4، والزركلي 255: شذرات 212: والنور السافر 335: 1الطالع 

،214وستأتي ترجمته رقم  22: 7 والزركلي 196: المحدث المغربي له ترجمة في صفوة من انتشر) 1094(محمد بن سليمان الرداني  (2)
 .334: 4واألعالم بن حل مراكش  204: 4وانظر خالصة االثر 
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:4انظر الزركلي ) 59: سيأتي رقم(الفقيه الشافعي مكي المولد والوفاة له االمداد بمعرفة علو اإلسناد ) 1134(عبد هللا بن سالم البصري  (3)
219. 

   
لسنة ومسند الدارمي وموطأ مالك وسنن الدارقطني ومسند الشافعي ومسند أحمد وسنن أبي المكي له كراسة جمع فيھا أوائل ا

مسلم الكشي وسعيد بن منصور ومسند ابن أبي شيبة وشرح السنه للبغوي ومسند الطيالسي والحارث بن أبي أسامة والبزاز 
اب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي وأبي يعلى وابن المبارك ونوادر األصول للحكيم الترمذي ومعجم الطبراني وكت

وألھل مصر بھا  28وتاريخ ابن معين ومصنفات عبد الرزاق وسنن البيھقي، فمجموع ما ذكر في أوائله من الكتب الحديثية 
وقد وقفت على إجازة البصري لھما بھا، . اعتناء، والذي جلبھا لمصر على مصنفھا الشھاب الملوي والشھاب الجوھري

بمصر على شيخ الجامع األزھر العالمة المعمر سلبم البشري المالكي وھو عن معمر الشمس الصفتي المالكي عن سمعتھا 
وسمعت أوائله أيضا على صديقنا العالمة الصوفي الشيخ سعيد ابن علّي . األمير الكبير عن الجوھري والملوي عن البصري

براھيم السقا والشيخ محمد االنبابي الشافعي األول عن حسن بن الموجي الشافعي األزھر كما سمعھا على شيخه البرھان إ
: قلت. درويش القويسني قال أخبرنا داوود القلعي أنبأنا أحمد جمعة البجيرمي قال أنبأنا جامعھا عبد هللا ابن سالم البصري بھا

مصطفى الصباغ عن ھكذا حدثني وكتبت عنه رحمه هللا، والصواب أن أحمد البجيرمي يروي عن الشھاب أحمد بن 
   .البصري

   .ويرويھا األنبابي عن مصطفى الذھبي عن القويسني أيضا: ح

وسمعت بعضھا عن عالم الديار المصرية الوجيه الشربيني، وأجازني بباقيھا عن السقا والذھبي والباجوري ثالثتھم عن : ح
سماعيل البرزنجي حسب روايته لھا عن والده السيد القويسني به، وسمعتھا في المدينة المنورة على عالمھا الشھاب أحمد بن إ

ويظھر لي أن األوائل البصرية : قلت. إسماعيل عن الشيخ صالح الفالني عن محمد بن عبد هللا المغربي عن البصري عاليا
 - 4 .إسنادھامقتبسة من األمم للبرھان الكوراني شيخ البصري فإنه اعتنى بذكر أوائل المصنفات الحديثية التي يذكر فيھا مع 

ھو قاضي مكة محمد تاج الدين بن القاضي عبد المحسن القلعي الحنفي المكي الطائي لقيه الكاتب األديب السيد : أوائل القلعي
الشيخ اإلمام علم األعالم، القائم بوظيفة الكتب الستة الحديثية "ب : الجيالني اإلسحاق وترجمه في رحلته الحجازية محليا له

رام، شيخ عال سنه وسناه، وبلغ من األحاديث النبوية والمعارف السنية مناه، وممن يشار إليه في ھذا المعنى ببلد هللا الح
  .اھـ". باألصابع، وال يوجد فيه منازع وال مدافع

وقفت على أوائله ھذه برواق المغاربة بالجامع األزھر بمصر، ذكر فيھا من كل كتاب ذكره نحو عشرة أحاديث أو أقل عارية 
عن االسناد، وعقبھا بذكر أسانيده، وحاصلھا أنه يروي عن عيسى الثعالبي ومحمد بن سليمان الرداني المكي وحسن العجيمي 

وأعلى ما وقع له روايته للسته عن أحمد بن محمد أبي الخير المرحومي . وعبد هللا البصري ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني
وروى الجامع الصغير وغيره . لشيخ سالم السنھوري عن النجم الغيطي بأسانيدهوھو عن ا 11.1الشافعي لقيه بمصر عام 

عامة عن ابن عمه أحمد بن محمد بن سالم القلعي، وھو يروي عامة عن البابلي وعبد العزيز الزمزمي، ويروي البابلي 
 ؟كيف أخذتم الجامع من مؤلفه وذكر السنھوري انه سأل العلقمي: قال. الجامع الصغير عن السنھوري عن القلعي عن السوطي

كنا نذھب مع السيد الشريف يوسف األرميوني إلى الروضة فنطرق باب الحافظ السيوطي فإن كان السيد يوسف معنا فتح : قال
   .الباب و إال فال، والسيد يوسف يقرأ ونحن نسمع، اھـ

ضعة النبوية معھم رأى الخروج لھم تأكد وصار كأن السيوطي كان اليرى خروجه لھم من الواجبات، فإذا علم بوجود الب: قلت
   .أولى مما ھو عليه من العزلة التي كان يراھا واجبة في حقه

وبأسانيدنا إلى : ح .نروي األوائل القلعية ھذه وكل ما لمؤلفھا بأسانيدنا المذكورة في اإلرشاد إلى ولي هللا الدھلوي عنه
وبأسانيدنا اآلتية إلى الحافظ مرتضى الزبيدي عن . د سعيد سفر كلھم عنهالورزازي والصباغ والغرياني وعمر السقاف ومحم

   .عبد الرحمن بن أسلم الحسيني المكي وإبراھيم بن سعيد المنوفي المكي وغيرھما عن تاج الدين القلعي

و مسلسل كما ترى وأخبرنا بھا الوجيه السكري عن الكزبري عن عبد الملك القلعي عن أبيه عبد المنعم عن جده التاج، وھ: ح
   .بالعادلة

وبأسانيدنا اآلتية إلى الشھاب أحمد بن عبد هللا الغربي الرباطي عنه وذكر في إجازته له أنه يروي عامة عن ابن سليمان : ح
  .الرداني والبرھان الكوراني والشھاب النخلي وصالح الزنجاني وأحمد البشبيشي وابن أخيه عبد الرؤوف عامة ما لھم

ھو محدث الشام وعالمھا الزاھد الورع العابد أبو الفدا إسماعيل بن محمد بن عبد الھادي الجراحي  :(1) لعجلونيأوائل ا-5
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ب الحنبلي ومحمد الكاملي والياس الكردي وأخذ عن أبي المواھ 1162وتوفي سنة  1.87العجلوني الدمشقي ولد بعجلون سنة 
ونجم الدين الرملي وغيرھم، وممن أجازه عامة العارف النابلسي ومحمد بن عبد الرسول البرزنجي والبصري والتاج القلعي 
وابن عقيلة ومحمد الوليدي المكي ومحمد الضرير االسكندراني ويونس الدمرداشي المصري وأبو طاھر الكوراني وأبو 

السندي والشھاب النخلي المكي وسليمان بن أحمد الرومي واعظ جامع أياصوفيا وغيرھم ممن حواه ثبته المسمى بحلية الحسن 
شرحه شرحا : أھل الفضل والكمال المذكور في حرفه، له شرح على الصحيح، قال عنه تلميذه الشھاب أحمد العطار في ثبته

يه من الفوائد والنكات واألحكام، سماه الفيض الجاري، وصل فيه إلى يرحل إليه، جعله خالصة الشروح السابقة، وأطال ف
  .كتاب التفسير واختر منه المنية قبل كماله، اھـ

_____________________________________________ 

 .فيما سيأتي 120ورقم  324: 1انظر الزركلي  (1)
   
ف الخفا وااللتباس عما اشتھر من األحاديث على ألسنة وله أيضا شرح الحديث المسلسل بالدمشقيين، وله أيضا كش 

، وله أوائل اشتھرت بالحجاز والھند والشام وطبعت مرارا سماھا مؤلفھا عقد الجوھر الثمين في أربعين حديثا من (1) الناس
قال تنويھا بأنه من أھل ھذا الشأن  –المرسلين جمع فيھا ما ذكره البصري مع تحرير وزاد عليه مسند أبي حنيفة أحاديث سيد 

والشفا وتاريخ الشام البن عساكر وكتاب الفرج بعد الشدة البن أبي الدنيا وجياد المسلسالت للسيوطي والدربة الطاھرة  –
وزاد على أوائل البصري بذكره إسناده كل . أربعين حديثا من أربعين كتابا للدوالبي ومشكاة األنوار للحاتمي فصار المحصل

كتاب بالھامش، فذكر أوال روايته للصحيح عن الشيخ عبد الغني النابلسي عن النجم الغزي عن أبيه البدر الغزي عن القاضي 
ه لھا صديقنا العالمة المحدث الشيخ زكرياء عن الحافظ ابن حجر، ثم صار يحيل عليه في بقية الكتب، وقد أوقفني على شرح

   .جمال الدين بن قاسم الحالق الدمشقي في مبيضته، وال أدري ھل أخرجه أم ال

فما بعدھا كما سمعھا على مسند المدينة أبي الحسن علّي بن  1318أروي األوائل العجلونية ھذه سماعا على الوالد مرارا سنة 
   .ظاھر الوتري بالمدينة المنورة

ويھا عاليا عنه مكاتبة، وھو عن الشيخ عبد الغني الميداني الدمشقي والشھاب أحمد دحالن المكي كالھما عن الوجيه وأر: ح
الكزبري عن أحمد بن عبيد العطار عن العجلوني، وسمعتھا في دمشق على مسنده أبي النصر الخطيب، كما سمعھا على والده 

 اعبد القادر بن عبد الرحيم الخطيب الدمشقي، كم

_____________________________________________ 

 .)1979الطبعة الثانية، مطبعة الرسالة، بيروت (طبع باسم كشف الخفا ومزيل االلباس في جزءين ووقف عليه احمد القالشي  (1)
   
زبري ومحمد خليل سمعھا من مفتي بيروت عبد اللطيف بن علّي بن حمزة، كما سمعھا من الشمس محمد بن عبد الرحمن الك 

  .الكاملي حسبما رواھا الثاني عن مؤلفھا

   .ويرويھا عبد القادر الخطيب عن عبد القادر بن أحمد الميداني عن الكاملي عن العجلوني: ح

ويرويھا السيد عبد القادر الخطيب عن الشمس محمد بن مصطفى الرحمتي والشمس محمد العاني والوجيه الكزبري : ح
   .ب العطار عن مؤلفھاثالثتھم عن الشھا

ويرويھا شيخنا أبو النصر عن محمد عمر الغزي سماعا عليه عن الشھاب العطار ومحمد سعيد السويدي عن العجلوني : ح
عن محمد بن مصطفى الرحمتي  –اآلتي ذكره في حرف الراء  –وأرويھا من طريق الشيخ محمد صالح الرضوي . ومؤلفھا

   .العجلوني، وھو سياق عزيز الوجود األيوبي عن زاھد الرومي بمكة عن

ھو اإلمام المحدث المسند محمد بن الطيب الشركي المدني له أوائل نرويھا بسندنا إليه  :(1) أوائل ابن الطيب الشركي - 6
  .)انظر حرف الشين(
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، 1175ھو عالمة مكة ومفتيھا الشيخ محمد سعيد بن محمد سنبل المكي الشافعي المتوفي بالطائف سنة  :(2) سنبلأوائل  - 7
ھا أول حديث من أول كل كتاب، تاركا ذكر في أولھا أنه رأى أوائل لبعض األعالم طول فيھا، فأراد أن يلخص مما ذكر في

 لباقيه روما لالختصار، ثم ذكر أنه يروي عامة عن

_____________________________________________ 

وانظر 91: 4وترجمته في سلك الدرر ) 412، 45انظر رقم (ھو شيخ الزبيدي وصاحب أسھل المقاصد ) 1170(محمد الطيب الشرقي  (1)
 .فيما يلي 598رقم و 47: 7الزركلي 

 .12: 7الزركلي  (2)
   
أبي طاھر الكوراني وعيد بن علّي األزھري والشھاب أحمد النخلي المكي وعمر ابن أحمد بن عقيل، وقد قلد وتبع فيما ساقه  

يخ أحمد بن قال صاحبنا الش. غالبا أوائل التاج القلعي، وزعم بعضھم أنه اختصرھا من أوائل الشمس محمد بن سليمان الرداني
وام يذكر مستنده في ذلك ولم يأثره عن أحد، لكنا إلى اآلن لم نقف على أوائل ابن سليمان بل ولم نسمع بھا، : عثمان العطار

   .من تعليقاته على األوائل السنبلية

أحمد الدردير في ثبت الشيخ صالح الفالني الكبير المسمى بالثمار اليانع وھو عندي بخطة حين ترجم لشيخه الشھاب : قلت
قرأت عليه أوائل الكتب للشيخ محمد بن سليمان الرداني، وكذا قال في ترجمة الشيخ : بمكة ما نصه 1199واجتماعه به عام 
وقال الفالني في الثبت المذكور في . قرأت عليه أوائل الكتب للشيخ محمد بن سليمان الرداني، من خطه: التاودي ابن سودة

قرأت عليه شيئا من جمع الفوائد للشيخ محمد بن سليمان الرداني ومن أوائل الكتب له، : لمرغني الطائفيترجمة السيد عبد هللا ا
ومن خطه نقلت ورأيت في فھرس مكتبة أبي الحسن بن ظاھر الوتري المدني التي كانت عنده أن منھا رسالة األوائل للرداني، 

   .وفي آخرھا إجازة العارف النابلسي بخطة للمنيني

ذيل على األوائل السنبلية ھذه مؤلفھا أحاديث من عدة كتب أخر تقارب الثالثين كان غفل عنھا في األصل، رواھا عنه  وقد
وھذه األوائل ھي المستعملة بديار الھند . تلميذه الشيخ إسماعيل النقشبندي والشمس محمد بن سليمان الكردي المدني وغيرھما

ى السيد زين جمل الليل المدني والوجيه عبد الرحمن الكزبري والشيخ محمد عابد السندي والحجاز غالبا، وأرويھا بأسانيدنا إل
وأرويھا بأسانيدنا إلى . والقاضي عبد الحفيظ العجيمي وعمر بن عبد الرسول وغيرھم عن محمد طاھر سنبل عن والده مؤلفھا

مرتضى الزبيدي والوجيه األھدل كالھما عن محمد  وأرويھا بأسانيدنا إلى السيد: ح .الفالني عن محمد سعيد سفر عن مؤلفھا
  .بن سليمان الكردي عن مؤلفھا

وأرويھا مسلسلة باآلباء عن الحكيم الرحلة المعمر الشيخ محمد طاھر ابن عمر بن عبد المحسن بن طاھر بن الشيخ سعيد : ح
 .أبيه محمد سعيد صاحب األوائل سنبل المدني بھا عن أبيه عمر عن جده عبد المحسن عن والده الشيخ محمد طاھر عن

من الغرائب ما ذكره تلميذه المؤلف الشيخ إسماعيل النقشبندي أن محمد سعيد سنبل أدرك الشيخ رضي الدين اآلخذ عن :تنبيه
كما للمحبي،  1.41ھو أعلى ما عنده، وھو غير ممكن ألن رضي الدين مات سنة : والده وھو عن والده ابن حجر الھيثمي قال

  .دركه المذكور وهللا أعلمفكيف ي

امي الحنفي نزيل المدينة ھو أبو الفتح الشيخ عثمان بن محمد األزھري الشھير بالش :(1) أوائل الشيخ عثمان الشامي– 8
المنورة يروي عن أبي الحسن الصعيدي ومحمد بن يونس الطائي الحنفي وعيسى البراوي والشيخ سليمان المنصوري 

لقيته في جامع قوصون وھو يقرأالملتقى فيلقي :ترجمه الحافظ مرتضى في معجمه وحاله باإلمام الفقيه العالمة، قال. وغيرھم
ً عند إقرائه، اةفي تقريره ما يبھر الع ومن . ولم يذكر وفاته. قول، وله حافظة جيدة واستحضار في الفروع واليمسك كراسا

مع أني وقفت له على إجازة كتبھا لمحمد الشعاب المدني مؤرخة . 121العجب أن الجبرتي أرخ المذكور ممن مات سنة
عليه أوائله التي ذكر فيھا أسانيده إلى الصحاح الستة  قرأت:، له أوائل سمعھا عليه الشيخ رفيع الدين القندھاري قال1213سنة

 .وذكر من أول كل كتاب حديثاً، اھـ

_____________________________________________ 

 .377: 4والزركلي  263: 2الجبرتي  (1)
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ن العمري القندھاري عن نرويھا عن المسند الشيخ محمد بن خضر بن عثمان الرضوي الھندي كتابة من الھند عن شھاب الدي
  .رفيع الدين عنه

 
وعن أبي علّي حسين بن محمد بن حسين الحبشي الباعلوي المكي عن أبيه عن عمر بن عبد الرسول المكي عنه وعن : ح

 .الحبشي المذكور عن السيد عيدروس بن عمر بن عيدروس الحبشي عن أبيه عن السيد يس بن عبد هللا المرغني المكي عنه
  .يدنا إلى الريسوني عن المترجموبأسان: ح
 

ھو اإلمام العارف با ختم المحدثين محمد بن علي السنوسي المكي ثم الجغبوبي المتوفى  :(1) أوائل السنوسي – 9
كتب األثرية، اشتمل أول باب منه على أوائل بعض كتب األئمة العشرة موطأ مالك ، له الكواكب الدرية في أوائل ال1276سنة

ومسانيد األئمة الثالثة والكتب الستة، وثاني باب منه على أوائل بعض مشاھير السنن وھي عشرة، وثالث باب منه على بعض 
تة وھي عشرة، وخامس باب على مشاھير المسانيد وھي عشرة، ورابع باب على بعض مشاھير الصحاح الزائدة على الس

بعض مشاھير المعاجم وھي عشرة، وسادس باب على بعض مشاھير الجوامع وھي عشرة، وسابع باب على بعض مشاھير 
المختصرات وھي عشرة، وثامن باب على بعض مشاھير كتب األحكام الجامعة وھي عشرة، وتاسع باب على بعض مشاھير 

شر باب على بعض مشاھير األربعينيات واألجزاء والمصنفات وحادي عشر على كتب السير والشمائل وھي عشرة، وعا
خمسة أنواع مشتملة على ما يزيد على مائة كتاب، وثاني عشر باب منھا على نحو من أربعين تفسيراً وھي على قسمين األول 

 .يةفي تفاسير السلف والثاني في تفاسير الخلف، والخاتمة في أربعين طريقاً من طرق الصوف
_____________________________________________ 

 .589: وسيترجم له المؤلف برقم 192: 7والزركلي  399: شجرة النور (1)
   

ً التحفة في أوائل الكتب الشريفة نسبھا له حفيده . وھذا ترتيب عجيب وأسلوب غريب بين كتب األوائل واإلثبات وله أيضا
  .بتهالشيخ السيد أحمد الشريف في ث

نرويھما وكل ما له من طرق منھا عن أبي البشر فالح الظاھري المھنوي المدني والقاضي أبي العباس أحمد بن طالب ابن 
سودة والمعمر عبد الھادي بن العربي العواد الفاسي ثالثتھم عنه عالياً، ومنھا عن البرھان إبراھيم بن سليمان الخنكي المكي 

  .لي المكي وأحمد بن مھدي بن شعاعة التونسي كالھما عنهعن محمد بن حميد الشركي الحنب
  
  .وعن الشيخ محمد بن سليمان حسب هللا المكي عن الشيخ حسين بن إبراھيم األزھري المكي عنه:ح
 
  .وعن الشيخ أبي الخير أحمد بن عثمان العطار المكي عن صالح بن عبد هللا العودي المكي عنه:ح
 
  .عمر عاشور الخنكي القسمطيني عن الشيخ المدني بن عزوز عنهوعن شاعر الجزائر الشيخ الم:ح
 
  .وعن الشيخ محمد معصوم بن عبد الرشيد المجددي الدھلوي عن الشيخ صديق الھندي المكي عنه:ح
 
وعن الشيخ محمد سعيد األديب القعقاعي المكي عن الشبخ جمال ابن عمر المفتي المكي عنه، فھذه أسانيدنا إليه من طريق : ح
  .شرة من كبار تالميذه واتصلنا به من طريق غيرھمع
 

 ھو العالمة المحدث الصوفي :(1) أوائل القاوقجي تلميذ الذي قبله – 10
_____________________________________________ 

352: 6والزركلي  776: 2وبروكلمان، التكملة  154 -  153: والرسالة المستطرفة) وسماه محمد بن إبراھيم( 58: طرابلس تراجم علماء (1)
 .130، 75وانظر في ما يلي رقم 

   
والمتوفى بمكة ليلة  1224الفقيه المسند المعمر أبو المحاسن محمد بن خليل القاوقجي الطرابلسي الشامي الحنفي المولود سنة 

ھذا الرجل ھو مسند بالد الشام في أول ھذا القرن، وعلى أسانيده اليوم المدار في . 81عن  1305ذي حجة سنة  7األربعاء 
غالب بالد مصر والشام والحجاز، أخذ عن كثيرين كالشيخ عبد القادر الكوھن والشمس محمد البھي وھو أعلى شيوخه إسناداً 

محمد بن صالح السباعي والبرھان الباجوري والشيخ السنوسي والسيد يس المرغني والشمس محمد بن حمد التميمي الخليلي و
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وابن أخيه الشمس عثمان محمد صاحب تاج التفاسير والشمس محمد العجيمي التطواني وعلي بن سلطان البيومي األحمدي 
عي دفين أرض مصر ومحمد بن الدمرداشي المصري وعلي النجاري وعبد هللا بن محمد بن حسين بن عبد هللا الناصري الدر

أحمد الودي الفاسي دفين طرابلس الشام وعبد الحق الحريشي الفاسي والسيد فضل بن علوي والسيد ھاشم بن شيخ الحبشي 
المدني والسيد عيدروس بن عبد هللا السقاف والسيد أحمد العطاس ومفتي يافا حسين الدجاني والشيخ علّي سمني ابن الشيخ 

الشيخ محمود الدسوقي دفين طرابلس الشام والشيخ عابد السندي المدني ومحمد بن محمود الجزائري وأحمد عمر الطرابلسي و
وألف نحو مائة تصنيف مابين مطول ومختصر ومنھا في علوم السنة . بن حسن الحنبلي وأحمد الصعيدي المالكي وغيرھم

ومسلم، والذھب اإلبريز شرح المعجم الوجيز لألستاذ السيد الجامع الفياح للكتب الثالثة الصحاح الموطأ والبخاري :بالخصوص
، وتنوير األبصار في الحديث، وأربع موالد للنبي صلى هللا عليه وسلم، ومعراجان (1) عبد هللا المرغني وھو مطبوع في سفر

حدھما، وكتاب األربعين، والبھجة القدسية في األنساب النبوية، ورسالة في مصطلح الحديث، وشرح غرامي وشرح أل
صحيح، ومختصر الموطأ، والفتح المبين شرح الحصن الحصين البن الجزري، ورسالة تشتمل على مائتي حديث جعلھا على 

 قواعد اإلسالم الخمس لكل من
_____________________________________________ 

 .1316طبع بالمطبعة األدبية ببيروت سنة  (1)
   

الشھادة والصالة والزكاة والصوم والحج أربعين حديثاً، وحاشية على األربعين النووية، واللؤلؤ المرصوع فيما ال أصل له أو 
وكواكب الترصيف فيما للحنفية من التصنيف وغير ذلك، وله في ھذه الصناعة الشريفة عدة  .(1) أصله موضوع وھو مطبوع

وله األسانيد  (2) (المسدلةانظر شوارق األنوار وبوارق األنذار، والغرر العالية، ورفع األستار (مصنفات ستأتي في حروفھا 
ً من ترجمة صاحبه ثم  ً من أشھر الكتب الحديثية، يذكر الكتاب ثم يذكر سنده فيه ثم يذكر طرفا العلية المتصلة بأربعين كتابا

أرويھا وسائر ما ألبي المحاسن القاوقجي من طريق عشرة من . ر من األوائل العجلونيةيأتي بأوائله، وغالب الكتب التي ذك
كبار أصحابه وھم مسند المدينة أبو الحسن علّي بن ظاھر الوتري المدني، ومسند دمشق أبو النصر الخطيب الدمشقي، ومسند 

السقا الفرغلي المصري، وعبد الفتاح  دمياط محمد الشريف بن عوض الدمياطي، وخطيب األزھر أبو علّي حسن بن محمد
الزعبي الطرابلسي، وسليم بن خليل المسوتي الدمشقي، ومحمد بن سليمان المكي، والشيخ بسيوني بن عسل القرنشاوي 

اليصح ألحد ممن روى ) تنبيه(المصري، والشھاب أحمد بن حسن الحضراوي، والمسند أحمد بن عثمان العطار عشرتھم عنه 
القرن الماضي عن أبي الحسن بن ظاھر أن يروي عنه القاوقجي ألنه إنما تحمل عنه بعد رجوعه من المغرب من المغرب في 

 .فلو وجد له في إجازة أجزت لفالن ماصح وما سيصح ساغ للمجاز بھا أن يروي عنه 1298لقيه في جدة سنة 
ھو العالمة المحدث األديب الصوفي الرحال مسند المدينة المنورة أبو الحسن علّي بن  :(3) أوائل تلميذه ابن ظاھر – 11

 فجأة ودفن بالبقيع، طلب العلم بالمدينة ثم 1322والمتوفى بھا سنة  1261ظاھر الوتري المدني الحنفي المولود سنة 
_____________________________________________ 

 .طبع اللؤلؤ المرصوع بمصر دون تاريخ )1(

 .545، 488، 130: انظر رقم )2(

  ).عن فھرس الفھارس وحده( 110: 5الزركلي  )3(

، وإلى 1285سنة ثم رحل إلى مصر واآلستانة عام  17رحل إلى مكة فأخذ بھا مجاوراً، وأجازه شيوخه بالتدريس وھو ابن 
، ورحل إلى بخارى وسمرقند وزار 1297، ثم رحل إلى المغرب أيضاً عام 1287تونس والجزائر والمغرب األقصى سنة 

  .1313قبر البخاري وذلك عام 

يروي المذكور عن أعالم الحجازيين كالشيخ عبد الغني الدھلوي ويوسف الغزي وأبي خضير الدمياطي وھاشم الحبشي 
لجمال وأحمد الدھان المكي وعلي الرھبيني وعبد الرحمن النابلسي وأحمد النحراوي ومحمد الكتبي وصديق كمال والشيخ ا

، ومحمد الموافي الدمياطي والشمس محمد أبي خضير 1296وجددھا له عام  1277والشھاب أحمد دحالن، أجازه عام 
وعن . ادة والشيخ حبيب الرحمن الھندي وغيرھمالدمياطي المدني والمفتي محمد بن عمر بالي المدني وشيوخنا عبد الجليل بر

أعالم المصريين كالمسند أحمد منة هللا والبرھان السقا وعليش وحسن العدوي والشمس محمد الدمنھوري ومحمد التميمي 
والعراقيين كداوود بن سليمان . 1298والشاميين كعبد الغني الميداني وأبي المحاسن القاوقجي الطرابلسي سنة . وغيرھم
واليمنيين كالسيد عيدروس بن عمر الحبشي إجازة عامة مكاتبة بواسطة الشمس محمد بن سالم السري وذلك عام . البغدادي
. 1287والتونسيين كالشيخ الشاذلي بن صالح التونسي لقيه بھا عام . 1289وأحمد بن محمد المعافي الضحوي سنة  1311
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ي وقاضي مكناس المھدي بن الطالب ابن سودة الفاسي وخالنا جعفر بن والمغاربة كقاضي فاس محمد بن عبد الرحمن العلو
. 1287وأبي محمد العربي بن داوود الشرقاوي البجعدي لقيه بمراكش سنة  1297إدريس الكتاني الفاسي تدبج معه بھا عام 

لية عن المعمر محمد وأخذ القراءات بالمغرب عن الطيب بوفنار بالقصر، والطريقة الناصرية عن محمد الصروخ، والشاذ
فنجيرو الفاسي، والبقالية عن عبد السالم علّي البقالي، والباعلوية عن السيد ھاشم الحبشي الباعلوي المدني بھا، والنقشبندية 

عن منة هللا، وسائر األذكار واألحزاب إجازة عن أبي الحسن علّي بن محمد ابن  عن الشيخ عبد الغني المدني بھا، والخلوتية
، وبعض األذكار الخاصة عن المحدث عبد القادر بن أبي القاسم العراقي الفاسي به 1287دباغ الحسني الفاسي سنة عمر ال

وبالجملة فشيوخه كثيرون ومن أغربھم روايته للطريقة المختارية عن باشا فاس عبد هللا بن أحمد بن موسى . 1287سنة 
: وھذا نادر عن المتأخرين قال عن نفسه 1311إلى عام  1277ام البخاري عن ابن دح دفين المدينة، وبقي يستجيز من ع

كنت بحمد هللا ممن وفق برھة من الزمان في أوائل العمر بإشارة مشايخي أرباب األحوال وأعيان األعيان لسماع الحديث من 
، والبحث عن فقھه حتى المسندين، وقراءة ماتيسرمن كتب ھذا الفن على المعتبرين، فأفنيت الشباب في إتقان روايته ونصه

وقفت من الغرض منه على نصه، ثم جردت صارم عزمي، وأرھفت حد فھمي، إلى خدمة السنة المطھرة بإقراء علومھا 
ً في كل مجمع وناد وسمر وعداد، عباد هللا، ھلموا إلى شرف الدنيا واألخرى، والطريقة  وإفادة رسومھا المستكثرة صارخا

 :المثلى وباألحرى

 وأنشرھا في كل باد وحـاضـر دنيا علـوم أبـثـھـامناي من ال
 تناسى رجال ذكرھا في المحاضر دعاء إلى القرآن والسنة الـتـي

     
له رحمه هللا في ھذا الفن مسلسالت وأوائل في كراسين جمع فيھا أوائل من أربعين كتاباُ لخصھا من أوائل العجلوني وثبت 

من كتاب جامع األصول المنيفة من مسند أبي حنيفة لمحمد بن أحمد بن حسن بن محمد  األمير، وتفرد فيھا بسياق أول حديث
ُ منھا، وله  بن ميمون األندلسي األصل الجزائري الدار، ولكن لم يذكر إسناده إلى أصحاب الكتب التي ساق أوائلھا أوحديثا

  .إجازة مطبوعة نحو كراسة وھي التي كان يجيز بھا أخبراً 

ن شيوخنا خالنا أبي المواھب جعفر الكتاني وشيخنا الوالد وقاضي فاس حميد بن محمد بناني وأبي محمد أروي كل ما له ع
زرھون محمد الفضيل ابن الفاطمي األدريسي وأبي العالء بن عبد الھادي ومسند الجزائر أبي  عبد الملك العلمي ومحدث

سم الھاملي الجزائري ومسند اليمن أبي عبد هللا محمد بن سالم الحسن علّي بن موسى وأبي عبد هللا محمد بن محمد بن أبي القا
التريمي وأحمد بن عثمان العطار وأبي عبد هللا محمد المكي بن عزوز التونسي وأحمد األمين بن المدني بن عزوز والشيخ 

  .محمد مراد القزاني وغيرھم عنه

  .ير عن صالح بن المعطي التادلي الفاسي عنهوعن األستاذ المعمر أبي العباس أحمد بن محمد بن الخياط الوز:ح

والدنا أبي المكارم عبد :وعن العالمة الصالح أبي عبد هللا محمد بن عبد الواحد اإلدريسي الشبيھي بزرھون عن الشيخين:ح
  .الكبير وخالنا الشيخ أبي المواھب جعفر كالھما عن أبي الحسن علّي بن ظاھر الوتري

يه أبي العباس أحمد بن محمد بن المھدي عن العالمة النادرة أبي عبد هللا محمد المدني بن علّي وعن الجماع المعتني الفق: ح
  .ابن جلون الفاسي عنه

ً عن أبي الحسن بن ظاھر المذكور إجازة عامة خاصة لي مكاتبة من المدينة المنورة إلى فاس عام: ح ، .132وأروي عاليا
الفخر التليد لھم، وھو مشاركتھم فيه لشيوخنا السابقين، وھذه من أعظم فوائد وأشرك فيھا معي أوالدي وأحفادي، وھذا ھو 

اإلجازة، نعم الذين رووا عن أبي الحسن بن ظاھر من شيوخنا المغاربة قبل القرن المنصرم اليصح لھم أن يرووا عنه مايصح 
سبق، وإنما أسھبت في مشيخة المترجم  للسيد عيدروس الحبشي والقاوقجي ألنه إنما روي عنھما بعد رجوعه من المغرب كما

ً بقدره حيث أنه أحيا موات الرواية بالمغرب بل وأنعشھا بالمشرق حتى لكثرة اآلخذين عنه أفردھم بديوان  وترجمته تنويھا
عندي عنه نسخة رتبھم على سني أخذھم عنه اشتمل على أھل كل بلد ومصر بالمشرق والمغرب ممن في طبقة أشياخه فما 

ً عليه من إنشاء صاحبنا العالم األديب أبي عبد هللا محمد العمري وق. دون د زرت قبره بالبقيع الشريف ووجدت مكتوبا
  :الجزائري وأنشدنيه بلفظه

 سرى نعشه واألسى باھر إمام الحـديث ونـقـاده
 يزينه حسـب طـاھـر خليفة عبد الغني الرضى
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 فأرخ على إسمه ظاھـر وفي جنة الخلد شاع اسمه
  

  1322جمادي األولى سنة  29
  

ھي أوائل جمعھا جامعه محمد عبد الحي الكتاني الحسني وافقت فيما سقته من الكتب فيھا نحو : األوائل الكتانية – 12
 ً سميتھا سالسل اإلسعاد بأربعين حديثاً من أربعين . العشرين مما لمن سبق، وزدت عليھم نحو العشرين حديثاً من عشرين كتابا

بإسناد، وربما ذكرت بدل أول الكتاب إعالماً وقع لصاحبه، وقد أذكر الحديث الذي له كبير وقع بدل أوله، وھي في نحو كتاباً 
  .كراسين

 
  :]األربعون[

 
13 –  ً ً من أبواب العلم، من أربعين مسنداً، عن (1) أربعون حديثا ، عن أربعين شيخاً، من أربعين قبيلة، في أربعين بابا

تخريج اإلمام : اسماً، من أربعين قبيلة أربعين من التابعين، بأربعين اسماً، من أربعين قبيلة، عن أربعين من الصحابة، بأربعين
الحافظ أبي القاسم محمد بن عبد الواحد بن إبراھيم الغافقي المالحي، أرويه وسائر مؤلفاته عن شيخنا األستاذ الوالد أبي 

لشيخ عبد المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني الحسني عن شيخه الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدھلوي المدني عن أبيه عن ا
العزيز ابن ولي هللا الدھلوي عن أبيه عن الشيخ أبي طاھر ابن إبراھيم الكوراني عن أبيه عن نجم الدين بن بدر الدين الغزي 

 عن أبيه
___________________________________________ 

 
 14: وبرنامج الرعيني 413: 6والذيل والتكملة  1402: فاظوتذكرة الح 609: له ترجمة في التكملة 619(أبو القاسم المالحي الحافظ األندلسي  )1(

  .68: 4والوافي 
  

عن القاضي زكرياء عن الحافظ عمر بن فھد المكي عن جمال الدين أبي المحاسن محمد بن إبراھيم بن أحمد بن أبي بكر 
قريش، أنبأنا عبد هللا بن أبي  المرشدي المكي عن أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن مبارك الغزي عن علّي بن إسماعيل بن

  .بكر عبد الرحمن بن عبد هللا بن موسى بن طلحة أنبأنا أبو القاسم الغافقي رحمه هللا
  

وھي عبارة عن أربعين  571بن عساكر المتوفى عام لمحدث الشام الحافظ أبي القاسم عليّ  :(1) األربعون البلدانية – 14
ً من أربعين بلداً، ألربعين من الصحابة في أربعين باباً، نرويھا بأسانيدنا إلى القاضي زكرياء عن  حديثاًعن أربعين شيخا

عساكر عن الحافظ بن حجر عن أبي الحسن بن أبي المجد وأبي ھريرة ابن الذھبي عن ابن أبي محمد القاسم بن المظفر بن 
  .أبي محمد عبد هللا ابن عمر بن حموية عنه

 
، وھي في 576لشيخ الجماعة المقدم في ھذه الصناعة الحافظ أبي طاھر السلفي المتوفى عام :(2) األربعون البلدانية - 15

ي أولھا أن األئمة اعتنوا بجمع األربعينيات حتى حصل له منھا ما ينيف على سبعين، وتكاثر طلب أصحابه له نحو كراسين، ف
ً بأربعين مدينة مبتدئاً بالحرمين الشريفين مكة والمدينة، قال إذ : في جمع أربعين، فخرج لھم ھذه األربعينية عن أربعين شيخا

يقتضيه، على وجه أرتضيه، أبان فيھا عن رحلة واسعة وأظھر فيھا رتبة  في ذكرھما أوفى الزينة، ثم بغيرھما على نسق
ھو ما لم يسبقني مؤلف فيما أظن إلى مثله، : قال ھو عنھا. األربعين المستغني بتعيين ما فيه عن المعين: عالية وسماھا كتاب

 إذ ال يقدر عليه أحد، إال من عرف الرحلة الواسعة من بلد
_________________________________________ 

 
 .والحاشية 309: 2ھو علي بن الحسن بن ھبة هللا، انظر ابن خلكان  )1(

  .524، 565: وانظر مقدمة أخبار وتراجم أندلسية، وما يلي رقم 105: 1ترجمة السلفي في ابن خلكان  )2(

ً كان المقصد أو قريباً، ول  م يبال بموته غريباً، وال بأھله ومآله، وما قد إلى بلد في عنوان شبابه وابتداء طلبه للحديث، بائنا
  .قد كان ھو وابن عساكر في عصر واحد فلعل أحدھما لم يبلغه كتاب اآلخر:قلت. خلفه من ماله

وقد سمعت كتاب األربعين ھذا على شيخنا األستاذ الوالد رضي هللا عنه بلفظي من أصل عتيق عندي بخط الشھاب القسطالني 
، وھو يرويھا باإلجازة بسنده السابق إلى القاضي زكرياء عن الحافظ ابن حجر 1325اھب وذلك سنة صاحب اإلرشاد والمو
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عن أبي إسحاق التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الفضل جعفر بن علّي الھمداني عن مؤلفھا الحافظ أبي طاھر 
  .السلفي رحمه هللا

بأربعين بلدانية خرجتھا عن أربعين شيخاً من أربعين بلداً  1324د مصر سنة وقد كنت عارضتھا أيام إقامتي بحلوان من بال
انظر حرف (وألبي طاھر فھرسة كبرى وصغرى أرويھما بھذا السند إليه . من بالد اإلسالم التي دخلتھا أو كتب لي منھا

 .)السين

 من أسمه أحمد
 

األزدي الشيخ اإلمام، أروي فھرسته بالسند إلى الحافظ  ھو أحمد بن عبد هللا بن صالح بن أبي عمر :(1) أحمد األزدي– 1
ابن حجر عن محمد ابن حيان بن أبي حيان، عن جده أثير الدين أبي حيان عن أبي الحسن بن الزبير الغرناطي عن أبي 

  .الحسين أحمد بن محمد بن السراج عن خاله اإلمام أحمد بن أبي بكر بن خير عن مؤلفھا قراءة منه عليه

_________________________________________  

وفھرسة ابن  137: 1والذيل والتكملة  47: انظر التكملة) 536 -  447(أحمد بن عبد هللا بن صالح األزدي أشبيلي محدث ثقة عالي الرواية ) 1(
  .435: خير
  

ھو الشيخ الفقيه أبو الوليد أحمد بن عبد هللا ابن أحمد بن عبد هللا بن طريف، أروي فھرسته بالسند  :(1) أحمد بن طريف – 2
  .المذكور إلى الحافظ أبي بكر بن خير عنه إجازة مكاتبة

 
ھو الفقيه أبوعمر أحمد بن الفقيه الراوية أبي محمد عبد هللا بن محمد بن علّي الباجي، أروي فھرسته  :(2) أحمد الباجي – 3

بيه وعمه عن الفقيه أبي عبد هللا محمد بن بالسند إلى ابن خير عن القاضي أبي مروان عبد الملك بن عبد العزيز الباجي عن أ
  .أحمد بن عبد هللا عن أبي عمر أحمد بن عبد هللا المذكور

 
والمتوفى  963ني يعرف ببابا ولد سنةھو أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن محمد أقيت السودا :(3) أحمد بابا التنبكتي – 4

، العالمة المتبحر النظار المسند المحدث المؤرخ، يروي عن عمه أبي الثناء محمود عن جده أبي العباس عن 1.32ببالده عام
ً عن السيد  ً عن والده عن قطب الدين النھروالي المكي بأسانيده المعروفة، ويروي عن والده أيضا السيوطي، ويروي أيضا

ف األرميوني وبركات الحطاب وابن حجر الھيثمي وعبد العزيز اللمطي اآلخر عن عمه عثمان بن عبد الواحد عن أبن يوس
  .غازي بأسانيده، ويروي أحمد بابا أيضاًعن أبي زكرياء يحيى الحطاب المكي وغيره

 
 العالمة الحافظ": بذل المناصحة"قال أبو العباس البور سعيدي عنه في 

_______________________________________ 
 
 ).427: وفھرسة ابن خير 80 -  79: الصلة( 520ابن طريف قرطبي كان محدثاً أديباً نحوياً لغوياً، توفي سنة ) 1(
  
 ).426: وفھرسة ابن خير 16: انظر الصلة) (396 - 332(أبو عمر الباجي إشبيلي كان عارفاً بالحديث إماماً في ذلك ) 2(
  
والمؤلف  1036واألرجح أنه توفي سنة ( 52: انظر صفوة من انتشر 170: 1ھو صاحب نيل االبتھاج وكتاب كفاية المحتاج ترجم له المحبي ) 3(

  .271: وانظر أيضاً نشر المثاني) 299 - 298): 1157: رقم(يتابع المحبي في النقل وكذلك ورد في شجرة النور 
  

المعروف ببابا من بلدة تنبكت، وليس ھو من السودان بل من " ثالثة أھل شورى"بن أحمد المحدث أبو العباس أحمد بن أحمد 
وأخبرت أن ولده أنجب بعده، وذكر لي بعض . صنھاجة، بيته بيت علم وصالح، توارث العلم فيه نحو الخمسمائة سنة

  .يب، اھـاألصحاب أنه رآه بمصر يقرأ علم التوقيت وينسخ فھرسة السيوطي فدل ذلك على أنه نج
 

نروي ماله من طرق ومنھا بأسانيدنا إلى أبي السعود عبد القادر الفاسي وأبي العباس المقري كالھما عن أبي القاسم بن أبي 
ً وبالسند إلى أبي سالم العياشي عن المعمر أبي بكر بن  النعيم الغساني الفاسي عنه عامة، وأخذ المقري مباشرة عنه أيضا

  .عنهيوسف الكتاني المراكشي 
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ھو اإلمام العالمة مسند فاس ومؤرخھا أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن علّي بن  :(1) أحمد بن القاضي – 5

اضي من أوالد ابن القاضي الزناتيين المكناسيين الذين بفاس، أبي العافية المكناسي النجاري الفاسي الدار المعروف بابن الق
ً ثقة، اھـ": البدور الضاوية"قال في  ً أخباريا ً مؤرخا ً ضابطا بفاس وقيل سنة  1025ومات سنة . 96ولد سنة . كان حافظا
بكر التواتي أجاز له عامة القصار ومحمد بن يوسف الترغي ويعقوب بن يحيى البدري ومحمد بن محمد بن أبي . 1026

ويحيى بن علّي الخصيبي المالكي وعبد الواحد الشريف المراكشي ومحمد بن أحمد الحضري الوزروالي وغيرھم، وحج 
فأجازه يحيى الخطاب المكي والنجم الغيطي وأحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي ومحمد بن عبد الرحمن البھنسي ومسند 

 مي ونور الدين علّي بن أحمد القرافي كالھما من أصحابمكة الوجيه عبد الرحمن ابن فھد العلق
___________________________________________ 

 
: 3وسلوة األنفاس  326: 1وإتحاف أعالم الناس  77: وصفوة من انتشر 24: واليواقيت الثمينة 198: 1البن القاضي ترجمة في تعريف الخلف  )1(

  .225: 1والزركلي  678: 2مان وبروكل 147: 2ومعجم المؤلفين  133

ومن عواليه روايته عن عبد الرحمن بن فھد المذكور عن عمه محمد جار هللا عن أبيه عبد العزيز بن عمر بن . السيوطي 
ً في ھذا الباب، حتى . محمد بن فھد عن جده تقي الدين ابن فھد وكان ابن القاضي من أطواد الرواية بفاس والمغرب حريصا

له فھرسة كبرى اسمھا . قرأالصحيح يجيز الحاضرين آخر كل مجلس لتحصل الرواية ولو لمن سمع حديثاً واحداً إنه كان إذا 
، وجذوة االقتباس فيمن حل (1) ومصنفات في الرجال منھا درة الحجال ذيل على تاريخ ابن خلكان إلى األلف" رائد الصالح"

نرويھا وسائر ماله من طرق منھا عن شيخنا . ير ذلك، وغ(3) ، ولقط الفرائد(2) من األعالم بفاس في مجلد طبعت بفاس
األستاذ الوالد باسناده السابق إلى المنال إبراھيم الكوراني المدني عن الشيخ عبد الباقي الحنبلي الدمشقي عن الشھاب أحمد 

العباس أحمد بن موسى  وبأسانيده إلى أبي سالم العياشي عن أبي: ح. المقري التلمساني ثم الفاسي عن أبي العباس ابن القاضي
  .األبار عنه

ھو مسند مصر أحمد بن أحمد بن محمد ابن إبراھيم بن محمد بن عسلي بن محمد العجمي  :(4) الشھاب أحمد العجمي– 6
وممن أجازه . ، له مشيخة في نحو كراستين عدد فيھا مشايخه1.86ات سنةوم 1.14الشافعي األزھري المصري، ولد سنة

منھم النور علّي الحلبي صاحب السيرة والشمس محمد الشويري وسلطان المزاحي والشمس محمد الحموي والشھاب الدواخلي 
والنور علّي األجھوري ومن أعالمھم الشمس محمد حجازي الواعظ شارح الجامع الصغير . والوجيه الخياري المدني وغيرھم
 انه يروي عن المترجم شرح" األمم"وذكر المنال إبراھيم الكوراني في . والشھاب أحمد المقري وغيرھم

________________________________________ 
 
 ).تونس(طبع درة الحجال مرات، آخرھا في ثالثة أجزاء  )1(
  
 .19730وطبعة حديثة  1309طبع حجر سنة )2(
  
 .1976الرباط ) ألف سنة من الوفيات(ع ضمن طب )3(
  
  .46: 3وذكر أنه رأى مشيخته وعليھا خطه ونقل منھا في خالصة األثر، وانظر رحلة الخياري  176: 1ترجم له المحبي  )4(
  

جملة وبال: ومشيخته ھذه حلوة لطيفة، قال في آخرھا. محمد حجازي الواعظ وتلميذه النور علّي العزيزي على الجامع عنھما
فإن بضاعتي مزجاة، وظلي فيھا أقلص من ظل حصاة، أما الرواية فحديثة الميالد، قريبة االسناد، وأما الدراية فثمد ال يبلغ 
أفواھاً، وشيء ال يبل شفاھا، وقد صدقت الفاحص عني وعن كنه روايتي ودرايتي، وأظھرت له قصارى سري وعالنيتي، 

ً مذكوراً، ولكن كان ذلك في الكتاب وأطلعته على طلع أمري وألقيت إليه عج ري وبجري، ووددت أن ذلك لم بك شيئا
بقية "وقد حاله ابن سليمان الرداني في صلته بـ . وله فھرسة أخرى كتبھا باسم والي مصر في وقته إبراھيم باشا. مسطوراً 

ً ثم ذكر أنه آثره لعلو طبقته علماً وعم" المسندين بالقاھرة، شھاب الرواية والدراية   .الً وسمتاً وھديا
 

أروي جميع ماله بأسانيدنا السابقة إلى المنال إبراھيم الكوراني والھشتوكي كالھما عنه، وبأسانيدنا إلى الحفني الشبراوي 
  .وبأسانيدنا إلى الرداني عنه: ح. كالھما عن الخليفي عن أبي العز العجمي عن أبيه أحمد

 
ھو اإلمام المحدث المعمر العالم مفتي الديار األفريقية، وشيخ جامع الزيتونة  :(1) أحمد الشريف التونسي مفتي تونس – 7
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ً وفضالً، أبو العباس أحمد بن حسن الشريف، الشھير بإمام جامع دار الباشا في تونس، وفي ذريته إلى اآلن نقابة  علما
ً على الكتب الستة وسائر العلوم بجامع الزيتونة، له 1.92رجب عام 18اإلشراف وخطابة جامع الزيتونة، توفي ، كان قائما

ثبت أجاز به السيد أحمد بن عبد القادر الرفاعي المكي المدني، روى له فيه الشمائل عن شيخه العالمة المنفرد بعلم الحديث 
 ي محمد ساسي بن نونية األنصاري األندلسي الخ، وروى له الصحيح عن الشيخ عامروضبطه بالبالد األفريقية أب

______________________________________ 
 
  .أحمد بن حسين) 1188رقم (سماه في شجرة النور ) 1(
  

حمد جمال الشبراوي عن سالم السنھوري، وعن الشيخ أبي محمد ساسي بن محمد نونية األنصاري األندلسي وعن الشيخ م
وعلي األجھوري والشبراملسي ويس الحمصي بأسانيدھم، ويرويه ساسي عن العارف با أبي الغيث  (1) الدين القيرواني

. لبكري الشافعي عن أبيه عن القاضي زكرياء األنصاريالقشاشي عن العارف أبي المكارم نجم الدين محمد بن أبي الحسن ا
نرويه بالسند السابق إلى الشيخ ولي هللا الدھلوي عن عبد الرحمن بن الشھاب النخلي المكي عن أبيه عن أحمد بن عبد القادر 

  .الرفاعي المذكور عنه
 

اشرة، والحال أنه بواسطة أحمد الشريف وقد وقع غلط للشھاب النخلي فجعل شيخه الرفاعي يروي عن الجمال القيرواني مب
  .المذكور صاحب الثبت

 
ً من طريق الشيخ أبي سالم العياشي عن أبي حفص عمر ابن عبد القادر المشرقي الغزي الشامي عن  ونروي ما له أيضا

ر التونسية ولنا سند تونسي متصل بأحمد الشريف المذكور، ولكن في الصحيح فقط، وھو روايتنا عن مسند الديا. المترجم
الشيخ محمد الطيب بن محمد بن أحمد النيفر المالكي التونسي بھا عن شيخ اإلسالم محمد بن الخوجة الحنفي التونسي عن 
المفتي الشيخ سيدي حسن الشريف عن والده عبد الكبير الشريف عن والده أحمد الشريف عن عبد الرحمن الكفيف عن الشيخ 

والثبت المذكور عندي عليه إجازة بخط تلميذ . الشيخ سيدي أحمد الشريف ھذا بأسانيدهسيدي سعيد الشريف الطرابلسي عن 
، وعندي إجازة أخرى بخط الرفاعي لمحمد بن تقي الدين 1094المؤلف الرفاعي لصاحبه محمد البكفالوي الھندي بتاريخ 

  .1103العمري الدمشقي بتاريخ 
 

 1078وحج سنة 1040ھو اإلمام العالمة الصالح قاضي فاس الجديد، ولد سنة  :(2) أحمد بن العربي ابن الحاج الفاسي – 8
 ،1109ومات سنة 

______________________________________ 
 

 .نيالشيخ أبي القاسم بن جمال الدين القيروا: شجرة النور (1)
 .327): 1281: رقم(شجرة النور  (2)

   
له فھرسة جمعھا له تلميذه الشيخ محمد بن عبد السالم بناني تتضمن إجازته العامة من أبي السعود الفاسي والقاضي أبي عبد  

لسالم اللقاني هللا بن سودة من المغاربة وأبي الحسن الشبراملسي وأبي مھدي الثعالبي والكوراني والبرھان الميموني وعبد ا
والبابلي والزين الطبري والخياري ويس الخليلي وعبد القادر بن الغصين الغزي وعبد هللا الديري الدمياطي وعاشور 

ً سنة حجه عام  ، وباقيھم بالمكاتبة بواسطة 1078القمسطيني ويوسف الجنيدي الخليلي من المشارقة، منھم من أجازه شفاھا
لما حج استدعى له اإلجازة ممن لقيه كغيره من رفقائه، واستجاز ھو لما حج لنفسه ولرفيقه صاحبه أبي سالم العياشي فإنه 

القاضي أبي حامد العربي ابن أحمد بردلة من الزين الطبري وعبد السالم اللقاني والشبراملسي والخرشي والبرھان الكوراني 
  .كما في طبقات الحضيكي

البرھان إبراھيم السقا عن محمد بن محمد األمير الصغير عن أبيه األمير الكبير  أروي فھرسته المذكورة عن شيخنا الوالد عن
وقد وقع للشيخ األمير الصغير في . عن علّي بن العربي السقاط عن ابن عبد السالم بناني المذكور عن أبي العباس ابن الحاج

وأرويھا أيضاً عن الشيخ . ذكور وصوابه ماذكرناهرسالته في الحديث المسلسل بعاشوراء غلط فيما بين السقاط وابن الحاج الم
فالح عن األستاذ ابن السنوسي عن ابن عبد السالم الناصري عن الحضيكي عن المعمر األستاذ أبي محمد صالح بن محمد 

  .الحبيب السجلماسي عن أبي إسحاق إبراھيم ابن عبد الرحمن المالحفي عن ابن الحاج
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" وتأليفه المدخل يدل على جاللته وعلو مقامه في العلوم"في ترجمة المترجم قوله " نينتذكرة المحس"ذكر صاحب : كشف غلط
، وھذا مما 737اھـ مع أن صاحب المدخل قديم الوفاة مصري الدار مضى وقضى قبل مولد المترجم بقرون كانت وفاته سنة 

وھو غير ابن الحاج : لدى ترجمة المترجم ال يختلف فيه اثنان، وفي حاشية رسالة األمير على الحديث المسلسل بعاشوراء
، وھو من المتقدمين، ومن مشايخ الشيخ خليل 737المدخل فإنه أبو عبد هللا محمد بن محمد العبدري المتوفى سنة  صاحب

  .صاحب المختصر، اھـ

خاتمة علماء "ـ مسند الرباط بل المغرب في عصره، حاله الحضيكي في فھرسته ب: أحمد بن عبد هللا الغربي الرباطي – 9
روى في المغرب عن أبي الحسن ". الحافظ"، وحاله ابن التھامي بن عمرو الرباطي في فھرسته بـ "المغرب ومدرسيه ونساكه

علّي العكاري وأبي الحسن علّي بركة التطاوني والشيخ أبي العباس ابن ناصر وأحمد بن يعقوب الواللي وغيرھم، وحج عام 
ً بالمشر 1146 ق كأبي طاھر الكوراني وسالم بن عبد هللا البصري وأحمد العماوي وتاج الدين القلعي والشھاب ولقي أعالما

أحمد الجوھري ومحمد بن الشيخ حسن العجيمي المكي وسليمان بن أبي سلھام الحصيني ومحمد بن عبد هللا السجلماسي 
لك قال عما حصل عليه من ذلك في إجازته المغربي المدني وغيرھم، فأجازوه عامة مالھم، ورجع مملوء الوطاب، ومع ذ

ً يعبأ به، لكن : للشيخ التاودي ابن سودة وھو وإن كان نزراً يسيراً جداً بالنسبة لما ثبت لسلف األمة نستحي من عده شيئا
ضيكي وقد قال عنه الح. لتقاعس الزمان وتقاصر الھمم عن اقتفاء أثر من سلف فيجب لذاك الحمد على اليسير النزر منه، اھـ

  .اھـ". سنده اليوم أعلى األسانيد وكان يحب الموطأ كثيراً اليفارقه غالباً حضراً وسفراً : "في طبقاته

أسند وأجاز لكثيرين كولده الشمس محمد قاضي الرباط وحافظ المغرب أبي العالء إدريس بن محمد العراقي الفاسي : قلت
حمد والقاضي أبي القاسم بن سعيد العميري المكناسي وأبي يعزى ابن والشيخ التاودي ابن سودة وولده القاضي أبي العباس أ

أبي الحسن علّي الحريشي الفاسي ومحدث سوس وراويته أبي عبد هللا الحضيكي وعبد العزيز بن حمزة المطاعي المراكشي 
راري السوسي وغيرھم وعمر ابن محمد بن علّي الحساني الطرابلسي ومحمد بن أبي القاسم الرباطي شارح العمل ويحيى الج

والعراقي والحضيكي والرباطي والحساني كلھم عنه عامة ) تو(أروي ماله من طريق  .1178مات بالرباط سنة . من األعالم
وذلك من طرق منھا عن شيخنا الوالد عن شيخه البرھان السقا والشمس عليش عن األمير الصغير عن أبيه عن الشيخ التاودي 

أبي السير فالح الظاھري المھنوي المدني عن السنوسي عن الحافظ ابن عبد السالم الناصري عن لجميع ماله، ومنھا عن 
الحافظ العراقي والتاودي والحضيكي ثالثتھم عنه، ويروي األستاذ السنوسي عن أحمد الطبولي الطرابلسي عن عمر الحساني 

أبيه عن عمر بن عبد الرسول العطار المكي عن عبد الطرابلسي عنه، ومنھا عن شيخنا حسين بن محمد الحبشي الباعلوي عن 
العزيز بن حمزة المطاعي عنه، ومنھا عن الوالد عن الشيخ عبد الغني الدھلوي المدني عن عابد السندي عن صالح الفالني 

ً في الصحيح عن شيخ الجماعة بمراكش أبي عبد هللا محمد بن إبراھيم السب. عن المطاعي المذكور اعي عن وأتصل به عاليا
وال أعلى في أسانيد . أبي العباس أحمد ابن محمد المرنيسي عن القاضي أحمد بن التاودي عن الحافظ الغربي رحمھم هللا

  .المغاربة من ھذا السياق وال أنقى، وھو متصل بالسماع لكله

  .(1) )انظر حرف الھاء: (أحمد بن عزيز الھاللي

  .(2) )انظر حرف الحاء(ھو الحافظ : أحمد بن علّي ابن حجر

ً : (أحمد بن حجر الھيثمي   .(3) )انظر حرف الحاء أيضا

السيد "بته بـ جمل الليل باعلوي الحسيني المدني محدثھا وبركتھا، حاله الوجيه الكزبري في ث :(4) أحمد بن علوي– .1
 الشريف والسند الغطريف صحيح النسب وكريم الحسب مسند المدينة المنورة ومحدث تلك البقاع المطھرة

________________________________________ 
 

 .617: رقم (1)
 .136: رقم (2)
 .137: رقم (3)
 .284: 1أحمد بن علوي له ترجمة في حلية البشر  (4)
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، وممن أخذ عنه المترجم من المغاربة 1216وأرخ وفاته سنة " لدين أحمد بن علوي باحسن الشھير بجمل الليلالسيد شھاب ا
ابن عبد السالم الناصري وله ثبت نرويه من طريق الوجيه الكزبري عنه، ومن طريق السيد عيدروس ابن محمد بن عمر 

  .ل عنه عمر باجبير ومحمد باقيسالحبشي عن أبيه عنه، والمترجم ھو صاحب ذخيرة الكيس فيما سأ
 

الجزائري عالمة الجزائر ومحدثھا ومسندھا وصاحب الرحلة  :(1) أحمد بن سيدي عمار بن عبد الرحمن بن عمار – 11
من التآليف الجليلة، ومن أھمھا كتاب لواء النصر في علماء العصر على نھج  الحجازية التي طبع أولھا بالجزائر، وغيرھا

ً " قالئد العقيان"كتاب  ، يروي عامة عن أبي حفص عمر بن 1172رحل إلى الحجاز عام . ترجم فيه ألھل مائتي سنة تقريبا
سعيد بن إبراھيم الكوراني  عقيل الباعلوي وأبي الحسن السندي والشمس محمد بن الطيب الشركي المدني وحسن بن محمد

والشمس الحفني والسيد جعفر البرزنجي وعطاء األزھري وأبي الحسن الصعيدي والشيخ خليل بن محمد التوني بأسانيدھم 
ويروي المترجم طريق القوم عن المعمر الصالح السيد عبد الوھاب العفيكي بمصر، وأخذ الطريقة الشاذلية وأحزابھا . وغيرھم

 محمد المنور التلمساني عن أبي عبد هللا محمد بن أبي زيان القندوسي عن مبارك ابن عزي عن الشيخ أبي عن أبي عبد هللا
ويروي صحيح البخاري عن خاله شقيق أمه محمد بن السيد الشھير بسيدي ھدي . عبد هللا محمد بن ناصر الدرعي بسنده

رجم سيدي عمار بن عبد الرحمن ابن عمار عن أبي عبد هللا محمد المالكي وأبي عبد هللا محمد بن الھادي كالھما عن والد المت
له ثبت يسمى منتخب األسانيد في وصل . المقري التلمساني عن عمه أبي عثمان سعيد المقري واألجھوري بأسانيدھما

 المصنفات واألجزاء والمسانيد وھو من جمع تلميذه الشيخ إبراھيم السيالة
____________________________________ 

 
 .)عن فھرس الفھارس وحده( 178: 1انظر الزركلي  (1)

   
": عمدة اإلثبات"، وفي 1204التونسي، عندي نسخة منه عليھا خط المترجم مجيزاً بھا إلبراھيم السيالة المذكور بتاريخ سنة  

وعلى أسانيد ابن . 1204سنة  فيتبين مما ذكرته أنه عاش إلى. ، اھـ1172ال أستحضر وفاته لكن كان مجاوراً بمكة سنة 
عمار المذكور المدار عند الجزائريين، وأتصل به من طريقھم ومن طريق المكيين، فعن مفتي الجزائر المعمر الناسك أبي 
العباس أحمد بن محمد بوكندورة عن محدث الجزائر ومسندھا المفتي أبي الحسن علّي بن عبد الرحمن بن الحفاف عن أبيه 

شيخنا حسين بن محمد الحبشي الباعلوي المكي عن أبيه عن عمر بن عبد الرسول المكي والسيد يس  عن جده عنه وعن
 ً   .المرغني كالھما عنه عاليا

  .(1) )انظر حرف العين: (أحمد بن عبيد العطار

له فھرسة، ومن الناس من سماھا تاريخاً، ترجم فيھا لمشيخته من أھل فاس كأبي عبد هللا : ن الوزانيأحمد بن حسو – 12
المجاوي الجليلي التلمساني والشيخ الطالب ابن الحاج وغيرھم، كانت عند أبي عيسى محمد المھدي الوزاني بخط مؤلفھا بلديه 

  .بصاحبھا اتصاالً وكان يضن بھا فلذلك لم أقف عليھا وال أستحضر اآلن لي 

، العالمة المشارك 1287المراكشي دفين المدينة المنورة المتوفى بھا سنة  :(2) أحمد بن محمد بن الطاھر األزدي – 13
دة مديدة، ثم رجع إلى بلده مراكش ثم ھاجر إلى الحجاز، يروي عامة عن الناسك الرحلة المسند الراوية، قرأ بفاس وجلس به م

 وأحمد بن (3) بدر الدين بن الشاذلي الحمومي

____________________________________ 
 

 .464: رقم (1)
 .234: 1والزركلي  220: 2حل مراكش  أعالم بمن (2)
 .1265كانت وفاة الحمومي سنة  (3)

   
وعبد  (4) والعباس بن محمد بن كيران (3) وعبد القادر بن أحمد الكوھن (2) ومحمد بن عبد الرحمن الحجرتي (1) بونافع 

ومحمد العربي بن الھاشمي  (6) ومحمد بن حمدون ابن الحاج وأحمد المرنيسي (5) الواحد بن أحمد بن التاودي ابن سودة
لعربي بن عاشور والعربي بن محمد الدمنتي ومحمد بن العربي قصارة ومحمد ا (7) الزرھوني ومحمد بن سعد التلمساني

األندلسي وراوية المغرب األوسط بن عبد هللا سقط المشرفي المعسكري وغيرھم من المغاربة وفتح هللا السمديسي المصري 



35 
 

وفتوح البجيرمي الشافعي وأبي الفوز أحمد المرزوقي المكي  (9) وحسن القويسني (8) والبرھان السقا ومصطفى البوالقي
  .المالكي وأخيه المفتي أبي عبد هللا محمد المرزوقي وغيرھم

عليھا بالمدينة المنورة من أحباس شيخنا أبي الحسن ابن له مجموعة نفيسة في أسانيده وإجازات مشايخه ھؤالء بخطوطھم، وقفت
نروي مجموع إجازاته وما له من المرويات عن أبي الحسن علّي بن ظاھر الوتري المدني عنه رحمه هللا، وأروي .ظاھر

ومن اللطائف . دالئل الخيرات عن المعمر الصالح أبي عبد هللا محمد بن رشيد اإلمغاري المدني بھا عنه بأسانيده، وھي واسعة
التي تتعلق بالمترجم أنه كان يقرأ صحيح البخاري فسعى به ساع إلى األمير وعظم له القضية، فوجد في نفسه ما يجده الملوك 

إن الرجل عظم حديثي فإن آذيته انتقمت له، : لمثلھا، فرأى السلطان المذكور المصطفى عليه السالم في منامه وھو يقول له
 .اً لھا، وأرسل للشيخ مستعطفاً له شاكراً له أدبه مع السنةفقام السلطان مفجوع

____________________________________ 
 

 .14: انظر مايلي رقم (1)
 .1275توفي الحجرتي سنة  (2)
 )282: وستأتي ترجمته رقم( 1254توفي الكوھن سنة (3)
 .1271توفي ابن كيران سنة  (4)
 .)98: ترجمته رقم( 1253سنة توفي ابن سودة  (5)
 .)259: 1انظر األنفاس ( 1277توفي المرنيسي سنة  (6)
 .1264توفي ابن سعد  (7)
 )1263(ھو مصطفى بن رمضان البوالقي  (8)
 .1254توفي القويسني سنة  (9)
  

ھو أحمد بن محمد بن عبد القادر بن أحمد بن علّي بن صالح بن أحمد البدوي بن نافع المعروف ببو  :(1) أحمد بو نافع – 14
لنسابة أحد أعالم فاس في القرن نافع الفاسي، من أھل فاس الجديد وبه دفن، العالمة المشارك المحقق التحرير الناظم ا

ً  :(2) "سلوة األنفاس"الماضي، قال في  ً مشاركا ً نزيھا ً ضابطا عندي أربعة وعشرون : ويذكر أنه كان يقول: قال. كان حافظا
توفي بغريفة القرويين فجأة بعد زوال . ى مايدل على اعتراف أعالم فاس له بالعلم والتحصيلعلماً لم يسألني عنھا أحد، ثم حك

أخذ عن المغاربة والمشارقة ومن أكبرھم الشيخ . ، كما وجدته بخط تلميذه ابن رحمون1260ذي القعدة سنة  24يوم الخميس 
  .يھا أنشدا للشيخ القصارالتاودي ابن سودة وولده القاضي أحمد بن التاودي وكتبا له إجازة وف

 
 على شرط أن ترووه بالضبط والنقط أجزت لكم باللفظ عني وبـالـخـط

  
 ً   :وأنشدا له فيھا أيضا

 
 وإنما المعروف قد أجزت له أجزته ابن فارس قد نقـلـه

  
عنھم وانتفع بھم مع ضمنھا شيوخه الذين أخذ : بقوله" سلوة األنفاس"وله فھرسة كبرى سمعت أنھا في مجلد، وقد وصفھا في 

وقفت على إجازته له العامة .نرويھا وكل ما له عن أبي الحسن بن ظاھر عن أحمد بن الطاھر المراكشي عنه. إجازاتھم له
بخطه في مجموعة إجازاته بالمدينة، كما وقفت على إجازته العامة ألبي محمد التھامي ابن رحمون الفاسي، ووجدت بخط 

سودة روايته للصحيح عن المترجم عن الشيخ التاودي بسنده، وال أدري على أي صفة رواه عنه،  شيخنا أحمد بن الطالب بن
 .فإذا رويناه من طريقه عنه فھو عال

____________________________________ 
 

 .233: 1والزركلي  398: له ترجمة في شجرة النور (1)
 .236: 3سلوة األنفاس  (2)
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مسند طرابلس الشام في أواخر القرن المنصرم وشيخ الطريقة النقشبندية  :(1) األروادي الطرابلسي أحمد بن سليمان – 15 
الكزبري والبرھان الباجوري بھا، وھو من أكبر خلفاء موالنا خالد النقشبندي دفين دمشق، يروي عن ابن عابدين والوجيه 

والبوالقي وحسين الدجاني وأحمد التميمي وتلك الطبقة، وله التصانيف التي تجاوزت المائة، كتاريخ كبير وألفية في علوم 
األدب والتبر المسبوك في نھاية السلوك، ورسالة في الطريقة الحاتمية، وله ثبت أرويه وكل ما له عن الشيخ أبي النصر 

مشقي ومحمد سليم المسوتي الدمشقي كالھما عنه عالياً، وأروي عن محمد بن عبد الرحيم النشابي الطندتائي الخطيب الد
ومحمد ابن سالم طموم المنوفي عن أحمد بن مصطفى الكمشخانوي نزيل اآلستانة عن األروادي المذكور فإنه شيخه رواية 

وكانت وفاته في طرابلس الشام في  1272صفر سنة  9 وطريقة، وقد أجاز األروادي المذكور ألھل عصره عامة وذلك
  .بعد المائتين وألف 75حدود سنة 

الشركي السديري النجدي العالم السلفي المسند، وھو شارح نونية ابن القيم فيما سمعت، : أحمد بن إبراھيم بن عيسى – 16
غيرھم، وعن عبد اللطيف بن عبد يروي عن شيوخنا حسب هللا المكي والقاضي حسين بن محسن السبعي األنصاري و

الرحمن النجدي الراوي عن أبيه وعبد هللا بن محمد بن عبد الوھاب النجدي وأحمد رشيد الحنبلي وعبد الرحمن بن عبد هللا 
باالسكندرية، كما يروي  1247عامة، ويروي شيخه عبد اللطيف المذكور الصحيح عن محمد بن محمود الجزائري سنة 

المذكور أيضاً عن عبد الرحمن بن حسن النجدي عن عبد الرحمن بن حسن الجبرتي صاحب عجائب اآلثار أحمد بن إبراھيم 
بأسانيده، وعن حسن القويسني وعبد هللا سويدان وإبراھيم الباجوري وغيرھم، وتدبج المترجم مع نعمان بن مفتي بغداد محمود 

 اآللوسي

____________________________________ 
 

 ."حلية البشر"وھو مما يستدرك على ) نقالً عن فھرس الفھارس وحده( 130: 1له الزركلي  ترجم (1)
   

له ثبت . ويروي أيضاً عن عبد هللا بن إدريس السنوسي الفاسي نزيل طنجة اآلن 1295الحنفي لما حج اآللوسي المذكور سنة 
بي الخير العطار المكي عن نعمان اآللوسي عنه، وال أرويه عن الشيخ محمد المكي بن عزوز عنه، وأرويه عن الشيخ أحمد أ

  .أتحقق وفاته

  .(1) )انظر النفح المسكي من حرف النون: (أحمد أبو الخير

ھو أحمد األمين بن المدني بن المبروك ابن أحمد بن إبراھيم بن عزوز النفطي التونسي المدني، : أحمد األمين بن عزوز– 17
ليل المجد، روى عن شيوخنا المدنيين كالشيخ عبد الجليل برادة والشيخ حسب هللا المكي وأبي العالم الصالح المسند الجوال س

الحسن علّي بن ظاھر والشيخ عثمان الداغستاني وغيرھم، وعن شيوخنا التونسيين كالشيخ عمر بن الشيخ والشيخ الطيب 
اد بالرواية عن الشيخ محمد بن القاسم الھاملي النيفر والشيخ سالم بوحاجب وابن خاله الشيخ المكي بن عزوز وغيرھم، وز

الجزائري وشيخ اإلسالم بتونس الشيخ حميدة بن الخوجة والشيخ إبراھيم بن الحاج أحمد الشابيم والشيخ المكي ابن الصديق 
ر الحنفي والشيخ أحمد بوخريص والشيخ المختار بن الخليفة من ذرية سيدي عيسى بن عبد الرحمن والشيخ محمد النجا

. له مجموعة في إجازاته ممن ذكر وغيرھم، أوقفني عليھا على ظھر البحر ومنھا نقلت ما ذكر. والشيخ محمد البشير التواتي
، وحصل بيننا ود وارتباط، ولم يقدر لي 1323أروي عن كل ماله، وقد أجزته أيضاً ورافقته في البحر حين ذھابي للحج عام

 .تونس ويتردد إلى الجزائراالجتماع به بعد، وھو حي اآلن يسكن 

 من اسمه إبراھيم
 

  ھو أبو إسحاق إبراھيم بن عمر: إبراھيم بن أبي بكر العلوي – 18

____________________________________ 
 .447: انظر رقم (1)

نان، محدث بالد ابن علّي بن محمد بن أبي بكر العلوي نسبة إلى علّي بن راشد بن بوالن قبيلة مشھورة من قبائل عدي بن عد
انتھت إليھمعرفة الحديث باليمن في  :(1) اليمن وبركتھا اإلمام العالم الكبير المحدث المسند، قال الشرجي في طبقات الخواص

بخطه مضبوطاً اعتمد عليه، وله تعاليق مفيدة على كتب الحديث وغيرھا،  زمانه، مع حبه الضبط لمواضع االشكال، وما وجد
، أخذه بمكة عن اإلمام رضي الدين الطبري وشيخ اإلسالم 752وتولى تدريس الحديث بالمدرسة الصالحية بزبيد إلى أن توفي
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رھم، وأجاز له جماعة منھم ھبة هللا البارزي، وبالمدينة عن محمد بن أحمد بن خلف المصري األنصاري وابن فرحون وغي
أبو حيان والحجار وابن تيمية والمزي والذھبي والبدر ابن جماعة وغيرھم، وناھيك بھؤالء األعالم حفاظ اإلسالم، وأخذ 
بمدينة زبيد عن الحافظ المسند أحمد بن أبي الخير بن منصور الشماخي كثيراً، ولبس خرقة التصوف من جماعة من الكبار 

الحسن بن علّي الواسطي ومحمد بن أحمد األسدي اليمني، وله في لبس الخرقة طرق متنوعة ذكرھا  كطاووس الحرمين
، كما أفرد شيوخ المترجم وأسانيده بمدون حفيده الفقيه أبو القاسم، وھوفي قدر كراسة، "كتاب الخرقة"الشھاب أحمد الرداد في 

  .كتبوذكر منھم نحواً من سبعين شيخاً، وذكر ماأخذ عنھم من ال
 

عن أبي الحسن علّي بن محمد البطاح األھدل  -وھو مسلسل باليمنيين األھدليين  - أروي ماله من مروي وغيره من طرق منھا 
الزبيدي عن عبد القادر ابن محمد بن عبد الرحمن األھدل عن أبيه محمد عن أبيه عبد الرحمن عن أبيه سليمان عن أحمد بن 

ر مقبول األھدل عن أبي بكر بن علّي البطاح األھدل عن عمه يوسف بن محمد البطاح محمد شريف األھدل عن يحيى بن عم
 األھدل عن محدث اليمن طاھر بن حسين الھدل عن حافظ اليمن عبد الرحمن بن عليّ 

____________________________________ 
 

 .12-  11: طبقات الخواص (1)
   

و " التجريد"مد بن أحمد بن زين الدين عبد اللطيف الشرجي الزبيدي صاحب ابن الديبع الشيباني الزبيدي عن الحافظ أح
عن المعمر سليمان بن إبراھيم العلوي عن أبيه إبراھيم المذكور عامة، وھذا اإلسناد إلى المترجم وھو عن " طبقات الخواص"

ً أن الذھبي والمزي وابن تيمية والحجار وأبي حيان من أحسن ماتقلد به النحور، وذكر الش رجي في طبقاته المذكورة أيضا
وھو كذلك فإن فھرسة السيد يحيى األھدل مدار أسانيده فيھا عليه، : مدار أسانيد أھل اليمن ترجع إلى إبراھيم المذكور، قلت

 فيروي السيد يحيى كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي بسنده المذكور إلى المترجم عن الحافظ أحمد بن أبي الخير الشماخي
عن أبيه عن محمد بن أبي النظر عن الحميدي، ومختصر مسلم للمنذري بالسند إلى الشماخي عن أحمد بن ھشام األندلسي عن 
المنذري، ومصابيح البغوي به إلى الشماخي عن أبيه والرضى الطبري كالھما عن محمد ابن إسماعيل الحضرمي عن ابن 

األصبھاني عن البغوي، وكتاب الكوكب والنجم المستخرج من كالم  أبي الصيف اليمني عن أبي موسى محمد بن أبي بكر
النبي صلى هللا عليه وسلم ألبي العباس األقليشي بالسند إلى الشماخي عن أبيه عن محمد بن مسدي عن محمد بن علّي بن عبد 

بالسند إلى الشماخي  الحق المغربي عن األقليشي، وكتاب المستصفى من حديث المصطفى لمحمد بن سعيد بن معن القريضي
عن إسماعيل بن محمد الحضرمي عن القاضي أبي إسحاق إبراھيم بن أحمد القريضي عن مؤلفه، وكتاب الشفا يرويه إبراھيم 
المترجم عن الحافظ الزبير بن سيد الكل المھلبي األسواني عن أبي الحسن بن تامتيت عن تقي الدين يحيى بن محمد عرف 

عمدة الحافظ عبد الغني المقدسي يرويھا المترجم عن المزي عن ابن البخاري عن مؤلفھا، وكتاب بابن الصائغ عن عياض، و
التبيان في آداب حملة القرآن للنووي بالسند إلى إبراھيم المذكور عن المزي عن النووي، وكتاب تقييد المھمل ألبي علّي 

 عن السلفي عن محمد الباھلي عن الغساني، وعوارف الغساني يرويه عن الشماخي عن أبيه عن أبي الحسن علّي بن ھبة هللا
ھو إبراھيم بن عبد هللا بن إبراھيم  :(1) أبو إسحاق ابن الحاج – 19 .السھروردي به إلى الشماخي عن مؤلفھا، إلى غير ذلك

وروى عن مشيخة بلده،  713ري من أھل غرناطة، يكنى أبا إسحاق ويعرف بابن الحاج، ولد بغرناطة سنة بن موسى النم
له كتاب األربعين حديثاً، البلدانية والمستدرك عليھا . وقيد واستكثر، وأخذ في رحلته للمشرق عن أناس شتى يعسر إحصاؤھم

ً التي رواھا عن األمراء والشيوخ الذين رووا عن من البالد التي دخلھا وروى فيھا زيادة على األربعين، وا ألربعون حديثا
الملوك واألمراء والشيوخ الذين رووا عن الملوك والخلفاء القريب عھدھم، ووصلھا بخاتمة ذكر فيھا فوائد مما رواه عن 

جمع فيه طرق المتصوفة الملوك واألمراء وعن الشيوخ الذين رووا عن الملوك واألمراء، وكتاب اللباس والصحبة وھو الذي 
المدعي انه لم يجمع مثله، ورحلته المسماة فيض العباب وإجالة قدح اآلداب في الحركة إلى قسنطينة والزاب، وكتاب في 
 .التورية على حروف المعجم أكثره مروي باألسانيد عن خلق كثير، وغيرذلك نتصل به من طريق أبي البركات ابن الحاج

   .(2) )البرھان الشامي انظر: (إبراھيم التنوخي

  .(3) )انظر البرھان الحلبي في حرف الباء: (إبراھيم الحلبي

ري الھندي عن محمد بن أروي فھرسته عن القاضي حسين بن محسن األنصا: بن المؤيد اليمني (4) إبراھيم بن القاسم - 20
  ناصر الحازمي عن محمد بن
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____________________________________ 
 

ً المساھلة والمسامحة وإيقاظ الكرام بأخبار 87: وجذوة االقتباس 108: 7والنفح  342: 1ترجمة ابن الحاج في اإلحاطة  (1) ومن مؤلفاته أيضا
 .(م1367( 768ت وفاته سنة المنام وتنعيم األشباح بمحادثة األرواح، وكان

 .73: رقم (2)
 .74: رقم (3)

:1والزركلي  23-22: 1، انظر البدر الطالع 1143ھو مصنف طبقات الزيدية وذكر أيضاً فيه مشايخه وما سمعه منھم، وكانت وفاته حوالي  (4)
52. 

   
بن الحسن بن القاسم عن إبراھيم بن القاسم علّي الشوكاني عن علّي بن إبراھيم بن عامر عن أحمد بن يوسف بن الحسين ا

  .المذكور
 

  .(1) )انظر حرف الھاء: (إبراھيم بن ھالل
 

أبو إسحاق، عالم  1041ھو إبراھيم بن الحسن بن علّي اللقاني المالكي المصري المتوفى سنة  :(2) إبراھيم اللقاني – 21
قضاء الوطر في : ومن مؤلفاته مصر وإمامھا أحد األعالم المشار لھم بسعة االطالع في علم الحديث والتبحر في بقية العلوم

وبھجة المحافل في التعريف برواة الشمائل، ھو عندي، وجمع  (3) توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وإجمال الرسائل
المآثر فيمن أدرك من أھل القرن العاشر، ذكر فيه كثيراً من مشايخه كالشيخ شمس الدين  (4) نشر: جزءاً في مشيخته سماه

وذكر أنه لم . وعبد الكريم البرموني وغيرھم (5) البكري والشمس الرملي والعبادي وعلي بن غانم المقدسي وعمر بن نجيح
يكثر عن أحد منھم مثل ماأكثر عن أبي النجا سالم السنھوري، ويليه الشمس محمد البھنسي ألنه كان يختم في كل ثالث سنين 

ً من أمھات ا لحديث في رجب وشعبان ورمضان ليالً ونھاراً، ويليه الشيخ يحيى القرافي أمام الناس في الحديث تحريراً كتابا
  .(6) )انظر حرف التاء(واتقاناً، وللقاني المذكور في الباب أيضاً تحفة ذرية علّي لبھلول 

  
أروي كتبه ھذه وغيرھا مما له من طريق أبي سالم العياشي عن أبي الحسن علّي الشبراملسي وعبد الجواد الطريفي كالھما 

  .عنه
 

________________________________________ 
 

 .622: رقم (1)
 .وھو عنده إبراھيم بن إبراھيم ابن حسن 6: 1ترجمة اللقاني في خالصة االثر  (2)
 الوسائل: خالصة األثر (3)
 نثر: خالصة األثر (4)
 نجيم: خالصة األثر (5)
 .في ما يلي 9: انظر رقم (6)

   
بضم الالم كتب عليه مجيزنا مسند " اليانع الجني"الم اللقاني بالفتح والتشديد، ھذا ھو المعروف، ولما ضبطه صاحب : تنبيه

وقد اعتذر المؤلف محسن الترھتي،  .(1) فقد أثبت فتحھا صاحب خالصة األثر فيه نظر،: الجزائر أبو الحسن علّي بن موسى
 .من خطه. ھذا بأن األسانيد واألنساب التقطھا من نسخ لم يحسن قراءتھا، اھـ" اليانع الجني"آخر ثبته 
 .(2) )انظر الصلة واالمداد(أجاز البرھان اللقاني لجميع أھل قطر المغرب، وروى عنه بھا ابن سليمان الرداني : تنبيه آخر

ھو إبراھيم بن عبد الرحمن جعمان الزبيدي اليمني العالمة المحدث المسند سليل األعالم، يروي  :(3) إبراھيم جعمان– 22
الصحيح مسلسالً عن آبائه اليمنيين، له فھرسة نسبھا له البرھان الدرعي في ثبته، نرويھا بالسند إلى الشھاب أحمد العطار 

 .لطيب الشرقي عن المسند المعمر إبراھيم بن علّي الدرعي عن إبراھيم جعمان مكاتبة من اليمنالدمشقي عن محمد بن ا
  .(4) )انظر الشموس الشارقة من حرف الشين: (إبراھيم الدرعي

 
أحد أعالم مصر ومسنديھا، يروي عن األمير الصغير وثعيلب  :(5) ري المصريإبراھيم بن حسن السقا األزھ – 23

 الضرير، وھو أعلى شيوخه
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________________________________________ 
 

 .نسبته إلى لقانة قرية من قرى مصر: ف وألف ونوناللقاني بفتح الالم ثم قا: قال المحيي (1)
 .214: انظر ترجمة الرداني رقم (2)

وھو يمني زبيدي وتوفي في بيت الفقيه سنة - بفتح الجيم  - لمن اسمه إبراھيم بن عبد هللا بن جعمان ) 21: 1(ترجم المحبي في خالصة االثر  (3)
 .43: 1، وانظر الزركلي 1083

 .214: لرداني رقمانظر ترجمة ا (4)
 .1298وكانت وفاته سنة  30: 1ترجمة إبراھيم السقا في حلية البشر  (5)

   
إسناداً، ومحمد بن محمود الجزائري ومحمد صالح الرضوي البخاري وإبراھيم الرياحي والشمس محمد الفضالي وأحمد 

   .الدمھوجي وحسن العطار وأحمد بن الطاھر المراكشي األزدي وغيرھم مالھم

أروي ما له عن الوالد وعبد هللا الھاشمي ابن خضراء وأبي العالء إدريس بن عبد الھادي وعبد الملك بن الكبير العلمي وعبد 
هللا بن إدريس السنوسي وغيرھم من المغاربة، وابنه محمد اإلمام، وسبطه حسن السقا الفرغلي، والشھاب الرفاعي والشيخ 

البشري والشيخ حسن الطرابلسي والشيخ عبد البر بن أحمد منة هللا وسعيد بن علّي  عبد الرحمن الشربيني والشيخ سليم
الموجي والشمس محمد بن محمد المرغني وغيرھم من المصريين، وأبي الحسن بن ظاھر والشيخ حسب هللا وغيرھم من 

 .من الشاميين، كلھم عنهالحجازيين، ونصر هللا الخطيب وخليل الھندي وعبد هللا السكري ويوسف النبھاني وغيرھم 
ھو محمد أمين بن أحمد رضوان شيخ الدالئل بالروضة النبوية الفقيه الصالح المسند ولد بالمدينة : أمين رضوان المدني – 24

يروي عن الشيخ عبد الغني الدھلوي والشيخ عبد الحميد الشرواني الدغستاني والشيخ عثمان الخربوتي والشيخ . 1252سنة 
الدمنھوري والشمس محمد بن أحمد أبو خضير الدمياطي المدني وعطية القماش الدمياطي وأحمد بن محمد  سرور الزواوي

المعافى الضحوي والشمس العزب الكبير المدني والشمس محمد الخاني الدمشقي وأحمد أبو الخير المكي وغيرھم عامة مالھم، 
ذكورين وختمه بأسانيد الكتب الستة من طريق الشيخ عبد وتدبج مع األخير، وله ثبت مطبوع ضمنه روايته عن غالب الم

أروي ماله عنه مكاتبة . الغني والحزب األعظم ودالئل الخيرات ونحوه، وله إجازة أخرى مطبوعة تضمنت سنده في الدالئل
ھو اإلمام أبو الصبر : بن عبد هللا الفھري (1) أيوب - 25 .ثم مشافھة بالمدينة المنورة، وأخذ عني أيضاً وال أستحضر وفاته

  .أيوب بن عبد هللا الفھري الشيخ الجليل، له برنامج نفيس أرويه من طريق ابن حوط هللا

ھو أيوب بن أحمد بن أيوب األستاذ الكبير الحنفي الخلوتي، أصل آبائه من البقاع، ونشأ ھو  :(2) أيوب الخلوتي – 26
ي والشيخ رضي الدين أخذ الحديث عن المحدث المعمر إبراھيم بن األحدب الراوي عن ابن حجر الھيثم. بصالحية دمشق

، قال المحبي في 1071ووفاته سنة  994وكانت والدته سنة . الغزي والشمس محمد بن طولون المحدث الدمشقي وغيرھم
. جمع جزءاً لمشايخه في الحديث، وأجمع كل من عاصره على أنه لم ير أحد مثله، جمع بين علم الشريعة والحقيقة: ترجمته

تي إلى الشھاب أحمد بن عبيد العطار عن الشھاب أحمد بن علّي المنيني عن أبي المواھب نروي فھرسته بالسند اآل. اھـ
  .الحنبلي عنه

وعن شيخنا السكري عن سعيد الحلبي عن محمد شاكر العقاد عن الوجيه عبد الرحمن الكزبري الكبير عن أبي المواھب : ح
أيضاً من طريق أبي سالم العياشي والعجيمي كالھما عن الشيخ  الحنبلي عنه، وھذه األسانيد مسلسلة بالدمشقيين، ونروي ماله

  .صالح محمد من ذرية الشيخ عدي بن مسافر الشامي، وھو عن المترجم عامة ماله

لمصرية أبو عبد هللا محمد ابن محمد بن أحمد بن عبد القادر األمير، ھو شيخ الشيوخ عالمة الديار ا :(3) األمير – 27
 المالكي المغربي األصل المصري الدار

________________________________________ 
 

 .أبو أيوب: في األصل (1)
 .428: 1خالصة االثر  (2)
 .362: وشجرة النور 298: 7والزركلي  738: 2ان، التكملة وبروكلم 130: 4والفكر السامي  284: 4والجبرتي  1266: حلية البشر (3)
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كما تلقاه عنه نفسه الجبرتي وذكره في تاريخه، فما  1154والمولود سنة  1232األزھري، المتوفى عاشر ذي القعدة سنة  
 38ي انه مات سنة عن مائة وثالثين سنة وكذا مافي فھرسة أبي حامد الدمنت 1228من أنه مات سنة " تذكرة المحسنين"في 

ً على ھذا الشيخ وثبته مدار رواية المصريين ومعظم الحجازيين والمغاربة، وفھرسه ھذا في نحو أربع كراريس . غلط أيضا
قال عنه وعن ثبت رفيقه الشرقاوي النور . مفيد جامع للمصنفات الحديثية والكتب، رتبھا على الفنون والمسلسالت والطرق

ومن أجل ثبت عليه اآلن االعتماد في طريق اإلسناد ثبت شيخنا األمير : األزھر في إجازته للدمنتيحسن العطار شيخ الجامع 
والشرقاوي، وغالب بقية األشياخ المصريين عنھما آخذ وراوي، وثبتھما مشھور، وأمرھما في الفضل غير منكور، فھذان 

  .اھـ.الثبتان من غرر مروياتي، وأفضل مااكتسبته في حياتي

أجازوا لصاحبه عامة أبو الحسن الصعيدي وشيخه محمد البليدي، وھو أعلى شيوخه إسناداً، والتاودي ابن سودة وعلي والذين 
بن العربي السقاط وحسن الجبرتي ومحمد الحفني والجوھري والملوي وعطية األجھوري وعبد الرحمن العيدروس وابن عبد 

تصنيفه وابتداء االجازة به نحو الخمسين سنة، وھو من أحسن األثبات السالم الناصري الدرعي وغيرھم، وأظن أنه عاش بعد 
وقد أنشدني صھرنا الفقيه الناسك أبو العالء إدريس بن محمد بن طلحة لنفسه في حق المترجم ومصنفاته . وأجمعھا وأخصرھا

 :الكثيرة

 فال حشو فيه وال ما يالم كالم األمير أمير الكالم
 زم تآليفه والـسـالمفال إذا رمت تحقيق مسـألة

  

نتصل به من طريق الشاميين والمصريين والمغاربة والحجازيين، وقد جمع بعض تالميذه أسماء مؤلفاته في جزء لطيف سماه 
ولنصدر ھنا بذكر أعلى ما حصل لنا من االتصاالت به، وذلك، . مؤلفات األمير الحسان، وغيرھمإرشاد آمل العرفان ألسماء 

جميع ما يصح له أن يرويه بواسطتين من طريق اثني عشر رجالً من تالميذه الذين تأخرت وفاتھم إجازة  أننا نتصل به في
  :معين لمعين في معين

الشمس محمد التميمي التونسي ثم المصري أجازنا عنه شيخنا عبد هللا السكري الدمشقي ومحمد أمين البيطار، وھو عن : األول
   .األمير الكبير

شام الوجيه عبد الرحمن الكزبري الدمشقي، أجازنا عنه السكري ومحمد سعيد الحبال وھو عن األمير مكاتبة محدث ال: الثاني
  .من مصر لدمشق

مقريء درس الشيخ األمير الكبير وھو المعمر الشمس محمد الصفتي المالكي األزھري، أجازني عنه الشيخ سليم : الثالث
  .رالبشري شيخ المالكية باألزھر وھو عن األمي

الشيخ محمد الكتبي الكبير الحنفي المكي شيخ اإلسالم بمكة، أجازني عنه نصر هللا الخطيب الدمشقي والشيخ الطيب : الرابع
  .النيفر والشيخ حسين منقارة الطرابلسي ثالثتھم عنه وھوعن الشيخ األمير

لبر والشھاب أحمد الرفاعي الفيومي والشيخ الشھاب أحمد منة هللا المالكي األزھري، أجازني عنه ولده الشيخ عبد ا: الخامس
عبد الجليل برادة المدني والنور علّي بن ظاھر الوتري المدني والشيخ الطيب النيفر التونسي، وھو عن األمير كما صرح 

  .بإجازته له العامة فيما كتبه لشيخنا ابن ظاھر

لسي والشيخ عبد هللا بن محمد البنا االسكندري الشيخ مصطفى المبلط المصري أجازني عنه شيخنا حسين الطراب: السادس
   .ومحمد بن سليمان المكي، وھو عن األمير

السيد محمد بن صالح البنا األسكندري، أجازني عنه ولده البدر عبد هللا، وھو عن الشيخ األمير، وأوقفني شيخنا عبد : السابع
  .لعامة ألبيه وأخذت صورتھما عن خطھماهللا المذكور على إجازة والده له العامة وعلى إجازة األمير ا

  .الشيخ عبد الغني الدمياطي المكي، أجازني عنه الشمس محمد بن سليمان المكي وعبد هللا السكري، وھو عن األمير: الثامن

  .الشمس محمد الخضري الدمياطي الكبير، أجازني عنه الشمس محمد الشريف الدمياطي وھو عن األمير: التاسع
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  .يوسف الصاوي الضرير المدني، أجازني عنه البدر السكري وعبد الجليل برادة المدني، وھو عن األمير الشيخ: العاشر

الشمس محمد بن صالح السباعي المصري، أجازني عنه الشھاب أحمد الجمل النھطيھي المصري، وھو عن : الحادي عشر
  .األمير

، وھو آخر من بقي على وجه األرض من اآلخذين عن النور علّي بن عبد الحق القوصي المصري األثري: الثاني عشر
ً لزعم أبي الحسن ابن ظاھر في حق شيخه أحمد منة هللا أنه آخرھم، ألن منة هللا مات سنة  ، والقوصي 1292األمير، خالفا

دوي ، وأجازني عنه شيخنا أبو اليسر المھنوي واألستاذ المقريء المعمر النور حسن الع1294ھذا تأخر بعده إلى سنة 
  .الصعيدي، وھو عن األمير

 .فھذه اتصاالت عالية بواسطتين إلى األمير من طريق اثني عشر من تالميذه ال أظنھا اجتمعت ألحد في زماننا والحمد 
وقد جزم الشيخ أبو الحجاج يوسف النبھاني في كثير من تآليفه بأن األمير أجاز ألھل عصره، وكنت قلدته في ذلك في بعض 

إثباتي وكالمه يوھم وجود ذلك في إجازة األمير ألبن عابدين، فطالعنا اإلجازة المذكورة في آخر ثبته المطبوع، إجازاتي و
وجود نقص فيھا، فلما دخلت في رحلتي للشام لبعلبك وقفت على عين اإلجازة  فوجدناھا ليست صريحة في ذلك، فظننت

لشيخ أبو الخير ابن عابدين، فوجدت عبارتھا ھي المطبوعة حرفياً مع األميرية عند ابن أخ ابن عابدين، وھو قاضيھا إذ ذاك ا
  .ثبت ابن عابدين المطبوع، وهللا أعلم

ً عن المعمر عن الشيخ خليل الخربطلي المدني الحنفي عن يوسف الغزي المدني عن مصطفى  وأروي الثبت المذكور أيضا
ً عن الشيخ محمود. البوالقي المصري عن األمير بن أحمد البريني اإلسكندري عن الشيخ محمد أبي سالمة  وأرويه أيضا

  .الرأس عن علّي سالم اللقاني عن األمير الكبير

وعن البريني المذكور عن الشيخ خفاجي سيف هللا عن الشيخ مصطفى عابدين والسيد الشيخ عبد هللا الشريف كالھما عن : ح
  .الشيخ حسن العطار شيخ الجامع األزھر عن األمير الكبير

وأرويه أيضاً عن أبي الحسن علّي بن أحمد بن موسى الجزائري مكاتبة منھا عن محمد بن ھني بن معروف المجاجي عن : ح
  .األخوين المرزوقين محمد وأحمد المكيين كالھما عن األمير الكبير

  .روأرويه أيضاً بأسانيدنا إلى الشھاب أحمد دحالن المكي عن عثمان الدمياطي عن األمير الكبي: ح

  .وأرويه أيضاً عن أصحاب البرھان السقا المصري عن األمير الصغير عن األمير الكبير: ح

ً عن الشيخ فالح الظاھري والشھاب أحمد الحضراوي وعبد الرحيم النشابي الدمياطي وغيرھم عن الشيخ : ح وأرويه أيضا
  .حسن العدوي المصري عن علّي النجاري عن األمير الكبير

ً : ح وحسين الطرابلسي ونصر هللا الخطيب وغيرھم عن  عن الوجيه الشربيني والشھاب أحمد الرفاعي والبشري وأرويه أيضا
  .البرھان الباجوري عن الفضالي عن األمير الكبير

ً عن الشيخ عبد الحكيم األفغاني والنبھاني وغيرھما عن محمد بن محمد بن عبد هللا الخاني عن عثمان : ح وأرويه أيضا
  .األمير الكبير الدمياطي عن

ً عن الشيخ الطيب النيفر وأبي النجاة سالم بو حاجب كالھما عن البرھان الرياحي عن األمير الصغير عن : ح وأرويه أيضا
  .أبيه األمير الكبير

. وعن الشيخ عبد الرزاق البيطار وأبي الخير ابن عابدين كالھما عن الشيخ يوسف بدر الدين المغربي عن األمير الصغير: ح
  .وعبد الرحمن الكزبري والقويسني وحسن العطار وابن عابدين كلھم عن األمير الكبير

ً عن الشيخ الطيب النيفر التونسي عن الشيخ محمد كمون شيخ رواق المغاربة باألزھر عن األمير الصغير : ح وأرويه أيضا
  .عن األمير الكبير
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مد المدني ابن عزوز عن األخوين محمد وأحمد المرزوقين وأرويه عن الشيخ عاشور الخنكي القسمطيني عن الشيخ مح: ح
كالھما عن األمير الكبير، وأخذه ابن عزوز المذكور عن السنوسي المكي والباجوري، وھما عن األمير الصغير، والقويسني 

  .والفضالي كلھم عن األمير الكبير

ي الطرابلسي عن الباجوري عن األمير الصغير وأرويه عن الشيخ عبد الفتاح الزعبي الطرابلسي عن إبراھيم العكاو: ح
وعن أبي الحسن ابن ظاھر والسيد محمد أمين رضوان كالھما عن محمد أبي خضير :ح.والفضالي، كالھما عن األمير الكبير

  .الدمياطي عن أحمد بشارة الدمياطي الشافعي عن األمير الكبير

تحريري عن إبراھيم بن محمد الجارح والرشيدي الشافعي عن وعن الشيخ بسيوني عسل القرنشاوي المصري عن ھاشم ال: ح
ً عن الشمس محمد بن محمد المرغني المصري عن محمد ابن سلطان الصعيدي عن عثمان :ح .األمير الكبير وأرويه أيضا

ً عنعلي الرھبيني دفين اسطنبول عن مشايخه الباجوري  األسنوي عن األمير الصغير عن أبيه، ويرويه المرغني أيضا
  .ومصطفى الذھبي ومصطفى المبلط عن األمير الصغير عن أبيه األمير الكبير

وأرويه عن أبي علّي الحسن بن عبد الرحمن الشدادي عن بن عبد هللا سقط المشرفي عن الشھابين أحمد الصاوي وأحمد : ح
  .الدواخلي الشافعي المصري كالھما عن األمير الكبير

 .لب بن سودة عن مصطفى بن الكبابطي عن علّي بن األمين الجزائري عن األمير الكبيروأرويه عن الشھاب أحمد بن الطا:ح
ولنا به اتصال . من كبار أصحاب األمير الكبير، وقل أن يجمع ذلك في ديوان، والحمد للمنان 28فھذه اتصاالتنا به من طريق 

ً في صحيح البخاري وذلك عن مجيزنا مكاتبة العالمة أبي محمد  عبد المعطي بن أحمد السباعي عن شيخه أبي غريب أيضا
ً وإجازة عن أبي عبد هللا محمد بن إبراھيم بن يبورك االسغركيسي  محمد سعيد بن أحمد الكثيري السوسي الھشتوكي سماعا

، عن أبي محمد عبد هللا بن محمد الخياط الرداني عن الشيخ األمير بأسانيده في 1254الشتوكي إجازة عامة منه له عام 
  .لصحيح المذكورة في ثبته وغيرها

محمود بن عبد هللا األلوسي البغدادي  ھو مفتي بغداد، خاتمة المحققين من أعالم المشرق الشھاب :(1) األلوسي – 28
صاحب التفسير المعجب المسمى روح المعاني، له رسالة ألفھا في بيان حاله ومذھبه وكيفية اشتغاله وإجازته في العلوم العقلية 

 وھو ممن. والنقلية وتراجم من أخذ عنھم العلم

________________________________________ 
 

 .53: 8والزركلي  5: والمسك االذفر 21: وأعالم العراق 1450. ي حلية البشرترجمة اآللوسي ف (1)
   

نشوة الشمول في السفر إلى استامبول، وكتاب نزھة :خدم العلم في القرن المنصرم خدمة تذكر وال تكفر، له من الرحالت
ً غرائب االغتراب األلباب في الذھاب واإلقامة واإلياب، تعرض فيھا لذكر أشياخه وما قرأه عليھم وأ خذ منھم، وله أيضا

في ھذه الرحال الثالثة تفصيل رحلته إلى اآلستانة ومن لقي  .(2) وله نشوة المدام في العود إلى دار السالم (1) ونزھة األلباب
وله مجلد . في ذھابه وإيابه من رجال العلم واألدب، ال سيما شيخ اإلسالم عارف حكمت بك وما جرى بينھما من المباحثة

لمدينة المنورة، وترجمته نفيس في ترجمة شيخ اإلسالم بالمملكة العثمانية عارف حكمت بك المذكور، وقفت عليه بمكتبته با
حديقة الورود في ترجمة أبي الثناء محمود، وتوفي :واسعة أفردھا بالتأليف تلميذه عبد الفتاح الشواف في جزءين كبيرين سماه

ً ولكن لم نتصل بتفاصيل أسمائھا وال كيفية اتصاله بھا 1270سنة   .ذكر األلوسي عن نفسه انه يروي نحو سبعين ثبتا
رحمن الكزبري وعبد اللطيف بن حمزة فتح هللا البيروتي والشمس محمد أمين بن عابدين مكاتبة، واجتمع في روى عن عبد ال

استامبول بشيخ اإلسالم عارف هللا بن حكمة هللا، وأجاز كل منھما صاحبه، والشمس محمد التميمي الحنفي، وأخذ في العراق 
يدي وعبد العزيز بن محمد الشواف والمعمر يحيى المزوري عن عالء الدين علّي الموصلي وعلي بن محمد سعيد السو

ونتصل بمروياته ومؤلفاته من طرق منھا عن إبراھيم بن سليمان الحنفي . وأخذ عنه ھو كثيرون. العماري ووالده وغيرھم
ن نعمان المكي عن محمد بن حميد الشرقي مفتي الحنابلةبمكة المكرمة عنه، ومنھا عن الشيخ أحمد أبي الخير المكي ع

 .األلوسي عن أبيه، ومنھا بأسانيدنا إلى عارف هللا ابن حكمة هللا عنه على طريق التدبيج
________________________________________ 

 
 .نشوة الشمول: وله أيضاً في رحلته إلى استانبول) 1317ط بغداد (تحدث فيه عن رحلته إلى استانبول  (1)
 .1293 ،1291طبع ببغداد سنة (2)
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ً كشيخ اإلسالم والتميمي، :وقد روينا عن أصحاب مشايخ األلوسي الشاميين وھم  الكزبري والبيروتي، واالسالمبوليين عاليا

  .فساوينا اآلخذين عن المترجم والحمد 

ھو األستاذ أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي المعروف باألعلم، أروي فھرسته بالسند  :(1) األعلم – 29
السابق إلى ابن أبي األحوص عن أبي الحسن بن نجمة عن أبي الحجاج ابن فندلة عنه وعن أبي القاسم بن فرقد عن الخطيب 

ر ابن خير عن الوزير أبي بكر محمد بن عبد الغني بن عمر بن أبي الحسن بن سلمة عن أبيه عنه، وبالسند السابق إلى أبي بك
فندلة، وعن الوزير أبي الوليد إسماعيل بن عيسى بن حجاج اللخمي، وعن الخطيب أبي بكر محمد ابن إبراھيم بن غالب 

  .كلھم عنه.القرشي العامري

  .(2) )انظر النفس اليماني(عبد الرحمن بن سليمان : األھدل

  .(3) )انظر وشي حبر السمر من حرف الواو(ھو سليمان بن يحيى : األھدل

  .(4) )انظر يوسف من حرف الياء(اح ھو يوسف البط: األھدل

  .(5) )انظر من اسمه يحيى(يحيى بن عمر األھدل : األھدل

 .(6) )انظر الكنى من حرف األلف(أبو بكر بن أبي القاسم : األھدل

________________________________________ 
 

 .ھـ476وفي الحاشية ذكر لمصادر أخرى، وكانت وفاة االعلم سنة  81: 7ترجمة االعلم الشنتمري في وفيات االعيان  (1)
 .448: رقم (2)
 556: رقم (3)
 649: رقم (4)
 641: رقم (5)
 35: رقم (6)

   
ھو اإلمام الحافظ الحجة الكاتب األبرع أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي  :(1) ابن األبار البلنسي – 30

والنازل، وكان بصيرا ًبالرجال وعني بالحديث وجال في األندلس وكتب العالي  595األندلسي البلنسي ثم التونسي، ولد سنة 
وغيرھا في ثالثة أسفار، ندبه إلى وضعه أبو الربيع ابن (2) له تكملة الصلةً . عالماً بالتاريخ إماماً في العربية إخبارياً فصيحا

، وخرج (3) عاً وعشرين سنة، ومعجم أصحاب ابن العربي المعافري، ومعجم أصحاب الصدفيسالم الكالعي وقد صحبه بض
  .لنفسه معجماً مما روى من اآلثار، وأربعين حديثاًمتنوعة باألربعينيات وغير ذلك

  
وعلو  لكفاه في ارتفاع درجته (5) ولو لم يكن له إال كتاب اللجين في مراثي الحسين :(4) "نوان الدرايةع"قال الغبريني في 

ً عليه وأحرق 658مات بتونس قتيالً سنة . منصبه وسمو رتبته فكيف ال وله تصانيف دونه وسيقت :قال ابن خلدون. مأسوفا
وھذه وهللا شنعة مافوقھا شناعة، ورزية مابعدھا رزية، إال قتله ثم :قلت. مجلدات كتبه وأوراق سماعه ودواوينه فأحرقت معه

وابن خلدون في اإلنشاء وملكة الشعر، ويفوقھما بصناعة الحديث ومعرفته معرفة تامة  حرقه، وھو عندي عديل ابن الخطيب
ال يكاد ": عنوان الدراية"ليس للتونسيين من يشاركه أو يضارعه فيھا، ولفرط اعتنائه وعظيم اھتباله بھا قال فيه الغبريني في 

 كتاب من الكتب الموضوعة في اإلسالم إال وله
________________________________________ 

 

(1) 
ورحلة ابن رشيد وعنوان 589: 2، 303: 3وعنه نفح الطيب ( 191: واختصار القدح 253: 6ترجمة ابن االبار في الذيل والتكملة 

وعبر الذھبي 275: 5والشذرات  287وعقود الجمان للزركشي  120: والبدر السافر 344: 3والوافي  309: 2والمغرب  309: الدراية
 .450: 2والفوات  249: 5

 في جزءين دون أن يستوفى) 1955(ثم طبع بمصر) 192: الجزائر(طبع بمدريد واستدرك عليه ابن أبي شنب  (2)
 .1885: طبع بمدريد (3)
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 .312: عنوان الدراية (4)
 .معدن اللجين في مراثي الحسين: اسم الكتاب (5)

   
بالعالمة البليغ المنشئ الحافظ المحدث  (1) "تذكرة الحفاظ"ه الذھبي في ووصف. فيه رواية إما بعموم أو بخصوص، اة

غاً في كان عالمة في الحديث ولسان العرب بلي:وقال عنه ابن خلدون في تاريخه بعد أن وصفه بالحافظ. ذكرته في الممتع:وقال
  .الترسيل والشعر

 
أروي كل ما له من مؤلف ومروي من طريق السراج عن محمد بن أحمد المكناسي الحسني عن ابن رشيد الفھري عن أبي 

  .الحسن علّي بن أبي القاسم التجيبي التونسي عنه
 
  .وبالسند اآلتي إلى الوادياشي عن محمد بن حيات األوسي األندلسي نزيل تونس عنه:ح
 

أبو الحسن عبد الرحمن بن أحمد بن الربيع األشعري القرطبي، روى وكتب إليه جماعة منھم عياض  :(2) بن أبيا – 31
وأخذ عنه الناس، وله ] حدث[الحديث راوية كان شيخاً جليالً معتنياً بصناعة :وابن رزق وابن غشليان وغيرھم، قال ابن األبار

: قلت. 585مات بقرب الجبوب صادراًعن مراكش سنة . مشيخة في جزء مفيد، أرويه بالسند إلى ابن األبار عن الكالعي عنه
  .الجبوب بين فاس ووادي مكنس بالقرب من الموضعالذي مات به أيضاً ابن العربي المعافري، رحمه هللا

 
 ھو حسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي :(3) حوصابن أبي األ – 32

________________________________________ 
 

 1452: تذكرة الحفاظ (1)
 .519ولده في شوال سنة ، وم1619: ترجمة عبد الرحمن بن أحمد القرطبي في التكملة رقم (2)

وھو خطأ، 699وفيه أن وفاته ( 127: وله ترجمة في صلة الصلة والذيل والتكملة، وانظر المرقبة العليا 463: 1ترجمته في اإلحاطة  (3)
 .650، وفي مطبوعة اإلحاطة وھم شديد إذ جعل تاريخ والدته سنة 535: 1وبغية الوعاة ) 679محرف عن 

   
لفھري الغرناطي الموطن البلنسي األصل الجياني المولد، كان من فقھاء المحدثين، اعتنى بالرواية فأخذ األحوص القرشي ا

كان من أھل : قال السيوطي في البغيسة. عن ابن بقي وأبي الربيع بن سالم وأبي القاسم ابن الطيلسان وأبي الحسن الغافقي
. ذاكراً لألدب والتواريخ، له المسلسالت وأربعون سمعھا منه أبو حيان، اھـالضبط واإلتقان في الرواية ومعرفة األسانيد، نفاذاً 

وھو نبيل، مولده سنة ثالث وستمائة، وتوفي بغرناطة سنة :روى عن نحو الستين، وله برنامج في رواياته، قال في اإلحاطة
وفي كالم ابن الزبير تحامل كبير :سيوطيتسع وسبعين وستمائة، كذا قال ابن الزبير، وقال ابن عبد الملك سنة ثمانين، قال ال

  .عليه، وكان في أيام قضائه ال يحكم برأي ابن القاسم بل بما يرى انه صواب
 

أروي فھرسته بالسند السابق إلى أبي العباس المقري وأبي العباس ابن القاضي كالھما عن محمد بن قاسم القصار عن األستاذ 
  .اق عن ابن سراج عن ابن لب عن أبي الحسن القيجاطي عنهأبي العباس التسولي عن الدقون عن المو

 
  .وبالسند إلى القصار أيضاً عن الغزي عن عبد الحق السنباطي عن ابن حجر عن حفيد أبي حيان عن جده عنه: ح
 

ھو أبو الوليد إسماعيل بن األمير أبي الحجاج يوسف ابن السلطان محمد الخزرجي المعروف بابن  :(1) ابن األحمر – 33
األحمر األنصار النصري المتوفى بفاس سنة سبع وثمانمائة المؤرخ األديب العالم النسابة المتأصل في المملكة األندلسية وھو 

ثير أفراد الجمان في نظم فحول الزمان من أھل المائة الثامنة صاحب كتاب نثير الجمان في شعر من نظمني وإياھم الزمان، ون
 من فرسان الكتيبة

________________________________________ 
 

 .نثير فوائد الجمان ونثير الجمان، وقد طبعا بتحقيق الدكتور رضوان الداية: انظر مقدمتي المحقق لكتابيه (1)
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ً كتاب مشاھير بيوتات  األول في:الكامنة، وجعله على فصلين شعراء األندلس والثاني في شعراء بر العدوة، وله أيضا
، وھو الذي اختصره أبو زيد الفاسي في كتابه المطبوع، وله أيضاً تأنيس النفوس في إكمال نقط العروس البن حزم، (1) فاس

ليه في التاريخ واألنساب ويلتفت إلى ، وشرح على البردة، وكان ممن يعول ع(2) وله حديقة النسرين في أخبار بني مرين
ماينقل ويفيد، أروي فھرسته بالسند إلى القصار عن التسولي عن ابن غازي عن أبي الحسن علّي بن منون عن أبي زيد عبد 

 .الرحمن الجادري عن ابن األحمر

 الكنى
 

الوھاب بن أبي اإلسعاد يوسف  ھو محمد أبو األنوار بن يوسف بن أبي التخصيص عبد :(3) أبو األنوار ابن وفا – 34
، روى 1228الوفائي القرشي المغربي األصل المصري الدار المالكي المذھب، شيخ السجادة الوفائية بمصر، المتوفى سنة 

عن الشھاب الملوي والجوھري عامة مالھما، وبخصوص الطريقة الشاذلية عن الثاني والتاودي ابن سودة إجازة باألحزاب 
لدالئل الخيرات وأبي  (4)الخيرات، وسمع منه حديث األولية بقاعة أم األفراح، والسيد عبد الوھاب العفيفي الشاذلية ودالئل

فظ أبو الفيض مرتضى الزبيدي له معجم خرجه له الحا.المكي بمصر بالمسبعات (5) الفوز إبراھيم الرئيس الزمزمي
الحسيني، ناولنيه بالبيت الوفائي بمصر بقية ھؤالء القوم وشيخ سجادتھم بمصر السيد أحمد عبد الخالق الوفائي، ومنه نقلت 

  ذكر ما اتصل بأبي األنوار في طريقتھم عن السيد أحمد عبد الخالق المذكور عن أبيه أبي النصر أحمد بن

________________________________________ 
 

 .وفي مقدمة المحقق ان نسبة الكتاب كله ألبن األحمر ال تصح الن فيه تواريخ متأخرة عن وفاته 1972طبع بالرباط سنة  (1)

 .1962، الرباط "روضة النسرين"طبع باسم  (2)

 .97: 1ترجمته في حلية البشر  (3)

 .قيھو عبد الوھاب بن عبد السالم العفيفي المرزو (4)

 .إبراھيم بن الرئيس محمد الزمزمي: حلبة (5)

  .أبي اإلقبال عن جده أبي التسھيل يوسف عن أخيه السيد أبي األنوار المذكور
  
  .وأتصل به من طريق الوجيه األھدل عن أبيه عن إبراھيم الزمزمي المذكور عن المترجم: ح

ھو العالمة الكبير صاحب التآليف النافعة الواسعة في سائر العلوم يلقب سراج  :(1) أبو بكر بن أبي القاسم األھدل – 35
محمد بن سالم اإلسالم في بالد اليمن، أروي فھرسته المنتخبة من فھرسة شيخه المسند السيد الصديق بن محمد الخاص عن 

السري التريمي كتابة من مكة عن محمد بن ناصر الحازمي عن الوجيه األھدل عن أبيه عن أحمد بن محمد مقبول األھدل عن 
يحيى بن عمر عن أبي بكر بن علّي البطاح األھدل عن يوسف بن محمد البطاح عن أبي بكر جامع الفھرسة، وھو يروي فيھا 

 .الرحمن الناشري عن ابن حجر الھيثمي ما له وعن شيخه الحافظ صديق بن محمد الخاص عن المعمر المسند أحمد بن عبد
ر بن عبد الرحمن ھو اإلمام العالمة المؤرخ المسند المحقق األصولي الفيلسوف النظار أبو بك :(2) أبو بكر بن شھاب – 36

 بن محمد بن علّي بن عبد هللا بن عيدروس بن علّي بن محمد بن الشيخ شھاب الدين العلوي الحسيني،
________________________________________ 

 

(1) 
بقرية تعرف بالجلة، 984وترجم لنفسه في نفحة المندل وذكر أنه ولد سنة  44: 2والزركلي  14: وملحق البدر الطالع 64: 1خالصة االثر 

نظم التحرير في الفقه والبيان واالعالم بمھمات أركان: أخذ العلم عن علماء زبيد ومنھم الصديق بن محمد الخاص الحنفي، ومن مؤلفاته
 .1035اإلسالم واالحساب العلية في األنساب األھدلية، وكانت وفاته 

وإيضاح 25: 1وأعالم الشيعة  122: 1وحلية البشر  64، 63: 3م المؤلفين ومعج 159: 6وأعيان الشيعة  240: 2اعالم الزركلي  (2)
 .822: 2وبروكلمان، التكملة  101: 3وآداب شيخو  241: 1وھدية العارفين  397: 1المكنون 

   
وبھا نشأ، وأخذ عن مشيخة اليمن  1262ولد بالحصن قرية على نحو ميلين من تريم من أرض حضرموت باليمن سنة 

  .1342وت، ثم رحل إلى الحجاز والقسطنطينية العظمى وبالد الھند، وبھا ألقى عصا التسيار وبھا توفي سنة وحضرم
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يروي عامة عن والده الراوي عن القاضي الشوكاني والوجيه األھدل وعبد هللا بن أحمد باسودان وغيرھم، ويروي المترجم 
شيوخه إسناداً، ومحمد بن إبراھيم بلفقيه ومحمد بن علّي بن عبد هللا  أيضاً عامة عن محمد ابن عبد هللا باسودان، ولعله أعلى

السقاف وأحمد بن محمد المحضار وأحمد بن زين ابن سميط وعمر بن محمد بن سميط وعبد الرحمن بن علّي السقاف وعمر 
حمد بن حسين العطاس بن حسن الحداد وابن عمه علّي بن حسن الحداد وطاھر بن عمر بن أبي بكر الحداد صاحب قيدون وم

وأخيه محسن بن حسين وأحمد بن علّي الجنيد وعيدروس بن عمر الحبشي صاحب العقد والسيد فضل هللا ابن علوي ابن سھل 
مولى الدويلة وأحمد بن محمد العيدروس األعرج والشھاب أحمد دحالن المكي وأحمد بن سعد الدھان المكي ومحمد الھجرسي 

أجازوا له عامة مالھم، وأخذ الطريقة الرفاعية عن السيد أبي الھدى الرفاعي، وتدبج أخيراً مع  المصري وغيرھم، كل ھؤالء
  .صاحبنا الشيخ أحمد أبي الخير المكي

للمترجم من التآليف رشفة الصادي من بحر فضائل بني النبي الھادي، وشرح جمع الجوامع المسمى الترياق النافع بإيضاح 
دائق ذريعة الناھض إلى تعلم أحكام الفرائض، وشرحھا الفرات الفائض لعلي بن القاسم العباسي، جمع الجوامع في جزئين، وح

وتأليف عجيب في سالسل آل باعلوي وأسانيدھم على سياق قل من نسج على منواله بالجداول والدوائر، وكل ھذه التآليف 
له  :(1) أبو جعفر ابن مضاء – 37 .1325ة مطبوعة، أروي كل ما له من مؤلف ومروي ونظم عنه مكاتبة من الھند سن

  .برنامج في مشيخته

ھو نور الدين محمد بن عبد الھادي التتوي المدني، محدث المدينة المنورة وأحد من خدم السنة  :(2) أبو الحسن السندي – 38
لنووية وحواشيه على البخاري من المتأخرين خدمة ال يستھان بھا، له حواش على الكتب الستة وعلى مسند أحمد واألذكار ا

والنسائي وابن ماجة مطبوعة، وحاشية على مسند اإلمام أحمد، عندي منھا الربع األول ال يستغني عنھا مطالعه أو قارئه، وله 
كان أحد الحفاظ المحققين والجھابذة :قال عنه الشيخ إسماعيل بن محمد سعيد سفر في إجازته للدمنتي.حاشية على شرح النخبة

  .دققين، اھـالم

يروي عن السمس محمد بن عبد الرسول البرزنجي والبرھان الكوراني وعبد هللا البصري وتلك الطبقة، وكانت وفاته سنة 
بالمدينة المنورة، وأتصل به بسند مسلسل بالسنديين عن الشيخ محمد سعيد زمان السندي عن عمه محمد حسين ابن  1139

   .عنه (3) صادق السندي عن الشيخ محمد حياة السنديمراد السندي عن أبي الحسن محمد بن 

 محدث المدينة المنورة آخر القرن الثاني: أبو الحسن السندي الصغير – 39

________________________________________ 
 

وبغية 212: 1والذيل والتكملة  79: عفر وأبي العباس وأبي القاسم، وھو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد، له ترجمة في التكملةيكنى بأبي ج (1)
 .233: 1واالعالم بمن حل مراكش  141: 1وجذوة االقتباس  47: والديباج 323: 1وبغية الوعاة  66: 1وغاية النھاية  193: الملتمس

 .والتتوي نسبة إلى تتة، قرية من بالد السند 132: 7والزركلي  1056: ومعجم سركيس 66: 4ندي في سلك الدرر ترجمة أبي الحسن الس (2)
 .1136فيما يلي وتوفي سنة  155: ورقم 34: 4انظر ترجمته في سلك الدرر  (3)

   
بن عبد هللا البصري  عشر، وھو محمد بن صادق السندي، يروي عامة عن محمد حياة السندي والشمس بن عقيلة وسالم 

، له فھرسة ذكرھا في إجازته للورزازي 1187بالسند، ومات بالمدينة سنة  1125وعطاء المكي وغيرھم، ولد سنة 
عن عمه محمد حسين عنه، ومن طريق الورزازي المذكور " حصر الشارد"الصغير، أرويھا وكل ما له من طريق صاحب 

 :بعتھم عنه، قال األخير في األلفيةوالفالني وشاكر العقاد والحافظ مرتضى أر

 أجازني وخصني اإلرشادا الزمته في جل ما أفـادا
 ً  لم يعط حظ نفسه زمامـا وكان حبراً ثقة إمـامـا

  

وأخبرني الشيخ أحمد المكي عن المولوي فريد الدين بن فسيح الدين الكوكاري الحنفي عن الشيخ تقي الدين بن علّي بن الشيخ 
أمين الدين بن حميد الدين الكاكوري عن أبي الحسن السندي المذكور ثبته، وھذا سياق غريب، وللمترجم شرح تراب علّي عن 

  .النخبة، وشرع في شرح جامع األصول البن األثير، فكتب منه مجلداً 
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فيه، قد يعمل بخالف مذھبه  كان إماماً عالماً بالسنة وآثارھا عامالً بھا مجتھداً ال عصبية:وترجمه الفالني في ثبته الكبير قائالً 
  .فيما ظھر له فيه الحق على خالف مذھب إمامه كشيخه محمد حياة السندي، اھـ

  .انه أعلم من لقي بالمدينة، اھـ:وقال عنه الشيخ التاودي في فھرسته

قديم الروايات وأوصي الفاضل المذكور باتباع السنن واالھتداء بسيرھا، وبت:وقال المترجم في إجازته للشيخ شاكر العقاد
ھو محمد أبو رأس بن أحمد بن عبد القادر ابن  :(1) أبو رأس المعسكري - 40 .الفقھية الموافقة لألحاديث على غيرھا، اھـ

حافظ المغرب األوسط ورحالته، صاحب التآليف الكثيرة في الفقه  محمد بن أحمد بن الناصر الجليلي المعسكري الجزائري
ودفن به،  1239جمادي الثانية سنة  13واألدب والتاريخ واألنساب وغير ذلك، المتوفي ببالد معسكر عشية يوم األربعاء 

ً وتونس وقسمطينة ومصر والشام والحجاز، ولقي أعالم ھذه ا لبالد وذاكرھم وعليه ضريح وقفت عليه، رحل ودخل فاسا
وناظرھم وساجلھم، وأجازه الييد مرتضى الزبيدي والشيخ األمير الكبير، ووصفاه في إجازتھما له بالحافظ، والشرقاوي 

وله  (2) له كتاب سماه لب أفياخي في عدة أشياخي.ووصفه بشيخ اإلسالم، وعبد الملك القلعي وعثمان الحنبلي وتلك الطبقة
وله تخريج أحاديث دالئل الخيرات، وله در السحابة فيمن دخل  (3) السيف المنتضى فيما رويته بأسانيد الشيخ مرتض

الصحابة، وذيل القرطاس في ملوك بني وطاس، وله رحلة ذكر فيھا من لقي ووقائعه معھم، وله الزمردة الوردية  المغرب من
في الملوك السعدية، وله مروج الذھب في نبذة من النسب ومن إلى الشرف انتمى وذھب، والخبر المعلوم في كل من اخترع 

  .ربي ونعمتهنوعاً من العلوم، وفتح االله ومنته في التحدث بفضل 

ً بالمذاھب األربعة ال : قال عنه تلميذه األستاذ ابن السنوسي بعد أن حاله باإلمام الحافظ ً لجميع العلوم عارفا ً متقنا كان حافظا
يسأل عن نازلة إال يجيب عنھا بداھة كأنھا حاضرة بين شفنيه، محققاً لمذھب مالك غاية ال سيما مختصر خليل فله فيه الملكة 

 يث يلقيه على طلبته في أربعين يوماً، والخالصةالتامة بح

________________________________________ 
 

 .(وھو مما يستدرك على حلية البشر( 242: 6والزركلي  880: 2وبروكلمان، التكملة  332: 2ترجمته في تعريف الخلف  (1)
 .في ما يلي 158: رقم (2)
 .في ما يلي 538: رقم (3)

   
وكان شيخنا المذكور حافظ عصره وإمام قطره، الشائع عنه أنه ال يزيد على مرة في مطالعة الدرس لما منحه . ة أيامفي عشر 

هللا من سيالن الذھن وسعة الحافظة، وله مؤلفات تزيد على الخمسين منھا تفسير القرآن، وحاشية الخرشي، وحاشية المكودي، 
  .يد والتصوف والفتاوي، وقد ناھز التسعين، اھـوشرح العقيقية، والحاوي الجامع بين التوح

وقد حدثني مفتي وھران اآلن الشيخ الحبيب بن عبد الملك، المغربي األصل، عن شيخه عالم وھران السيد الحبيب بن البخاري 
تالق فركبوا الوھراني عن أبيه وقد عاصر الشيخ أبا رأس أن جماعة من تالميذه تذاكروا في قوة حافظته وكأنھم اتھموه باالخ

اسماً نطق كل واحد منھم بحرف منه وجعلوه اسماً لملك، وسألوا الشيخ عنه فأملى لھم ترجمته وسيرته وأعماله، فاتفقوا على 
أن الشيخ كاذب، ولما طالت المدة وقف أحدھم على االسم والسيرة في كتاب تاريخي على نحو ما كان أماله الشيخ أبو رأس 

صادق وھم مقصرون متھمون الشيخ مما ھو منه برئ، وھذه حالة كبار الحفاظ مع القاصرين  عليھم، فعلموا أن الشيخ
  .والجاھلين

وبكل أسف لم أجد له ذكراً في شيء من الفھارس التي بأيدينا ألھل المغرب والمشرق، نعم رأيت أبا عبد هللا محمد بن العباس 
ف أبي أسند أوراد األيام السبعة التي من جمع الغزالي عن العار (2) "المواھب القدوسية"في فھرسته  (1) بن يس الفاسي

عن سيدي محمد بن محمد بو رأس المعسكري عن سيدي محمود بن أبي زيد الكردي عن الحفني، : عمرو عثمان القادري قال
نعم نروي عن أبي اليسر . كما بكل أسف لم نتصل به بإسناد عمومي ولكن في نحو الفقه والتفسير بإسناد محقق. انظرھا

 يخ أبي رأسالمھنوي عن األستاذ ابن السنوسي تفسير الش

________________________________________ 
 

 .في ما يلي 658: انظر رقم (1)
 .33: 2انظر دليل مؤرخ المغرب  (2)
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. كما نتصل بالشيخ سقط المشرفي المعسكري عامة. عنه، والغالب على الظن أن األستاذ السنوسي ال يغفل استجازته عامة 

ً بالمترجم وراوية علمه وهللا أعلم ومن المشھور في المغرب األوسط وأروي الفقه المالكي وغيره عن . أنه كان خصيصا
المعمر أبي العالء إدريس بن القاضي أبي محمد عبد الھادي بن عبد هللا عن المعمر أبي عبد هللا محمد بن الخضر المھاجي 

بن البشير عن الشيخ الخلوي عن أبي الحسن وأروي مختصر خليل إجازة مكاتبة من تلمسان عن الشھاب أحمد . عن المترجم
   .علّي بن الحاج عن الشيخ بن حمادوش المحفوظي عن الشيخ أبي رأس

  .وأخذه ابن البشير عن الشيخ محمد بن الحمياني عن الشيخ سقط المعسكري عن الشيخ أبي رأس: ح

  .له برنامج أخذه عنه مفرج بن حسين األنصاري اإلشبيلي :(1) أبو الحسن الزھري - 41

  .له برنامج في مشايخه :(2) أبو الحجاج ابن أيوب - 42

ھو القاضي المحدث الخطيب األستاذ المقري المسند الراوية المكثر المحقق سليل  :(3) فيقيأبو البركات ابن الحاج البل - 43
حدث الرحال الراوية أبي إسحاق العلماء ونتيجة البررة األولياء، أبو البركات محمد بن الشيخ الصالح أبي عبد هللا محمد بن الم

 إبراھيم بن الحاج السلمي البلفيقي، أخذ عن أعالم األندلس وغيرھم

________________________________________ 
 

 .1861: وترجمته في التكملة رقم) 567(لعل المراد ھنا ھو علي بن أحمد بن عبد الرحمن الزھري أبو الحسن  (1)
 .(592وكانت وفاته سنة  2085: التكملة رقم(هللا بن يوسف بن أيوب الفھري أبو الحجاج الداني لعله يوسف بن عبد  (2)

والديباج 61: والتعريف بابن خلدون 235: 2وغاية النھاية  164: والمرقبة العليا 183: وجذوة االقتباس 143: 2ترجمته في اإلحاطة  (3)
 .291: المذھب

   
شيخنا شيخ المحدثين والفقھاء واألدباء والصوفية والخطباء : حتى قال عنه ابن خلدون من أھل عصره، واستكثر وتبحر 

  .باألندلس وسيد أھل العلم بإطالق والمتفنن في أساليب المعارف وآداب صحبة الملوك فمن دونھم، اھـ

  .لشأن، اھـلم ألق في ھذه الطريقة أكبر منه، وال أعلم بھذا ا: وقال فيه أبو زكرياء السراج في فھرسته

له  :(1) وعمدته في الرواية من المغاربة أبو جعفر ابن الزبير وبقي يروي بعد سماعه منه نحو السبعين سنة قال ابن فرحون
ؤھم، وله كتاب قد يكبو الجواد في ذكر أربعين غلطة عن أربعين أشياخ جلة كثيرون من أھل المشرق والمغرب يشق استقصا

من النقاد، وھو من نوع تصحيف الدارقطني، وكتاب خطر فنظر ونظر فخطر، واإلفصاح فيمن عرف باألندلس بالصالح، 
الغلسيات  ومنھا تأليف في أسماء الكتب والتعريف بمؤلفيھا على حروف المعجم، ومنھا مشتبھات مصطلحات العلوم، ومنھا

وھي ما صدر في مجالسه من الكالم على صحيح مسلم في التغليس، ومنھا الفصول واألبواب في ذكر من أخذ عني من 
الشيوخ واألتباع واألصحاب، ومن أغرب تصانيفه كتاب سماه شعر من ال شعر له مما رواه من ليس الشعر له بصناعة من 

 :(2) ترجمة أبي جعفر ابن الزبير، ومن شعره ذكره له ابن الخطيب في اإلحاطة في. األشياخ

 كفونا مؤنات البقاء على العھد رعى هللا إخوان الخيانة أنھـم
 نراوح مابين النسيئة والنـقـد فلو قد وفوا كنا أسارى حقوقھم

  
 .عن نحو التسعين سنة 771ا له من طرق أسناھا طريق الراوية أبي زكرياء السراج عنه، توفي عام أروي كل م

________________________________________ 
 

 .293: الديباج (1)
 .295: وأبن فرحون 16: 2البيتان في االحاطة (2)

   
ھو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف القضاعي الكلبي الدمشقي المعروف بالمزي حافظ الدنيا  :(1) أبو الحجاج المزي - 44 

لم تر العيون مثله، وأوضح مشكالت ومعضالت ما : يوسف المزي، قال السيوطي عنه: ومسندھا، عندي خطه وإمضاؤه ھكذا
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أحفظ من رأيت أربعة ابن دقيق العيد والدمياطي وابن تيمية : قال الذھبي. 742ن علم الحديث ورجاله، مات سنة سبق إليه م
والمزي، فابن دقيق العيد أفقھھم في الحديث، والدمياطي أعرفھم باألنساب، وابن تيمية أحفظھم للمتون، والمزي أعرفھم 

عاصرت أربعاً ال خامس لھم ھؤالء الثالثة، يعني المترجم ووالده  :(2) توقال التاج السبكي في ترجمته من الطبقا. بالرجال
ه والذھبي والبرزالي، ولم أره، وكان يفوقھم في معرفة األجزاء ورواتھا األحياء، وكانت الثالثة تعظم المزي وتذعن ل

وبالجملة فشيخنا المزي أعجوبة زمانه يقرأ عليه القارئ نھاراً كامالً، والطرق تضطرب . ويقرأون عليه ويعترفون بتقديمه
ً عن نفسه. واألسانيد تختلف وضبط األسماء يشكل وھو ال يسھو وال يغفل إنه كان كثير المالزمة للذھبي :وقال السبكي أيضا

ال يمضي إلى المزي إال مرتين في األسبوع، وكان الوالد يحب أن أالزم المزي أكثر من يمضي إليه كل يوم مرتين وإنه كان 
مالزمة الذھبي لعظمة المزي عنده، وكنت إذا جئت من عند شيخ من شيوخي يقول ھات ما استفدت ما قرأت، فأحكي له 

رفع بھا صوته ليثبت في قلبي عظمته جئت من عند الشيخ، ويمأل بھا فمه وي:مجلسي معه، وإذا جئت من عند المزي يقول لي
  .باختصار. ويحثني على مالزمته، اھـ

 ، وھو كتاب عظيم عندي(3) وأشھر مؤلفات المزي كتابه في األطراف

________________________________________ 
 

ففيھا ترجمة مفصلة للمزي وذكر) 1980بيروت . ط(انظر مقدمة الجزء األول من كتاب تھذيب الكمال، تحقيق الدكتور بشار عواد معروف  (1)
 .لمصادر ترجمته

 .)تحقيق الطناحي والحلو( 395: 1طبقات الشافعية  (2)
 .طبع في حيدر آباد في عشر مجلدات (3)

   
أروي معاجمه ومروياته بالسند السابق إلى ابن القاضي عن . فظ ابن حجر رحمھم هللامنه بعض مجلدات عليھا خط الحا

الشمس العلقمي عن الحافظ السيوطي عن تقي الدين بن فھد والكمال محمد بن محمد بن أحمد بن الزين عن عايشة بنت محمد 
سلوان التعزي "لحافظ أبو سعيد العالئي سماه بن عبد الھادي المقدسية الصالحيه العمرية عن المزي، وقد أفرد المزي بمؤلف ا

  ."بالحافظ أبي الحجاج المزي
  

دين ھو اإلمام فخر األندلس أبو حيان محمد بن يوسف بن علّي اإلمام أثير ال :(1) أبو حيان األندلسي دفين مصر - 45
وسمع الحديث باألندلس، ثم  654الغرناطي النفزي، نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، ولد سنة 

فسمع بسبتة وبجاية وتونس واإلسكندرية ومكة ومنى وجدة وقوص ومصر والحجاز والشام من نحو أربعمائة  679رحل سنة 
تقي ابن دقيق العيد وأبو اليمن ابن عساكر، وأكب على الحديث وأتقنه وبرع وخمسين شيخاً، وأجاز له الشرف الدمياطي وال

فيه مع النحو واللغة والقراءات واألدب والتاريخ، وطار ذكره وأخذ عنه أكابر أھل عصره، كالتقي السبكي وولديه والجمال 
أخذ عنه طبقات الناس، أخذ عنه :ائالً األسنوي وغيرھم، واستدركه الحافظ ابن حجر في ذيله على طبقات الحفاظ البن ناصر ق

 أبو جعفر بن الزبير شيخه وحفيده أبو حيان محمد بن حيان بن أبي حيان
________________________________________ 

 

(1) 

- 537: 2ترجمة ونقل المقري في النفح ھذه ال(وأعيان العصر  280: ونكت الھميان 267: 5ترجمة أبي حيان الجياني أثير الدين في الوافي 
وغاية) ط، الحسينية( 31: 6وطبقات الشافعية  280: 1وبغية الوعاة  302: 4والدرر الكامنة  81: والكتيبة الكامنة 71: 4والفوات ) 559

والنجوم الزاھرة 243: وذيل عبر الذھبي 145: 6وشذرات الذھب  203: والبلغة 315: والزركشي 178: والبدر السافر 285: 2النھاية 
 .43: 3واإلحاطة  457: 1وطبقات االسنوي  23: وذيول تذكرة الحفاظ 111: 10

   
  ً حدثنا عنه حفيده أبو حيان والشيخ برھان الدين الشامي والشيخ سراج . وبين وفاتھما نحو مائة سنة، وخرج لنفسه جزءاً لطيفا

  .في ذيله، اھـ وذكره الذھبي في مسودة طبقات الحفاظ والحسيني. الدين البلقيني وآخرون

له الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية، والنظار ألفه في ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته، وبغية الظمآن من فوائد أبي 
ومن شيوخه . وعدد شيوخه الذين سمع منھم نحو خمسمائة، والمجيزون أكثر من ألف. حيان، وفھرسة المرويات وغير ذلك

فإنه روى عنه كتابه المذكور " الدر المنظم في المولد المعظم"محمد بن أحمد العزفي السبتي أميرھا صاحب اإلمام أبو القاسم 
كما ساق إسناده من طريقه الرداني في حرف الدال من الصلة، ووقع في إجازة وقفت عليھا ألبي حيان كتبھا لعبد الصمد 

ان األتراك، ومنطق الخرس في لسان الفرس، وزھو الملك في نحو اإلدراك للس: البغدادي عدد فيھا لنفسه عدة مؤلفات منھا
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جميع الذي خرجته لھا عن شيوخھا  -وعلى معتقتي أم حيان زمرد : قال -وذكر أن عبد الصمد المذكور سمع عليه . الترك
أبو حيان سنة  توفي) انظر أول حقيبة األسرار وجھينة األخبار للجانيني(وجميع ما تضمنه الجزء في سماعي عن شيوخھا 

745.  

أروي فھرسته وغيرھا مما له بأسانيدنا إلى السيوطي عن ولي الدين السمنودي عن سراج الدين ابن الملقن عن أبي حيان، 
وأروي جميع ما له أيضاً بأسانيدنا إلى المقري عن عمه سعيد عن محمد بن عبد الجليل التنسي عن أبيه عن ابن مرزوق عن 

  .انجده الخطيب عن أبي حي

  .وبأسانيدنا إلى السراج عن الرعيني عنه: ح

أنشد في بغية الوعاة :لطيفة .وبأسانيدنا عن الحافظ ابن حجر عن حفيد أبي حيان محمد بن حيان عن جده أبي حيان: ح
 :للمترجم

ً  وأوصاني الرضي وصاة نصح  وكان مھذبـاً شـھـمـاً أبـيا
ً وال تصحب حياتك مغ بأن ال تحسنن ظناً بشـخـص  ـربـيا

  
  .وعنى بالرضى محمد بن علّي بن يوسف رضي الدين األنصاري الشاطبي اللغوي

 
ألديب الماجد مفتي دمشق يروي ھو محمد أبو الخير بن أحمد بن عابدين العالمة المسند ا :(1) أبو الخير ابن عابدين - 46

عامة عن والده أحمد ابن عبد الغني عابدين وابن عمه عالء الدين بن محمد أمين ومحمد بن حسن البيطار ومفتي الشام محمود 
بن حمزة ومفتي الشام أيضاً محمد طاھر بن عمر اآلمدي وعبد هللا الصوفي الطرابلسي وأحمد مسلم بن عبد الرحمن الكزبري 

العطار وعمر العطار وبكري العطار ومحمد الطنطاوي ومحمد طيرلي وحسين بن عمر الغزي وأبي المحاسن وسليم 
وأجازتي  1324القاوقجي ويوسف بن بدر الدين المغربي وھو أعلى شيوخه إسناداً، اجتمعت به ببعلبك وھو على قضائھا عام 

الشمس ابن عابدين فقيه الشام، فانتخبت فوائدھما، وكان كثير ما رواه وأجزته أيضاً، وناولني مجموع إجازاته وإجازات عمه 
  .بدمشق، رحمه هللا 1343االعتناء بالرواية والجمع لكتبھا والمحافظة على أوراقھا، وكانت وفاته في سنة 

 
 ھو عبد بن أحمد، أحد األعالم الذين عليھم :(2) أبو ذر الھروي - 47

________________________________________ 
 

 .29: 2ورياض الجنة  66: 2واالعالم الشرقية  703: 2ومنتخبات تواريخ دمشق  248: 6اعالم الزركلي  (1)

أو( 434وكانت وفاته سنة  104: ، وشجرة النور)عددةوصفحات أخرى مت( 428: وفھرسة ابن خير 255: ترجمته في تبيين كذب المفتري (2)
 .436أو  435

   
مدار رواية الصحيح في اإلسالم، له فھرسة أرويھا بالسند السابق إلى ابن خير عن أبي الحسن شريح بن محمد عن أبيه وأبي  

ھب عن أبي الوليد الباجي عن أبي ورواھا ابن خير أبضاً عن أبي الحسن علّي بن مو. عبد هللا بن منظور كالھما عن أبي ذر
  .ذر

ھو اإلمام المحدث أبو شامل محمد بن محمد ابن الحسن بن علّي التميمي الشھير بالشمني  :(1) أبو شامل الشمني - 48
أروي فھرسته بالسند السابق إلى ابن غازي عن أبي الفرج محمد بن محمد بن . ياإلسكندري من أصحاب الحافظ العراق

موسى األموي المعروف بالطنجي عن الراوية أبي سعيد ابن أبي محمد عبد هللا ابن أبي سعيد السلوي وابنه أبي عبد هللا 
  .كالھما عن أبي شامل الشمني

 .ھو أبو سعيد بن أبي عبد هللا بن سعيد السلوي الخطيب الراوية، أروي فھرسته بھذا السند إليه :(2) أبو سعيد السلوي - 49
له فھرسة أرويھا . ھو الفقيه الحافظ المحدث أبو األصبغ عيسى بن سھل بن عبد هللا األسدي :(3) أبو األصبغ األسدي - 50

عن أبي إسحاق ابن بالسند إلى ابن خير عن عياض عنه، كذا في فھرسة ابن خير، والذي في فھرسة عياض أنه يرويھا 
  .الفاسي عنه، وعن أبي عبد هللا بن نجاح الذھبي عن ابن سھل عنه
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________________________________________ 
 

 .121، 59 -  44: انظر عن الشمني فھرس ابن غازي (1)
 .121: انظر فھرس ابن غازي (2)

:وانظر المرقبة العليا. وقد شھر بكتابه في النوازل، ومنه نسخ متعددة 486 وتوفي سنة 415: وله ترجمة في الصلة 436: فھرسة ابن خير (3)
 .16: رقم 287: ومذكرات األمير عبد هللا، والغنية 96

   
  .له فھرسة ارويھا عنه إلى ابن خير عن عياض عنه :(1) أبو عبد هللا ابن أخت غانم - 51

  
هللا محمد بن سليمان بن أحمد النفزي عن خاله له فھرسة ارويھا به إلى ابن خير عن أبي عبد  :(2) أبو علّي البغدادي - 52

األديب أبي محمد غانم بن وليد بن عمر عن أبي عمر بن خيرون السھمي عن أبي القاسم أحمد بن أبان عن أبي علّي 
  .البغدادي

 
دفين القيروان، ھو موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجومي الفاسي نزيل القيروان، أصله من  :(3) أبو عمران الفاسي - 53

فاس وبيته بھا يعرف ببني الحاج، وإليه ينسب درب ابن أبي حاج من طالعة فاس إلى اآلن، كان من ائمة الفقه والحديث، 
سمع الصحيح بمكة على أبي ذر الھروي، وكان . وظھرت إمامتهاشتھر به الشھرة التامة، ورحلت إليه طلبة العلم من البالد، 

له فھرسة . ال يتكلم بشيء إال كتب عنه، قليل الضحك حتى قيل مارئي ضاحكاً قط إال مرة واحدة، مات سنة ثالثين وأربعمائة
  .نرويھا بالسند اآلتي إلى أبي بكر بن خير عن عياض عن ابن عتاب وابن غلبون عنه

 
 .أروي فھرسته من طريق القاضي عياض عن أحمد بن محمد الخوالني عنه :(4) المقري وتواليفهأبو عمرو  - 54

________________________________________ 
 

:سليمان بن أحمد النفزي المشھور بابن أخت غانم، وھو أحد شيوخ غياض، انظر الغنيةوھو أبو عبد هللا محمد بن  427: فھرسة ابن خير (1)
 )22: رقم( 288، 127

وفي الحاشية سرد لمصادر ترجمته، وانظر فھرسة ابن 204: 1أبو علي البغداد الشھير بالقالي إسماعيل بن القاسم، له ترجمة في انباه الرواة  (2)
 .434: خير

 .(70: رقم( 286: وانظر الغنية 344: والديباج المذھب 159: 3ومعالم اإليمان  577: لصلةترجمته في ا (3)
 )23: رقم( 288: الغنية (4)

   
أروي فھرسته بالسند السابق إلى ابن غازي عن . ھو اإلمام العالم المحقق :(1) أبو عبد هللا بن العباس التلمساني - 55

  .عنه (2) الورياجلي
 

محمد بن الشھاب أحمد بن محمد العجمي الوفائي القاھري خاتمة المسندين بمصر، قال عنه الحافظ : أبو العز العجمي - 56
  .اھـ.وأبو العز محمد بن أحمد من أعظم مسندي مصر كأبيه :(3) الزبيدي في شرح القاموس

 
سمع على الشمس البابلي الحديث المسلسل باألولية ومن والده وغيرھما واستجاز له والده من الراوية الشمس محمد بن أحمد 

ً الشوبري الشافعي األزھري بالكتب الس . تة، وابن سليمان الرداني والخرشي وأبي العباس بن ناصر، كما أجاز له والده أيضا
  .أروي فھرسته بأسانيدنا إلى األمير وأحمد بن عبيد العطار كالھما عن الشھاب الملوي عنه

 
  .وبأسانيدنا إلى الشمس الحفني عن الشھاب أحمد الخليفي عنه:ح
 
د بن محمد العشماوي والجوھري والملوي وحسن المدابغي والشيخ الصالح المعمر وبأسانيدنا إلى السيد مرتضى عن محم:ح

  .أحمد بن محمد أبي العز العجمي عن والد األخير المذكور
 

ھو اإلمام العالمة المسند المحدث المعمر من تالميذ الحافظ ابن حجر، وصفه البدر الغزي : أبو الفتح المزي اإلسكندري - 57
 :داوود العباسي بقولهفي إجازته للمسند 
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________________________________________ 
 

 .(298: 1انظر درة الحجال ( 871ھو محمد بن العباس التلمساني، توفي سنة  (1)

وفھرس 341: 2ودرة الحجال  266: 1انظر شجرة النور )  894(الورياجلي ھو محمد بن عبد هللا بن عبد الواحد احد شيوخ ابن غازي  (2)
 .114 -  113: ابن غازي

 .59: 4) عزز(تاج العروس  (3)

   
 الملحق األحفاد باالجداد  والحافظ المرتفع اإلسناد

 ھو أبو الفتح السكندري العالم العالمة الـولـي
  

ً عن عايشة بنت عبد الھادي والشھاب الرسام وجده علّي بن صالح النويري كلھم عن الحجار عالي اً، يروي المذكور عاليا
  ."الفتح العزي في معجم المجيزين لشيخنا أبي الفتح المزي"وللحافظ ابن طولون تلميذ المترجم كتاب 

 
حمد بن موسى األموي الفاسي الشھير األستاذ الحافظ المحدث الصالح أبو الفرج محمد بن م :(1) أبو الفرج الطنجي - 58

وغيرھم حسبما تضمنته  (5) وأبي سعيد السلوي (4) والصغير النيجي (3) والقوري(2) بالطنجي، أخذ عن العبدوسي
  .بفاس 893ه سنة أرويھا من طريق ابن غازي عنه، وكانت وفات. فھرسته

 
افريقية، وحمل عن دخل الحجاز ومصر والشام و. ھو اإلمام العالم التلمساني :(6) أبو الفضل بن إبراھيم بن اإلمام - 59

الرجال ما جمعه في فھارس أرويھا بالسند إلى أبي العباس المقري عن عمه سعيد عن أبي الحسن علّي بن ھارون عن ابن 
 .834غازي عن أبي محمد عبد هللا بن عبد الواحد الورياجلي عنه إجازة سنة 
________________________________________ 

 
 .واشار محققه إلى مراجع أخرى 121: غازي ترجمته في فھرس ابن (1)
 .ھو أبو محمد عبد هللا العبدوسي (2)
 .)7: فھرس ابن غازي(ھو أبو عبد هللا محمد بن قاسم القوري  (3)
 .ونيجة من اوربة) وھو اوربي فال يكون تجيبيا(التجيبي : في األصل (4)
 .)49: انظر رقم(لوي ھو أبو سعيد بن أبي محمد عبد هللا بن أبي سعيد الس (5)
 .114 -  113: وانظر فھرس ابن غازي 295: 1ترجمة في درة الجمال  (845المتوفى سنة (ألبي الفضل ابن اإلمام  (6)

   
سنة  58عن  1298محدث اآلستانة في آخر القرن الماضي ومسندھا، توفي بھا سنة : أبو القاسم الطرابلسي األزھري - 60

لبنا االسكندري والبرھان السقا، نروي ماله عن العالمة أعلم علماء اآلستانة في الدور األخير يروي عن محمد بن صالح ا
  .محمد فرھاد بن عمر الريزوي مكاتبه عنه، ونروي عالياً عن أصحاب شيخه المذكورين

 
  .(1) )انظر الكواكب الزاھرة: (أبو المواھب الحنبلي

 
بن صالح الخطيب الدمشقي  ھو محمد أبو النصر نصر هللا ناصر الدين ابن عبد القادر :(2) أبو النصر الخطيب - 61

بدمشق، ذكر لي عن نفسه أنه حفظ في صغره نحو  1253الشافعي مسند الشام، القاضي الخطيب المحدث المعمر، ولد سنة 
خمسة عشر ألف بيت من أغلب الفنون، ونحو عشرة آالف حديث بأسانيدھا، ورحل إلى الحجاز ومصر وجال في بالد الشام 

اء نحو عشرين سنة، وھو الشخص الوحيد الذي رأيته يحدث حفظاً بكثير من األحاديث متناً وسنداً وغيرھا مراراً، وولي القض
وقال عنه صاحبنا الشيخ أحمد أبو . منه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، على كثرة من رأيت من أھل المشرق والمغرب

  .ومن خطه نقلت. ام ومصر، اھـكان وهللا حافظ ھذا العصر، وبقية ميندي الش:الخير لما نعاه لي
 

ً وعمر بن عبد  يروي عامة عن والده عبد القادر بن صالح الخطيب وعن جده صالح ابن عبد الرحيم الخطيب الدمشقي عاليا
الغني الغزي العامري وھاشم التاجي وعبد الرحمن الكزبري وحامد بن أحمد بن عبيد العطار وعبد الرحمن الطيبي والبرھان 

 السقا الدمنھوري والشمس محمد الكتبيالباجوري و
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________________________________________ 
 

 .فيما يلي 156: رقم (1)
 .فيما يلي 114: ، وانظر رقم82: 7والزركلي  710: 2ومنتخبات التواريخ  112: تراجم أعيان دمشق (2)

   
بخاري ثم المدني وإسماعيل بن زين العابدين البرزنجي المكي ويوسف الغزي المدني ومحمد العزب المدني وعبد الكريم ال 

المدني وابن خالة المترجم زاھد بن إسماعيل بن إدريس الرومي المدني وأحمد الحجار شنون الحلبي ومحدث حلب أحمد 
ة صغيرة ثم الترمانيني الحلبي وأبي المحاسن القاوقجي وأحمد بن سليمان األروادي الطرابلسي وغيرھم، له ثبت كبير في مجلد

  .اختصره

أروي عنه عامة، وعليه في دمشق نزلت، وتنزل لألخذ عني أيضاً، وأخذ عنه كثيرون من أھل الحجاز والھند واليمن 
ومن غرائب شيوخه عبد هللا بن محمد التلي الشامي كان يذكر إدراكه للعارف . 1325وغيرھم، ومات رحمه هللا سنة 

والده، وھذا إن صح من العوالي ألنه يكون بينه وبين ابن حجر خمية وسائط، حيث أن النابلسي وإجازته له، فاستجازه له 
  .النابلسي يروي عن النجم الغزي عن أبيه البدر عن زكرياء عن الحافظ ابن حجر عامة

ھو ابن حسن الرفاعي الحلبي المولد االسالمبولي الوفاة والمدفن، أشھر علماء العرب في دار  :(1) أبو الھدى الرفاعي - 62
يروي عامة عن محمود الدمشقي المفتي ومحمد بن عمر األھدل اليمني نزيل الشغور وحسن الفخري . الخالفة العثمانية أخيراً 

له كتاب أحاديث كبار واسط، وكتاب . ي دفين بغداد وغيرھمالحسيني وعمه محمد مھدي الرديني الشھير بالرواس الرفاع
والثبت الخاص، والنفحات المحمدية في األحاديث األربعين األحمدية، وشفاء القلوب بكالم . أسانيد الواسطيين، والثبت الجامع

 .ه وأحواله وتقلبات الدھر بهالنبي المحبوب، والفرقان الدافع بالحق أباطيل أھل البھتان، ترجم في األخير نفسه وذكر أسانيد

________________________________________ 
 

11: واسمه محمد بن حسن وادي بن علي بن خزام الصيادي، وانظر العقود الجوھرية 72: 1ترجمة أبي الھدى الصيادي في حلية البشر  (1)
 .105: وأدباء حلب

   
تانة، بعث لي منھا إجازتين إحداھما عامة عدد فيھا مؤلفاته، منھا المجد أرويھا وغيرھا مما بنسب له عنه مكاتبة من اآلس

المخلد في أسرار اسم محمد، وضوء الشمس في قوله عليه السالم بني اإلسالم على خمس، وھو مطبوع في مجلد، والمتجر 
النا أدارسة المغرب، وبطون اآلل األكبر في آل النبي األطھر، وقواعد النسابة وتراجم األئمة، واإليضاح المطرب في ذكر أخو

وإجازة أخرى خاصة . الكرام، وأشرف السير خالصة سيرة سيد البشر، والرحلة البغدادية، وغير ذلك مما عد نحو المائة
   .1323بالطريقة الرفاعية وذلك سنة 

 
مير الكبير وثعيلب الضرير وفي كثير من مصنفاته يسند عن عمه بھاء الدين مھدي الصيادي الرواس المذكور أخيراً عن األ

، والشيخ األمير قد مات إذ ذاك، إال أن يريد 1238وغيره دخول المذكور لمصر سنة " قالدة الجواھر"مع أنه يؤرخ في كتابه 
األمير الصغير فإن كان ھو مراده فلم يرو عن الماوي والجوھري والسفاط إال بواسطة أبيه األمير الكبير فاعلمه، فلعله يسقطه 

  .ودفن بزاويته باآلستانة رحمه هللا 1327اً وسھواً، مات المترجم له سنة غلط
 

ترجمه مجيزنا الشيخ عبد الرزاق البيطار الدمشقي في تاريخه وأخذ عنه السيد أبو بكر بن شھاب الباعولي تزيل الھند وقرظ 
الشمس محمد االنبابي وغيره، وقال عنه  أربعينه المسماة شفاء القلوب شيخنا مسند المدينة ابن ظاھر وشيخ الجامع األزھر

رفيع  :(1) صديقنا نقيب األشراف بالديار المصرية الكاتب الشھير السيد توفيق البكري الصديقي في كتابه صھاريج اللؤلؤ
الصدر رحب الفؤاد، قد صرفت إليه وجوه األمل، فكأن بيته قبة أطنابھا السبل، معطاء غطريف، العماد، كثير الرماد، رحب 

 يرى أن شقاًفي باطن البرة قسم بينه وبين الضعيف، غياث المرمل الممتاح، وعصمة في الزمن الكالح،
________________________________________ 

 
 .)لفالمؤ(وانظر باقيه  4: صھاريج اللؤلؤ (1)
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عربي في سجايا مضر وزيد مناه، أجود بالجاه من المال وبالمال من الجاه، كعب في الكرم، والسموأل في الذمم، وعمرو بن 
العاصي في الرأي، والمغيرة في الدھي، والشعبي في العلم، وابن أبي دواد في الحكم، في قريض كالآلل، كل بيت شعر خير 

روضة البشام في الرحلة إلى بالد "حمد بن عبد الجواد القاياتي المصري في رحلته من بيت مال، وقال عنه الشمس م
نة العلية، في كنف العالم المرشد الصالح األستاذ الشيخ أبو الھدى أفندي الصيادي الرفاعي المقيم اآلن باآلستا" (1) :الشام

الحضرة السلطانية، ونال من لدنه رتباً سامية ونياشين عالية ومراتب علية بھية، ومع كونه من أھل الطريق وخليفة من خلفاء 
الطريقة الرفاعية له إلمام بالسياسة وخبرة تامة في أحوال الوقت الحاضر والزمان الغابر بمطالعة تواريخ األمم الماضين، فھو 

  .إلقبال والقبول ونيل المأمول، اھـجدير با
 

 .له برنامج نقل عنه الحافظ ابن األبار في التكملة: أبو محمد ابن عبيد هللا - 63

 ما عرف اسمه من الفھارس وأوله حرف األلف

ھو : للحافظ مرتضى الزبيدي، قال عنه الصفي أحمد بن حسن العطاس اليمني (2) :أبواب السعادة وسالسل السيادة 15- 
  أرويه عن السيد العارف أحمد بن حسن العطاس. كتاب عظيم مشتمل على غالب الطرق بأسانيدھا، اھـ

________________________________________ 
 

 .)4: نفحة البشام) (المؤلف( 35: روضة البشام (1)

(2) 
، وحلية196: 2ى له ترجمة في الجبرتي صاحب تاج العروس وعشرات من المؤلفات األخر) 1205(مرتضى الزبيدي محمد بن محمد 

:وانظر فيما يلي رقم( 297: 7والزركلي  106، 56: 2ومجلة المجمع العلمي  696، 620، 398: 2وبروكلمان، التكملة  1492: 3البشر 
 .300: وله ترجمة ضافية رقم) 161، 121، 101، 100، 60، 58، 46، 42، 31، 22

   
أبي بكر بن عبد هللا العطاس وصالح بن عبد هللا العطاس عن الوجيه عبد الرحمن األھدل عن الباعلوي المذكور عن الشيخين 

  .مؤلفه
 

ن بن شھاب الدين الكوراني ثم لمسند القرن الحادي عشر وعالمته البرھان إبراھيم بن حس :(1) األمم إليقاظ الھمم - 16
  .1101المدني المتوفي سنة 

 
وفھرسته ھذه أكبر فھارس المنال إبراھيم وأمتعھا وأكثرھا فوائد حديثية وكالمية وصوفية وتاريخية، ساق فيھا كثيراًمن أوائل 

ل في كثير من األحاديث الكتب الحديثية، وعنھا أخذ من ألف في األوائل، وانتخب فيھا فوائد من بعض الكتب، وحرر القو
، ولصاحبنا الشيخ أحمد (2) والنكت المھمة، وبالجملة فھو ثبت ممتع للغاية في نحو عشر كراريس، وقد طبع أخيراً في الھند

الفائدة التامة بھما، وقد قال أبو طاھر الكوراني عن األمم والكفاية للعجيمي إن كالً أبي الخير عليه تعليق مھم لو طبع لكانت 
  .منھما كاف لوصل أسانيد غالب الكتب المتداولة وفيھا الغنية ألھل زماننا، اھـ

 
ي يروي عن الصفي القشاشي وسلطان المزاحي وعلي الشبراملسي والنجم الغزي وزين العابدين الطبري والشمس البابل

وعيسى الثعالبي ومنال محمد شريف الكردي وعبد الكريم الكوراني وعبد الباقي البعلي وعبد هللا الالھوري وعلي ابن العفيف 
شيخ الزين الطبري وغيرھم من المشارقة عامة، وعبد ال(3) التعزي والشھاب أحمد العجمي ومباركة وزين الشرف أخوات

القادر بن علّي الفاسي ومحمد بن سعيد المرغتي السوسي ومحمد بن محمد المرابط الدالئي ومحمد بن محمد بن سودة الفاسي 
 .وأبي سالم العياشي وأبي العباس ابن ناصر، كما أخذا عنه أيضاً، وغيرھم من المغاربة

________________________________________ 
 

27: وتحفة االخوان 5: 1وسلك الدرر  11: 1والبدر الطالع  398، 320: 1في رحلة العياشي " األمم إليقاظ الھم"ترجمة الكوراني صاحب  (1)
 .283، 159: وانظر ما يلي رقم) 1: ج(وصفحات متفرقة من الجبرتي  28: 1والزركلي  210: وصفوة من انتشر

 .ولم يذكر تاريخ طباعته) صفحة 134في ( 1577: 2كيس معجم سر (2)
 .أختي: كذا وصوابه (3)

   



55 
 

ويروي صحيح البخاري من طريق المعمرين عن الشيخ الصالح عبد هللا ابن سعد هللا الالھوري والمعمر عبد اللطيف بن عبد 
   .م عن القطب النھروالي المكي بأسانيدهالملك العباسي كتابة من بلد أحمد آباد من الھند ونور الدين بن مطير ثالثتھ

ً من طرق منھا عن عبد هللا السكري الدمشقي عن الوجيه الكزبري عن السيد مرتضى الزبيدي عن محمد بن  نتصل به عاليا
  .عالء الدين الزبيدي وإبراھيم ابن محمد سعيد المنوفي المكي وحسن بن محمد سعيد الكوراني ثالثتھم عنه

  .ى ولده أبي طاھر الكوراني وأحمد بن العربي بن الحاج عنهوبأسانيدنا إل: ح

وبأسانيدنا اآلتية إلى البصري والنخلي والعجيمي والبديري والتاج القلعي ومحمد بن عبد السالم بناني ومحمد بن عبد : ح
  .الرحمن الفاسي وأبي سالم العياشي والھشتوكي والتجموعتي والشيخ أبي العباس ابن ناصر كلھم عنه

وأرويه أيضاً عن عبد المعطي بن أحمد السباعي عن علّي بن عبد الصادق الرجراجي عن محمد بن أحمد السنوسي عن : ح
عبد القادر بن أحمد بن شقرون الفاسي عن حسين بن عبد الشكور الطائفي عن جده ألمه إبراھيم بن أحمد بن آدم عن العجيمي 

  .عن الكوراني وھو مع نزوله غريب السياق

ومن أعلى اتصاالتنا . وبأسانيدنا إلى الغربي وولي هللا الدھلوي ومحمد سعيد سنبل وغيرھم عن أبي طاھر الكوراني عنه: ح
ً عن محمد سعيد الحبال وعبد هللا السكري كالھما عن الوجيه الكزبري عن خليل بن عبد السالم بن محمد بن علّي  به أيضا

  .لبرھان الكوراني مكاتبةالكاملي الدمشقي عن أبيه عبد السالم عن ا

، وممن أجاز لھم فيھا 1096وعندي إجازة بخط الكوراني لجماعة من الدمشقيين منھم عبد السالم المذكور، وھي بتاريخ 
وعبد الرحمن بن عبد الوھاب أبي الصفي وأوالد المستدعي لھم، وھو الشيخ عبد القادر بن عبد الھادي محمد بن محمود الحبال

ً عن اإلمام العمري، وھم مح مد وعمر وعبد الكريم وابن عمه محمد بن تقي الدين العمريين، ومن سني اتصاالتنا به أيضا
حسين بن محمد بن حسين الحبشي الباعلوي بمكة ومحمد بن سالم التريمي كالھما عن المسند عيد روس بن عمر الحبشي 

سين بافقيه عن أبيه الحسين بن عبد هللا بافقيه وخاله السيد الباعلوي الغرفي اليماني عن السيد عفيف الدين عبد هللا بن الح
عيدروس بن اإلمام المسند عبد الرحمن بن عبد هللا بلفقيه كالھما عن والد الثاني الوجيه عبد الرحمن عن المال إبراھيم عامة 

  .وھو كما ترى مسلسل باألشراف آل باعلوي وباليمنيين. ما له

للحافظ صالح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العالئي  :(1) في اإلشارة إلى الفوائد المسموعة إنارة الفوائد المجموعة - 17
ومسموعاته من أشياخه وھي ، جمع فيه أسانيده 761محرم عام  2والمتوفى ببيت المقدس  694الشافعي المقدسي المولد سنة 

موجودة نسخة منھا بالمكتبة السلطانية بمصر وعليھا خط المؤلف " الحمد  على نعمه المترادفة في االنسجام"في مجلد أوله 
   .(2) )انظر إسنادنا إليه في العالئي من حرف العين( 100أوراقھا  743إجازة مؤرخة بعام 

 لرواية المغرب أبي سالم عبد هللا :(3) إتحاف األخالء بأسانيد األجالء - 18

________________________________________ 
 

(1) 
104: 6وطبقات السبكي  369: 2والزركلي  451: 2واالنس الجليل  179: 2والدرر الكامنة  59: 1خليل بن كيكلدي في الدارس ترجمة 

:6والشذرات  360، 43: وذيول تذكرة الحفاظ 528: وطبقات االسنوي وطبقات الحفاظ للسيوطي 165: 1وطبقات الداودي ) الحسينية(
 .79: وانظر رقم 440: نأتي ترجمته رقموس 337: 10والنجوم الزاھرة  190

 .440: رقم (2)

وصفوة من 178: صاحب الرحلة المشھورة، وھي حافلة بالفوائد، انظر ترجمته في اليواقيت الثمينة) 1090 - 1037(أبو سالم العياشي  (3)
 .273: 4والزركلي  191: انتشر

   
ي ألفه أبو سالم ذكر فيه االستدعاء الذي قدمه لمشايخه المشارقة يطلب ابن محمد بن أبي بكر العياشي، وھو الثبت الثاني الذ

فيه اإلجازة لنفسه ولولده حمزة ولمن فيه قابلية من إخوانه وأبنائھم وألخيه األكبر عبد الكريم بن محمد والبن أخته محمد بن 
بد القادر الفاسي وأحمد بن العربي ابن محمد بن عبد الجبار وإلخوانه ولعثمان بن علّي وعبد الرحمن ومحمد ابني شيخه ع

الحاج والعربي بن أحمد بردلة ومحمد بن محمد ابن سودة ولغيرھم من أھل الصحراء، فأجازه على مقتضى طلبه يس بن 
الخليلي وإبراھيم بن عبد الرحمن الخياري المدني والمنال إبراھيم الكوراني وزين العابدين الطبري وعيسى الثعالبي وخير 

ن الرملي وعمر بن عبد القادر المشرقي ويوسف بن حجازي القاسمي الجنيدي الخليلي وعبد القادر بن الغصين الغزي الدي
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وعبد هللا بن محمد الديري وإبراھيم الميموني والخرشي عامة ما لھم، جمع إجازاتھم له ولمن ذكر في نحو كراسين، وسماه 
   .ھذا الثبت لم يطبع معھا بما ذكر، وجعله آخر رحلته ماء الموائد إال أن

نرويه عن أبي اليسر المھنوي المدني عن األستاذ محمد بن علّي الشلفي عن ابن عبد السالم الناصري عن أبي عبد هللا 
الحضيكي عن أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الھاللي عن أبي العباس أحمد الحبيب اللمطي عن محمد بن عبد الجبار 

  .سالم شفاھياً وعمن ذكر لشمول االستدعاء له العياشي عن خاله أبي

  .ويرويھا الناصري المذكور عن أبي العباس الورزازي التطاوني عن أبي العباس أحمد بن ناصر عن أبي سالم: ح

  .ويرويھا ابن عبد السالم الناصري عن الحافظ أبي العالء العراقي عن أبي الحسن الحريشي عن أبي سالم: ح

وأبي عبد هللا محمد بن عبد السالم بناني وأبي عبد هللا محمد بن الطيب " المنح البادية"بأسانيدنا إلى صاحب ونرويھا أيضاً : ح
إتحاف اإلخوان بأسانيد موالنا  - 19 .ولنا بأبي سالم اتصال عجيب سأتحف به القراء في محل آخر. الشركي وغيرھم عنه

وھو أجل من يحدث عنه في الديار الھندية في ھذا القرن وأعالھم إسناداً، العارف با فضل الرحمن بن  :(1) فضل الرحمن
ً عن محدث الھند الشيخ عبد العزيز  1313ومات سنة  1208الشيخ ھل هللا الصديقي النقشبندي، ولد سنة  يروي عاليا

ي ومحدث الھند بعده محمد إسحاق الھندي الشھير عامة، فحصل له بالرواية عنھما الفخرالذي ال يدرك، واشأو الذي ال الدھلو
أرويه عن جامعه للشيخ المذكور صاحبنا مسند الشرق . يلحق، ألنه لم يبق من أصحاب األولفي أواخر القرن المنصرم أحد

ه عن الشيخ علّي أكرم آالروي الصديقي الھندي وعبد الباقي اللكنوي كالھما الشيخ أحمد أبو الخير العطار، كما أروي ما في
  .مكاتبة لي، األول من الھند، والثاني من المدينة، عن موالنا فضل الرحمن بأسانيده

ويعرف بمسالك األبرار للمنال إبراھيم الكوراني ذكر فيه الكثير من  :(2) إتحاف رفيع الھمة بوصل أحاديث شفيع األمة - 20
  ."األمم"أرويه بأسانيدنا إليه المذكورة في . المسلسالت

لرئيس فقھاء مصر ومحدثيھا شھاب الدين أحمد بن محمد بن شيخ اإلسالم أحمد بن  :(3) إتحاف الرواة بمسلسل القضاة - 21
اإلمام المحدث رئيس فقھاء زمانه "ب "خالصة األثر"يونس السعودي الشھير بابن الشلبي الحنفي المصري، حاله في 

وھو ثبت نفيس في نحو ثالث . اته وإقراء كتبهكان له بعلم الحديث اعتناء كبير محتاطاً فيه عارفاً بطرقه وتقييد:وقال" ومحدثيه
 كراريس عندي بخط مشرقي، وموضوعه عنده ذكر ما اتصل به من المرويات المسلسلة

________________________________________ 
 

 .اعتماداً على فھرس الفھارس وحده) 358: 5(وترجم لمؤلفه في أعالمه " اتحاف االخوان"ذكر الزركلي  (1)
 .16: راجع ما تقدم رقم (2)
 .282: 1ترجمة في خالصة االثر " اتحاف الرواة"البن الشلبي صاحب  (3)
  

أرويه . وكانت وفاته في نيف وعشرين وألف 979بالقضاة، واستطرد فيه بعض األوليات واللطائف التاريخية، وأتمه سنة  
  .بأسانيدنا إلى الشمس محمد بن العالء البابلي الحافظ عنه

  لخاتمة حفاظ المشرق أبي الفيض الزبيدي، أرويه بأسانيدنا إلى الشھاب العطار : إتحاف األصفياء برفع سالسل األولياء - 22

   .وعن أبي النصر الخطيب عن عمر الغزي عنه مكاتبة: ح

  ."وعن الشھاب أحمد الجمل النھطيھي عن الشمس محمد بن أحمد البھي الطندتائي عنه شفاھا: ح

اسم فھرس شيخ اإلسالم بمكة ومفتيھا الشيخ عبد القادربن أبي بكر الصديقي : األكابر بمرويات الشيخ عبد القادرإتحاف  - 23
الحنفي أبو الفرج محيي الدين، يروي عامة عن البرھان الكوراني والعجيمي وقريش الطبرية المكية وغيرھم، أجاز لجماعة 

ونرويه أيضاً عن الوجيه  (1) (انظر حرف الواو(روي ثبته ھذا من طريقھما من المغاربة منھم أحمد ومحمد ابنا الورزازي، ن
  .السكري عن عبد الرحمن الكزبري عن عبد الملك القلعي عنه

  .وعن أبي النصر الخطيب عن عمر الغزي عن القلعي عنه:ح
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  .وبأسانيدنا إلى ابن عابدين عن القلعي المذكور عنه:ح

  .وعن شيخنا الوالد عن الدھلوي عن عابد السندي عن القلعي أيضاً عنه:ح

انظر " (مجمع بحار األنوار"أفاد صاحبنا الشيخ أحمد أبو الخير أن المترجم من ذرية الشيخ محمد طاھر الفتني صاحب :تنبيه
 .)حواشيه على األمم للكوراني

________________________________________ 
 

 .635، 634انظر رقم  (1)
   

إبراھيم اللقاني لشيخ المحدثين بمصر الشيخ أبي مفلح خليل بن  :(1) إتحاف سيدي محمد خليل بمواھب موالنا الجليل - 24
وسالم السنھوري وأحمد المكي ومحمد  (2) المصري المالكي، ألفه باسم محمد بن خليل العجلوني، يروي عن والده والبابلي

  .نا إلى الشبراوي عنهحجازي الواعظ وعلي األجھوري وغيرھم، نرويه بأسانيد
  

ھو فھرس العالمة المسند خليل بن إبراھيم اللقاني المالكي األزھري : ذوي اإلسناد (3) إتحاف ذوي اإلرشاد لتحرير - 25
رصفي األزھري عن الشمس محمد الخناني عن حسن بن درويش القويسني صاحب الفھرس قبله، أرويه عن الشيخ موسى الم

  .عن أبي ھريرة داوود بن محمد القلعي عن الشھاب السحيمي عن الجمال عبد هللا الشبراوي عن خليل اللقاني المذكور
 
  .وأرويه عالياً عن شيخنا السكري عن الكزبري عن عبد الملك القلعي عن الشبراوي عنه: ح
 

أنھا  (4) ھو من اإلثبات التي ذكر صاحب الباقيات الصالحات: اف النفوس الزكية في سالسل السادات القادريةإتح - 26
  .أجيزت له، فنرويھا من طريقه

 
 .أرويه عمن ذكر كذلك:قة القادريةإتحاف الفرقة الفقرية الوفية بأسانيد الخر - 27

________________________________________ 
 

.81: 1وسلك الدر ) أو التي قبلھا 1105وكانت وفاته سنة ( 317: ترجمه في شجرة النور" اتحاف سيدي محمد خليل"لخليل اللقاني صاحب  (1)
 .ھو الشمس محمد بن عالء الدين البابلي (2)
 .ربتحري: سلك (3)
 .)فيما يلي 69: انظر رقم(الباقيات الصالحات في األسانيد واألوائل للكنوي  (4)

   
  .أرويه كذلك: اتصال الرحمات اإلالھية في المسلسالت النورية - 28

ثبت صغير ألفه قاضي رباط الفتح وناسكه العالمة األستاذ المقري أبو عبد هللا محمد بن : إتحاف ودود بمقصد محمود - 29
باسم الفقيه األديب الرحال محمد بن  1326بد الرحمن بن أحمد بن التھامي البريري السلوي ثم الرباطي المتوفى به سنة ع

خليفة المدني في نحو كراسته، ذكر فيه أنه قرأ على والده أحد قضاة العدل بالمغرب أبي زيد عبد الرحمن، وأذن له في اإلفادة 
الصحيحين والرسالة ومختصر خليل وغير ذلك على الخصوص، وأخذ والده المذكور أوالً على العموم، ثم أذن له في قراءة 

عن جده ألمه أبي العباس أحمد ابن الطاھر، قرأ عليه القرآن وربع العبادات من مختصر خليل كان يكتبه له بخط يده وغير 
" الذخيرة"لشيخ المعطي بن صالح صاحب ومن شيوخ الجد المذكور في الرباط محمد بن مسعود الشيظمي أحد أصحاب ا. ذلك

وأبي العباس الھاللي، ثم رحل والده المذكور إلى فاس بعد وفاة جده المذكور فأخذ عن األزمي وابن عبد الرحمن والحمومي 
والمكناسي والكوھن والعراقي وأبي غالب والعربي الدمنتي وألمين الزيزي والعباس بن كبران وأحمد بن عبد هللا الزناتي 

وأجازه جماعة . الفضالي، وعمدته في الفقه األربعة األولون من أھل فاس، وفي الحديث التھامي المكناسي والعراقي والدمنتي
ثم ذكر أسانيدھم في الصحيح والفقه المالكي، ثم صرح باإلجازة . منھم ابن عبد الرحمن الحجرتي والكوھن والتھامي المكناسي

فبمقتضى أخذي عن سيدنا الوالد وبحكم :لمذكور بكل ماتجوز له روايته عن ھؤالء األئمة، قالالعامة لمحمد بن خليفة المدني ا
اإلذن منه لي باإلفادة قال وأذنت له أن يحدث عن ھؤالء الشيوخ باألسانيد المذكورة وبغيرھا مما صح عنھم من إثباتھم 

وال يخفى عليك أيھا : إلجازات في مثل ھذا المقام، ثم قالوقد أحال كثير من األئمة على ما ذكر من اإلثبات وا: وإجازاتھم قال
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المحب ما عليه غالب أھل الوقت من اإلقدام على قراءة الحديث من غير تحصيل ألدواته وال أخذ عن أھله، وبعضھم يعتمد 
ات ومعرفة شيخه مع أن االعتماد في ذلك على إجازة الشيوخ مجردة عن تحصيل ما ال مندوحة عنه من األدوعلى إجازة 

مصطلح أھل ھذا الشأن اغترار وجھالة، لتعليق المجيزين ذلك على الشرط المعتبر عند أھل الحديث واألثر، وبالضرورة 
 :وقد أومأ الراجز المصطلحي إلى شيء من ذلك بقوله. انتفاء المشروط بانتفاء شرطه

 من عالم بـھـا ومـن أجـازه وإنما تستـحـسـن اإلجـازة
 عن مالك شرطاً وعن أبي عمر لـولـيد ذا ذكـرطالب علم وا

 إال لماھـر ومـا ال يشـكـل أن الصحيح أنھـا ال تـقـبـل
  

فينبغي لمن أوتي الحكمة أن يكون ضنيناً بھا عن غير أھلھا، وفي كالم اإلمام سفيان الثوري واإلمام الشافعي والغزالي إرشاد 
، وقفت على نسخة منھا عليھا خط المجاز 13.7شعبان عام  6وھي بتاريخ . فىإلى ھذا المعنى، وله من الشھرة ما أغنى وك

  :بھا ابن خليفة، وبأثرھا للشاعر األديب السيد الغالي بن سليمان األندلسي أصالً الفاسي داراً قوله
 

 منك القضاء مخاطباً لمحمـد سجلت حكمك باإلجازة فاھتدى
 ً  اءت بفضل محـمـدبإجازة ج أنتم وانتم إن أجزتم، مرحـبـا

  
بالرباط وال أظنه أجاز في عمره  1319أروي ما في ھذا الثبت عن مؤلفه عالياً إجازة منه لي عامة لفظاً وكتابة بتاريخ سنة 

ألحد إال للمذكور ولھذا الفقير، لشدة انقباضه وتثبته، ومما أغفل في ھذه اإلجازة سنده العالي في القراءات وقد سقته في حرف 
   .(1) )انظر المنجرة(الميم، 

 
 .(2) )انظر الشوكاني من حرف الشين: (إتحاف األكابر باسناد الدفاتر

________________________________________ 
 

 .324: انظر رقم (1)
 .607: انظر رقم (2)

   
لمحمد بن محمد بن عبد : إتحاف أھل الھداية والتوفيق والسداد بما يھمھم من فضل العلم وآدابه والتلقين وطرق اإلسناد 

  .(1) )انظر بصري من حرف الباء(الرحمن بصري المكناسي 

   .(2) )انظر حرف القاف(لشيخنا القادري : إتحاف أھل الدراية بما لي من األسانيد والرواية

الحمد  "التي كتبھا باسم ولده أبي محمد حمزة وولد أخيه محمد بن عبد الرحمن أولھا: إجازة أبي سالم العياشي النظمية - 30
سلسلة ) 2. (أوالً إسناد تلقين الذكر) 1: (اشتملت على أربعة وخمسين ومائتي بيت، وھي على فصول" المجيز ما استجيز

إسناد ) 8. (إسناد أصول الدين) 7. (إسناد النحو) 6. (إسناد البيان) 5. (إسناد الحديث) 4. (إسناد القراءات) 3. (إسناد الفقه
  .سند الخزرجية) 10. (سند مختصر السنوسي) 9. (أصول الفقه

نرويھا بأسانيدنا إلى الحضيكي عن أبي محمد صالح بن محمد الحبيب عن أخيه اإلمام أبي العباس أحمد الحبيب الصديقي عن 
   .وبأسانيدنا إلى الھاللي عن الشيخ أحمد الخطيب عن سيدي حمزة به: ح. حمد حمزة بن أبي سالم عن أبيهأبي م

" ألفية السند"وھي في مجلد صغير، نرويھا بأسانيدنا إليه المذكورة، في : إجازة الحافظ مرتضى الزبيدي ألھل الراشدية - 31
  .له

األديب الصالح صاحب كتاب اللمحة السنية بذكر السيرة النبوية، وإجازته  ھو العالمة: إجازة يوسف فكيھات األندلسي - 32
  ھذه في نحو
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________________________________________ 
 

 .84: انظر رقم (1)
 .531: انظر رقم (2)

   
   .(1) )انظر البوني(الثالثة كراريس، ألفھا باسم الشھاب أحمد بن قاسم البوني، نرويھا من طريقه عنه  

ھو الفقيه المحدث الصالح البركة الناسك صاحب  :(2) أجلى مسانيد على الرحمن في أعلى أسانيد علّي بن سليمان - 33
 28بدمنات، والمتوفى بمراكش  1234التآليف العديدة ولي هللا أبو الحسن علّي بن سليمان الدمنتي البجمعوي المولود سنة 

بن عمر الدكالي والشيخ  ، يروي عامة عن أبي العباس أحمد التمجدشتي السوسي وأبي العباس أحمد1306ربيع الثاني سنة 
عبد الغني الدھلوي المدني والشھاب دحالن ومحمد بن عبد هللا بن حميد الشرقي الحنبلي المكي وحسين بن إبراھيم األزھري 

  .المكي والشيخ الجمال بن عمر المكي وغيرھم

صنفات العلوم المتداولة، وختمھا بأسانيده افتتح الدمنتي ثبته ھذا بترجمة نفسه وبدايته، ثم أتى على أسانيد الكتب الستة وبقية م
. في الطريقة الشاذلية الناصرية حسب أخذه لھا عن صھره البركة الناسك سيدي أبي بكر علّي بن يوسف بن ناصر رحمھم هللا
 والثبت المذكور مطبوع بمصر، لخصه مؤلفه من اليانع الجني وأثبات األمير والشواني والھاللي والحضيكي، وفيه تصحيف

اختصار حواشي األسيوطي على الكتب : وله من التصانيف دونھا العدد العديد فمما يتعلق بعلم السنة. كثير وأوھام عديدة
 الستة، وھي مطبوعة، ولسان المحدث في أحسن ما به يحدث في مجلدين، جمع فيه مواد النھاية

________________________________________ 
 

 .86: انظر رقم (1)

(2) 
ً البوجمعاوي، وانظر معجم1298وانه طبع بالوھبية  287: ذكر ھذا الفھرسة ابن سوده في دليل مؤرخ المغرب ، والبجمعوي تكتب أيضا

ً (الخ .. على أسانيد.. أجلى مساند: 257: سركيس :2وبروكلمان، التكملة  776: 1وانظر ھدية العارفين ) ذكر للبجمعوي أحد عشر مؤلفا
 .104 :5والزركلي  737

   
والقاموس، والتوغيب والتوھيب في اختصار الترغيب والترھيب للحافظ المنذري، في سفر رباعي ضخم، وجوامع الكلم 

على مراتبھا الصحيحة على حدة، " الجامع الصغير"الحسنة المنتصرة في لوامع حكم السنة المختصرة، رتب فيه أحاديث 
في نسخة وقف عليھا في خزانة زاوية تمكروت، ومنظومة في اصطالح  والحسان والضعاف على حدة على حسب ما وجده

الحديث وشرحھا، وشرح العلوم المستخرجة من اسم محمد الشريف وخواصه، وھو الذي يحيل عليه كثيراً في مؤلفاته 
ه ظروفه منجزات جنان الشفا في معجزات جناب المصطفى، حسبما اقتضت:انظر شرح محمد، في مجلدات كبار سماه:قائالً 

األول والثاني في شرح كلمة محمد وكل باب تحته أبواب، :رتبه على أربعة أبواب. األربعة واستنطقته حروف محمد األربعة
منھا الباب الثالثون في استخراج مذاھب اإلسالم وأئمتھا من اسم محمد، والباب الثاني والثالثون في استخراج الفرق الثالث 

لمؤلف العجيب جماعة من أعالم المشرق والمغرب كحسن العدوي المصري ويوسف الحنبلي شيخ والثالثين، وقرظ على ھذا ا
الحنابلة بمصر والبرھان إبراھيم السقا والشھاب أحمد دحالن المكي ومفتي الحنابلة بمكة محمد بن عبد هللا بن حميد الشرقي 

مه، أرويھا وكل ما له عن ولده الفقيه الخامل أبي عبد وكل ھذه التآليف وقفت عليھا بخطه، واألخير منھا عندي معظ. وغيرھم
هللا محمد وأبي عبد هللا محمد بن علّي المشيشي الفاسي وصديقنا القاضي أبي محمد المكي بن علّي البطاوري وأبي عبد هللا 

حاج موسى محمد األمين ابن أحمد بن علّي بن يوسف الناصري وأبي الحسن علّي بن الحسين وأبي الحسن علّي بن ال
على أني أروي عن أقرانه الذين شاركوه فيما ذكر من . الجزائري وأبي عبد هللا محمد البلبيسي المصري بمصر، السبعة عنه

أشياخه ومجيزيه عدا الدكالي رحمھم هللا، وقد وھبني أبو عبد هللا محمد بن علّي المذكور نسخة من فھرسة والده المذكورة التي 
ارتقاء الرتبة باللباس  - 34 .حمھم هللا، وھو ممن أجاز عامة كل طلبته حسبما في طالعة الثبت المذكوركانت عنده بخط أبيه ر

 .أرويه بالسند إلى ابن رشيد الفھري وأبي حيان، كالھما عنه:للشيخ قطب الدين أبي بكر بن محمد القسطالني: والصحبة
انظر الشركي من (الطيب الشركي المدني، ھوثبته الصغير  إرسال األسانيد واتصال المصنفات والمسانيد للشمس محمد بن

  .(1) )حرف الشين
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ھو اإلمام المسند الجمال محمد بن إبراھيم المرشدي المكي الحنفي محدث  :(2) إرشاد المھتدي في مرويات المرشدي - 35
نرويھا من طريق البرھان . مكة ومسندھا، له مشيخة سماھا بذلك، وله عدة تآليف كاألربعين المكية في أحاديث الفقھاء الحنفية

  .ياء عن عمر بن فھد عن المرشدي ما لهالكوراني عن الصفي القشاشي عن الشناوي عن الرملي عن زكر

لكوكب الديار الھندية الشاه ولي هللا أحمد بن عبد الرحيم الدھلوي الھندي رحمه  :(3) اإلرشاد إلى مھمات علم اإلسناد - 36
ً وعمالً وشھرة، أحيا هللا به وبأوالده . 1176ى بدھلي سنة والمتوف. 111هللا سنة  كان ھذا الرجل من أفراد المتأخرين علما

والمترجم وهللا جدير بكل . وأوالد بنته وتالميذھم الحديث والسنة بالھند بعد مواتھما، وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك الديار
اني وابن عقيلة ومحمد وفد هللا بن محمد بن سليمان الرداني المكي وعبد إكبار واعتبار، يروي عامة عن أبي طاھر الكور

الرحمن بن أحمد النخلي، وھما من غرائب شيوخه، وتاج الدين القلعي، وھو أعلى شيوخه إسناداً، وسالم بن عبد هللا البصري 
 .وغيرھم

________________________________________ 
 

 .598: انظر رقم (1)
 .309: ر ترجمة المرشدي رقمانظ (2)

وانظر اسماء بعض كتبه في معجم 145: 1والزركلي  97: واكتفاء القنوع 161، 65: 1لولى هللا الدھلوي ترجمة في إيضاح المكنون  (3)
 .632: ، وله ترجمة مستفيضة برقم63: ، ورقم62: ، وانظر ما يلي قبل رقم890: سركيس

   
حداني على تأليفه احتياج أھل العصر بجھلھم بفضله :"كراسة مطبوع بالھند قال في أوله واإلرشاد ھذا ثبت نفيس في نحو

  .اشتمل على مقدمة وفصول فقف عليه فإنه مھم" يتخذونه سخرياً 

وصلت إليه بدھلي وقرأت عليه الحديث : أروي ماله من المرويات وامؤلفات من طرق منھا بأسانيدنا إلى الحافظ مرتضى قال
ومنھا عن شيخنا الوالد عن الشيخ عبد الغني الدھاوي عن والده الشيخ أبي سعيد ومحمد إسحاق . ذكر وأجازني، اھـولقنني ال

كالھما عن جد األخير ألمه الشيخ عبد العزيز بن ولي هللا الدھلوي عن أبيه وال أحلى عندي من ھذا السند وال أجل لكون 
وأروي عن الشيخ أحمد ابن عثمان العطار عن العالمة : ح. لسوي المستقيمرجاله كانوا أئمة في الدين دعاة إلى الصراط ا

  .المعمر حسن شاه التقوي الجھاني الرامفوري الھندي عن عالم علّي المرادابادي عن الشيخ محمد إسحاق الدھلوي به

ندي عن عبد العزيز عن وأروي عالياًعن أحمد بن رضا علّي خان البريولي الھندي عن المعمر آل الرسول األحمدي الھ: ح
وأروي عن الشيخ محمد علّي أكرم األروي وعبد الباقي اللكنوي كالھما عن فضل الرحمن الصديقي عن عبد العزيز : ح. أبيه

وعن الشيخ خضر بن عثمان الرضوي عن مير أشرف علّي بن سلطان علّي الھندي عن محمد سالمة هللا : ح. عن أبيه
وعن الشبخ علّي أكرم األروي أيضاً عن محمد سعيد العظيم : ح. بد العزيز بن ولي هللا عن أبيهالبدھاوني مكاتبة عن الشيخ ع

وعن الشيخ حبيب الرحمن الھندي ثم المدني وعلي أكرم : ح. ابادي عن سالمة هللا البدھاوني عن الشيخ عبد العزيز عن أبيه
وعن أبي : ح. حاق الدھلوي عن عبد العزيز عن أبيهالمذكور كالھما عن عبد الرحمن األنصاري البانيبتي عن محمد إس

النصر الخطيب وأحمد بن إسماعيل البرزنجي كالھما عن والد الثاني عن موالنا خالد الكردي النقشبندي عن عبد العزيز 
سين أحمد الدين بن بار محمد البنجابي الھندي عن الشيخ حوعن الشيخ أحمد أبي الخير المكي عن إمام : ح. الدھلوي عن أبيه

  .عن أبيه 1238المحدث المليحابادي كتابة من لكنو عن الشاه عبد العزيز بن ولي هللا الدھلوي عام 

ثبت صغير ألفته باسم قاضي الرباط فخر العدوتين العالمة األديب المحب الخطيب الواعظ ابن : أسانيد صحيح مسلم - 37
  .العباس أحمد بن محمد بناني، خصصت له فيه وعممت

ثبت صغير كتبته باسم صديقنا محيي موات مذھب الشافعي الشھاب أحمد : أسانيد حصر الشارد للشيخ عابد السندي - 38
الحسيني المصري الشافعي على أول نسخته من حصر الشارد التي انتسخھا من عندي، ومع ذلك تجد في حرف 

  .من ھذا الثبت ما ليس فيه بكثير (1) الحاء

ه برنامج لإلمام مفخرة تونس مسند المغاربة أبي عبد هللا محمد بن جابر الوادياشي التونسي، ل :(2) أسانيد كتب المالكية - 39
نرويه وكل ما له بأسانيدنا . كتب المالكية وأسانيدھا منه إلى مؤلفيھا، ذكر له ھذا المؤلف ابن فرحون في ترجمته من الديباج

  .)انظر الوادياشي(إليه في حرف الواو 
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لصاحبنا الشيخ أحمد أبي الخير المكي العطار رسالة في إسانيده ألوائل  :(3) األسانيد العلية المتصلة باألوائل السنبلية - 40
 الشيخ محمد سعيد سنبل ألفھا

________________________________________ 
 

 .فيما يلي 122: رقم (1)

(2) 
102: 2ودرة الحجال  311: والديباج المذھب 33: 4والدرر الكامنة  202: 5 ترجمة في النفح" أسانيد كتب المالكية"للوادياشي صاحب 

وفي نفح الطيب( 749وكانت وفاته سنة ) 1980بيروت (وانظر مقدمة االستاذ محمد محفوظ على برنامج الوادياشي  47: 1وغاية النھاية 
 .628: وسترد له ترجمة برقم) وھو سھو على األرجح 779

 .7: رقم انظر ما تقدم (3)
   

في نحو أربع ورقات، وھي مطبوعة بمصر مع األوائل المذكورة، أرويھا عنه وقد شاركته في أكثر مشايخه المذكورين فيھا 
  .وأخذ عن بعضھم بداللتي

  
للحافظ ابن األبار القضاعي، مثله أو قريب منه أرويه  :(1) استدراك على أبي محمد القرطبي في تلخيص أسانيد الموطأ - 41

  .بأسانيدنا إليه
 

  .للحافظ مرتضى الزبيدي، أرويه بأسانيدنا إليه: إسعاف األصفياء بسالسل األولياء - 42
 

للعالمة المعقولي الدراكة الشيخ محمد عبد الباقي ابن علّي بن محمد معين بن مال مبين اللكنوي : اداإلسعاد باإلسن - 43
األنصاري الھندي ثم المدني، روى عامة عن شيوخنا الحجازيين كابن ظاھر والبرزنجي والمھنوي وأبي الخير مرداد وحسب 

سنين الحيدرأبادي وغيره، وزاد باألخذ عن العارف محمد هللا والحضراوي وغيرھم، وعن شيوخنا الھنديين كمحمد نور الح
عبد الرزاق بن جمال الدين األنصاري اللكنوي ومحمد نعيم بن عبد الحكيم اللكنوي ومحمد حسين األلھابادي وفضل الرحمن 

بد الحي وعباس بن صديق المكي وأحمد بن عبد هللا المرغتي المكي وصالح العودي المكي وغيرھم، ومن أعظم مشايخه ع
اللكنوي صاحب المؤلفات العدة، ومن غرائب شيوخه روايته عن صاحب السجادة القادرية ببغداد السيد عبد الرحمن القادري 
الراوي عن عبد السالم البغدادي عن صفاء الدين البندينجي عن عثمان بن سند البصري عن السيد زين الباعلوي المدني 

 حديثاً عن محمد عبد الرزاق اللكنوي عن القاضي مھنية الصحابي الجني فبما ذكر عن ومن غرائبه روايته األربعين. بسنده
________________________________________ 

 
 ."االستدراك على أبي محمد بن القرطبي ما أغفله من طرق روايات الموطا: "واسم الكتاب فيه 258: 6انظر الذيل والتكملة  (1)

   
 .أروي ثبته المذكور وكل ماله عنه مكاتبة، ثم اجتمعت به في المدينة المنورة. عليه وسلم رسول هللا صلى هللا

أنھا " الباقيات الصالحات"ھو من اإلثبات التي ذكر صاحب : إسعاف المريدين بأسانيد الصحبة والمشابكة والتلقين - 44
  .أجيزت له فنرويھا من طريقه

للعالمة المشارك المحقق أبي : بحلية المشايخ ورفع األسانيد الواقعة في مرويات شيخنا اإلمام الوالد (1) أسھل المقاصد - 45
، جعلھا فھرسة لوالده المذكور في 1113سنة  عبد هللا محمد الطيب بن الشيخ أبي عبد هللا بن عبد القادر الفاسي المتوفى بفاس

هللا استعين وإياه أحمد، وھو القوي المعين أحق من :"مقدار عشر كراريس، وقفت على نسخة منھا بخط مؤلفھا افتتحھا بقوله
لعالمة وذكر في الخطبة أنه طلب اإلجازة من أبيه لنفسه وألخيه أحمد والبن عمه صاحب المنح ول" الخ... عليه عليه يعتمد

أبي الفرج عبد السالم بن محمد الرندي والعالمة أبي الحسن علّي بن أحمد الحريشي والعالمة أبي اليمن عبد السالم بن 
حمدون جسوس والعالمة أبي عبد هللا محمد بن العربي بن مقلب العالمة أبي الحسن علّي بن منصور والعالمة أبي عبد هللا 

ارة وابن عمه الفقيه أبي عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ميارة والعالمة أبي محمد الصغير بن محمد بن أحمد مي
وفي خاتمة . عبد هللا محمد بن الحسن األبار والعالمة أبي عبد هللا محمد بن حمدون الشديد وأبي عبد هللا محمد بن محمد بيوا

وكل من ھؤالء :عبد القادر لولده وأخيه ومن ذكر بعدھما قائالً  الفھرس المذكور اإلجازة العامة من الشيخ أبي عبد هللا محمد بن
  ما عدا الولد أحمد تالمذة الشيخ الوالد
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________________________________________ 
 

 .290: والدليل 47: 7والزركلي  329: شجرة النور (1)
   

في جزء صغير مفيد في ": "الدر النفيس"ة العراقي في وقد قال عن الفھرس المذكور العالم. قد شاركوني في األخذ عنه الخ
  .، اھـ"بابه جداً 

  
ه شرح ھذا كان من أعالم فاس وحدثيھا ورواتھا وذوي الجاه العريض بھا، ل (1) والشيخ أبو عبد هللا محمد بن عبد القادر

ممتع على حصن ابن الجزري في مجلد، ولتلميذه القاضي التماق عليه حاشية، وشرح نظم عمه أبي حامد في االصطالح وھو 
المستعمل بفاس في ھذا الفن، وألھل فاس عليه حواش مطبوعة، يروي عامة عن أبيه وعن عم أبيه أبي حامد وغيرھما، وعن 

فكان أبو عبد هللا " اقتفاء األثر"ي منھم له في حجته الثالثة، وھم الذين ذكرھم في أعالم المشرق باستدعاء أبي سالم العياش
محمد بن عبد القادر يروي عن جميعھم مكاتبة، وإن وھم صاحب الصفوة والسلوة فجعاله ممن حج، وإنما أخذه عنھم بالمكاتبة 

  .فقط
 

ن علّي ابن يوسف وولده أبو القاسم محمد وأحمد بن محمد والده وأحمد ب: من شيوخ السماع" أسھل المقاصد"والمترجم لھم في 
الزموري وأحمد بن موسى األبار وعلي الزرھوني وأجمد بن جالل التلمساني، ومن شيوخ اإلجازة والمكاتبة عمه أبو حامد 

المصريين،  والشبراملسي والبرھان الميموني وعبد السالم اللقاني والبابلي والخرشي من" المرآة "محمد العربي صاحب 
والشيخ عيسى الثعالبي وزين العابدين الطبري وإبراھيم الخياري والكوراني من الحجازيين، والشيخ يس الخليلي وعمر 
المشرقي ويوسف القاسمي وعبد القادر بن الغصين وعبد هللا الديري وخير الدين الرملي من الشاميين، والشيخ عاشور 

  .القسمطيني
 

 س المذكور، وھو محل انتقاد، أنه لم يأت بماومما الحظته على المفھر
________________________________________ 

 
 .81: 7والزركلي  215: وصفوة من انتشر 329: ترجمة أبي عبد هللا محمد عبد القادر في شجرة النور (1)

   
ب، وإھمال التنصيص على ذلك ھو الذي يشعر بأن إجازة من ذكر من المشارقة ألبيه بواسطة أبي سالم واستدعائه، وھو عجي

  .جعل االفراني والكتاني يعتقدان فيه أنه حج
 

وقد أجاز أبو عبد هللا محمد الطيب بالفھرس المذكور لجماعة منھم العالمة محمد بن حمدون الشديد الفاسي وغيره، نروي 
  .بد هللا محمد بن عبد القادرمافيھا بأسانيدنا إلى ابن عبد السالم بناني وصاحب المنح، كالھما عن أبي ع

 
ونرويھا من : ح. ونرويھا من طريق مؤلفھا محمد الطيب وأخيه أحمد والحريشب وجسوس وميارة وغيرھم كلھم عنه: ح

وأخبرنا عمر بن الشيخ التونسي عن . طريق الھاللي عن أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي عن والده المذكور
عن جده عن ابن المكودي عن أحمد بن مبارك اللمطي عن المسناوي عن أبي عبد هللا ) 2(عن محمد بيرم  الشاذلي بن صالح

محمد بن عبد القادر وأعلى منه عن عبد المعطي بن أحمد السباعي عن علّي بن عبد الصادق عن بدر الدين الحمومي عن 
صالنا بھا من طريق جامعھا فھو عزيز الوجود، فنرويھا من وأما ات. التاودي ابن سودة عن بناني عنه، وھذا أعلى ما يمكننا

طريق المنور التلمساني عن محمد بن محمد بن حمدون بناني الفاسي عن أبي عبد هللا محمد بن عبد القادر وولده أبي عبد هللا 
   .(1))انظر المنور من حرف الميم(محمد الطيب إجازة عامة 

  
  .للحافظ مرتضى الزبيدي، أرويه بأسانيدنا إليه: اإلسعاف بالحديث المسلسل باإلشراف - 46

  
 ھو: اإلسعاف باالسعاد الرباني في إجازة الشيخ يوسف النبھاني - 47

________________________________________ 
 

 .فيما يلي 326: انظر رقم (1)
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لما استجازني في  (1) باسم بوصيري العصر المحب الشيخ يوسف ابن إسماعيل النبھاني 1322اسم الثبت الذي ألفناه عام 

   .السنة المذكورة، وھو في نحو كراسين
 

وھي أربعة أجزاء للشيخ الراوية أبي عبد هللا  :(2) لھا واإلجازات] الرواة[االستذكار في الروايات وتسمية الشيوخ  - 48
حدثني به :خير عن أبي الحسن شريح بن محمد المقري قال محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن الخوالني بالسند إلى أبي بكر بن

  .خالي الراوية أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن الخوالني عن أبيه أبي عبد هللا جامعھا
 

  .(3) )انظر الكفيري من حرف الكاف: (إضاءة النور الالمع فيما اتصل من أحاديث النبي الشافع
 

المتوفى ألديب فاس أبي عبد هللا محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي  :(4) أزاھر البستان فيمن أجازني بالجزائر وتطوان - 49
المعرب المبين بما تضمنه األنيس المطرب وروضة النسرين المطبوع بفاس، واالستشفاء من األلم : صاحب 1120بفاس سنة 

 .، والدرة السيراء في حديث البراء- يعني موالي عبد السالم بن مشيش -بذكر آثار صاحب العلم 
________________________________________ 

 
وقد قام بدراسة حياته 289: 9والزركلي 1838: ترجمة في حلية البشر، ومعجم سركيس) م1932= ھـ 1350(النبھاني  للشيخ يوسف (1)

 .(1978ونال بھا شھادة الدكتوراه من الجامعة األزھرية(ومؤلفاته الدكتور عيسى الماضي 
 .(507: لبصلة( 448ثقة فيما رواه ثبتاً فيه، توفي بإشبيلية ، والخوالني صاحب االستذكار قرطبي سكن إشبيلية، كان 428: فھرسة ابن خير (2)
 .فيما يلي 285: رقم (3)

"المنتخب من شعر ابن زاكور"ومقدمة  230: 7والزركلي  684: 2وبروكلمان، التكملة  330: شجرة النور: في ترجمة ابن زاكور انظر (4)
 .19: واألنيس المطرب

   
ھر المذكورة، عامة عن عمر بن محمد المانجالتي الجزائري ومحمد بن عبد المؤمن روى ابن زاكور، حسبما في األزا

الجزائري ومحمد بن سعيد قدورة وبتطوان عن أبي الحسن علّي بن محمد بركتو بالسماع عن كثيرين من أھل فاس وغيرھا، 
األزاھر المذكورة ألنه ليس  وممن أجازه ولم يذكر نص إجازته له في 74.وھي فھرسة نفيسة طبعت بالجزائر في صحائف

وقد ساق نص إجازته له وھي مفيدة " مطالع المسرات"على شرطه أبو عيسى المھدي بن أحمد بن علّي الفاسي صاحب 
   .(1) "األنيس المطرب"العلمي في ترجمته من 

 
صل بالمؤلف المذكور عن أبي الحسن علّي بن ظاھر عن أحمد بن طاھر المراكشي عن أحمد بن أبي نافع عن الشيخ نت

   .التاودي ابن سودة عن ابن عبد السالم بناني عنه
 

لخالنا العالمة الفقيه المحدث النسابة الصوفي صالح  :(2) أعالم األيمة األعالم وأسانيدھا بما لنا من المرويات وأسانيدھا - 50
علماء فاس وحامل راية المذھب المالكي على كاھله به أبي المواھب جعفر بن إدريس الكتاني الحسني المتوفى بفاس سنة 

ً . عن نيف وسبعين سنة 1323 ً عامالً ورعا ً عالما ً كثير الصمت والعزلة قليل التدريس كثير التصنيف  كان إماما منقبضا
ً للناس، بقي مدة وعليه المدار في  ً في أعين الخلق، محببا ً عنھم ناصراً لھم، مھابا والتقييد، معتقداً في طريق القوم منافحا

اربت مؤلفاته المائة، منھا في النوازل واألحكام إلى قوله المرجع وتحريره القول الفصل، ال يحابي وال يرابي وال يداھن، ق
ً : السنة وعلومھا  حواش على الصحيح لو تمت لكانت آية في بابھا مألھا فقھا

________________________________________ 
 

 .من الكتاب المذكور 24: انظر ص (1)

:2/3وداغر  133: 3ومعجم المؤلفين  115: 2 والزركلي 141: 4والفكر السامي  433: وشجرة النور الزكية 173: 1رياض الجنة  (2)
 .92: 2واألعالم الشرقية  1545: ومعجم سركيس 123: ودليل مؤرخ المغرب 1056

   
وختم الصحيح ومسلم وختم الموطأ وختم سنن أبي داوود، والرياض الربانية . وحاشية على جامع الترمذي، وغيرھما. محرراً 

ضر في رجال القرن الثالث عشر، وھو مطبوع، ومولد نبوي، وشرح على ھمزية سيدنا في الشعبة الكتانية، والشرب المحت
، وھو مطبوع، وغير ذلك، وعدة "إن هللا يبغض أھل البيت اللحمين"الجد في األمداح النبوية، في مجلد، وتأليف في حديث 
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وابن حمدون ابن الحاج والحاج الداودي أثبات ذكرت في حروفھا أكبرھا ھذا، عدد فيه شيوخه من أھل فاس كابن عبد الرحمن 
وابن سعد والقاضي أبي محمد عبد الھادي بن عبد هللا وطبقتھم، ولكن لم يستجز أحداً منھم، وإنما يروي باإلجازة عن شيخنا 

 فكل ما. ، واستجازه ھو أيضاً، وھو التدبيج1297أبي الحسن علّي بن ظاھر المدني لما ورد على فاس وروده األخير عام 
ترجم فيه شيوخه أوالً، ثم ساق أسانيد الكتب الستة ومصنفات العلوم . رواه في الثبت المذكور عن غيره فإنما ھو سماع فقط

المتداولة، وختمه بترجمة سيدنا الجد رحمه هللا وسالسل الطرق التي أخذ عنه فالقادرية والشاذلية والخلوتية والنقشبندية 
والفھرس المذكور من جمع ابنه صديقنا العالمة أبي زيد .تمه بعد مؤلفاته التي قاربت المائةوالسنوسية والكتانية وغيرھا، وخ

  :صحيفة وفيه يقول أبو زيد المذكور 51عبد الرحمن بإعانتي، وھو مطبوع بفاس في 
 

 عامر كامل الكمـاالت فـيه فھرس جامع جليل جـمـيل
 ـفـيهس فذو اللب دائماً يقت قد حوى لب ماحوته الفھاري
 شيخنـا إذنـاًأو قـراة فـيه صح عالي إسناده فاروه عن

ً وإجازة مرات، بل أجاز في آخره ألھل عصره، وقد سبق منه ذلك أيضاً  أروي مافي الثبت المذكور عن سيدنا الخال شفاھا
لصحيح بالزاوية الكتانية ا وقد ختم المترجم. ، كما روى فيه باإلجازة العامة عن الشيخ عابد السندي رحمھم هللا1287عام 

ً بقية الكتب الستة عدا ابن ماجة، ولنا بلغت وفاته لمكة المكرمة صلى عليه  بفاس أزيد من عشرين مرة، كما أقرأ بھا أيضا
بالمسجد الحرام صالة الغائب، ولم يكن ھناك أحد من آله، وأنجب عدة أوال د كانوا أطواد العلم، درسوا وخطبوا وأفتوا 

   .وا وحدثوا، رحم هللا الجميعونظموا ونثر

جمع كاتبه محمد عبد الحي الكتاني في أسانيد والده : أعذب الموارد في الطرق التي أجيز بالتسليك عليھا الشيخ الوالد - 51
   .الطريقية

قاضي حسين لعالمة اليمن ومسنده الشھاب أحمد بن محمد قاطن الصنعاني اليمني، أرويه عن ال:اإلعالم بأسانيد األعالم - 52
السبعي األنصاري عن محمد بن ناصر الحازمي عن محمد بن علّي العمراني والوجيه األھدل كالھما عنه، وبأسانيدنا إلى 

  .(1) )وانظر أحمد قاطن من حرف القاف(السيد مرتضى الزبيدي عنه 

للعالمة نسابة المغرب المحقق أبي محمد عبد السالم بن الطيب القادري  :(2) إغاثة اللھفان بأسانيد أولي العرفان - 53
ء فاس وصدور أئمتھا المشھود لھم بالتبحر في علوم ، من أعالم علما1058وولد سنة  1110الحسني الفاسي المتوفى سنة 

العربية والبيان والمنطق والكالم واألصول والحديث، وكان نسابة ال سيما أنساب بني ھاشم والعلويين منھم، وإليه كان يرجع 
 كان له: "قال عنه الھاللي في شرح نظمه في المنطق. فيھا، أقر له بذلك مشايخه فضالً عن أقرانه

________________________________________ 
 

 .89: فيما يلي ورقم 534: انظر رقم (1)

وقد 129: 4والزركلي  1478: ومعجم سركيس) المقدمة(وطرفة األنساب  202: ترجمة عبد السالم بن الطيب القادري في اليواقيت الثمينة (2)
 .)1967: انظر معجم سركيس(السني من كتبه وھي تضم االشراف والدر) 1309: فاس(طبعت بعض كتبه في مجموعة 

   
  .اختصاص بمزيد معرفة في األنساب ال سيما قريش ال يقاومه في ذلك أحد وال يدانيه أصالً، اھـ

وله . وكتابه الدر السني بعد المدونة الجامعة لصرحاء األدارسة من ذكر فيه فھو من أھل الطبقة األولى في الشھرة واالعتبار
رجاء اإلجابة بالبدريين من الصحابة، وإغاثة اللھفان ھذه، : لقربات بأھل العقبات، وشرح الصدر بأھل بدر، ونظمهأيضاً نيل ا

ومنھا منھاج الرشاد في المية اإلسناد، ونظم مختصر ابن فارس في السيرة، والدرة الخطيرة في مھم السيرة، وعقود الآلل 
وله قصيدة في رفع سند شيخه سماھا الجوھرة والتماس البركة في أجوبة . اآلل ووسيلة السؤال بما له صلى هللا عليه وسلم من

سيدي علّي بركة في الحديث وغيرھا، ونزھة النادي وطرفة البادي في أھل القرن الحادي، والمقصد األحمد في التعريف 
أسانيد الطريقة الشاذلية وتفاريعھا، وله بسيدنا ابن عبد هللا أحمد، وھو مجلد كبير تفنن فيه ما شاء، وحرر في آخره القول في 

  .فھرسة ينقل عنھا حفيده في نشر المثاني وغير ذلك

المورد الھني بأخبار "وأفرد ترجمة المترجم بالتأليف أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي بجزء سماه 
الثالث لجملة من مقروءاته وذكر أسانيد مروياته ذكر فيه نظم  ھو عندي، عقد فيه الفصل" موالي عبد السالم القادري الحسني
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ً سند الشيخ أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر الدالئي ووالده في  المترجم نفسه سنده في الصحيحين كما نظم المترجم أيضا
  .الطريق

د هللا محمد بن محمد بن حمدون نتصل بالعالمة القادري المذكور في كل ماله من طريق المنور التلمساني وغيره عن أبي عب
وطالما بحثت عن اتصال عام بالمترجم حتى ظفرت به في إجازة بناني المذكور للمنور . بناني الفاسي عن المترجم عامة ما له

كثيرين كالشيخ المسناوي وابن عبد السالم بناني، ذكراه في مشيخنھما فخذه شاكراً، أما بالسماع ومطلق األخذ فمن طريق 
  .لم يذكرا أن لھما منه إجازةولكن 

ً منھم العشرة لحافظ  :(1) اإلمتاع باألربعين المتباينة بشرط السماع - 54 ً عن أربعين صحابيا اإلسالم ابن عن أربعين شيخا
ً لھا عليه من أصل عليه خط الحافظ  حجر، أرويھا بالسند إلى أبي مھدي الثعالبي عن محمد بن عبد الفتاح الطھطائي سماعا
بإجازته من عبد الرؤوف المناوي والبرھان اللقاني كالھما عن الشيخ الرملي عن أبيه عن القاضي زكرياء عن شيخ اإلسالم 

أما بعد فقد عزمت على إمالء أربعين حديثاً من مروياتي العاليات أقتصر فيھا على : "ل في صدرھاوبالسند إليه قا. ابن حجر
ً من رجال أسانيدھا لتبرز متونھا ببينات،  أعلى أنواع التحمل، وھو السماع دون اإلجازات والمناوالت، وأن أكرر شيئا

يث العشرة الزكية، ثم سردت من أسماء الصحابة على حروف وأسانيدھا متباينات، فابتدأت بالحديث المسلسل باألولية، بأحاد
المعجم الثمانبة والعشرين، وأضفت إلى ذلك حديثين عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وابن عمرو بن العاصي لتكمل فيھا 

منين ليتم فيھا أحاديث أحاديث العبادلة المشھورين، ووقع ھنا حديث ابن الزبير مع أبيه، ثم ختمت بحديثين عن عائشة أم المؤ
أبو ھريرة وحديثه مع حديث أبي بكر وجابر وأنس وحديثھما في حرف : الصحابة المكثرين، والمكثرون من الصحابة ستة

األلف والجيم، وابن عباس وابن عمر وعائشة وأحاديثھم في آخر الكتاب، وآخر مشتھر بكنيته مختلف في اسمه، وآخر غير 
 ً  ، وآخر غير مشتھر بكنيته مختلف في اسمه يشتمل على الكنى واأللقاب، فيكثر االعتناء بھامشتھر بكنيته واسمه معا

________________________________________ 
 

والزركلي 87: 1والبدر الطالع  36: 2والضوء الالمع  230: انظر ترجمته في التبر المسبوك): 852(أحمد بن علي بن حجر العسقالني  (1)
 .136: وسترد له ترجمة مفصلة فيما يلي رقم" الجواھر والدرر"لتلميذه السخاوي كتاب في ترجمته بعنوان و 174: 1

   
واالغتناء وختمت بحديث أبي الدرداء وأناشيد، وتكلمت عقب كل حديث على شرح حاله، من عدل أو جرح من رجاله،  

  ."فأوضحت ما فيھا من العلل، وقومت ما وقع فيھا من الخلل

لإلمام المحدث المتبحر المحدث االصولي النظار الجھبذ أبي إسحاق إبراھيم بن موسى  :(1) اإلفادات واإلنشادات - 55
ذلك، المتوفى في سنة تسعين وسبعمائة، قال في  وغير" االعتصام"و" الموافقات"اللخمي الغرناطي الشھير بالشاطبي صاحب 

وھو عندي، قال : قلت." وإنشادات، اھـ (3) كتاب اإلفادات في كراسين فيه طرف وتحف وملح وأدبيات" :(2) نيل االبتھاج
جمعت في ھذه األوراق جملًة من اإلفادات المشفوعة باإلنشادات مما تلقيته عن شيوخنا األعالم، وأصحابي من ذوي :"في أوله

" الخ... نتائج القرايح والعقول النبل واألفھام، قصدت بذلك تشويق المتفنن في المعقول والمنقول، ومحاضرة المستزيد من
حدث فيه كثيراً عن أبي عبد هللا المقري والخطيب ابن مرزوق والقاضي أبي القاسم الحسيني السبتي وغيرھم، وساق فيھا 

أرويه وكل ما للشاطبي من طريق النجم بن فھد عن أبي عبد هللا الراعي عن أبي . كثيراً من المسلسالت واللطائف االسنادية
  .بن سمعت عن الشاطبي، رحمه هللا الحسن

ھو جزء لجامع ھذه الشذرة، محمد عبد الحي الكتاني، : اإلفادات واإلنشادات وبعض ما تحملته من لطائف المحاضرات - 56
عارضت به إفادات وأنشادات الشاطبي، وھو في نحو سبع كراريس، رويت فيه عن كثير من مشايخنا بالمشرق والمغرب 

 .م وفھومھم، رحم هللا الجميعفوائدھم وأشعارھ

________________________________________ 
 

 .)على ھامش الديباج( 46: له ترجمة في نيل الغبتھاج: إبراھيم بن موسى الشاطبي الغرناطي (1)
 .48: نيل االبتھاج (2)
 .وملح أدبيات: نيل (3)
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ھرس الكبير للعالمة المحدث المسند الراوية اللغوي الرحالة محمد بن اسم الف: إقرار العين بإقرار األثر بعد ذھاب العين 
   .(1) )انظر حرف الشين(الطيب الشركي الفاسي 

  .(2) )ضاً انظر حرف الشينأي(للشمس ابن الطيب الشركي : األفق المشرق بتراجم من لقيناه بالمشرق

للحافظ الضابط الثقة الزكي أبي محمد عبد هللا ابن أحمد بن سعيد بن يربوع اإلشبيلي  :(3) األسانيد] بيان[اإلقليد في  - 57
ن الدمشقي في حق ابن أرويه بالسند إلى ابن بشكوال عنه، قال الحافظ ابن ناصر الدي. 522القرطبي محدثھا المتوفى سنة 

ً بالعلل والجرح والتعديل ومتون األسانيد، ومن مصنفاته : يربوع الشنتريني المذكور كان أحد الحفاظ الثقات المصنفين عارفا
  .االقليد في بيان األسانيد اھـ

انظرھا في األلفية (ليه للسيد مرتضى الزبيدي أرويه بأسانيدنا إ: إكليل الجواھر العالية في روايات األحاديث العالية - 58
  .(4) )وحرف الميم

انظر عبد (لمفتي مراكش أبي محمد عبد الواحد بن أحمد الشريف نزيل مراكش : اإللمام ببعض من لقيته من علماء اإلسالم
 .(5) )الواحد من حرف العين

________________________________________ 
 

 .598: انظر رقم (1)
 .598: انظر رقم (2)

طأ، وكتاب المنھاج في رجال مسلم بن الحجاجومن كتبه تاج الحلية وسراج البغية في معرفة أسانيد المو 283: البن يربوع ترجمة في الصلة (3)
 .وغير ذلك

 .300: ورقم 60: رقم (4)
 .في ما يلي 433: رقم (5)

   
   .(1) )انظر الكوھن: (إمداد ذوي االستعداد إلى معالم الرواية واإلسناد

  
على الحقيقة ال المجاز األستاذ الكبير اسم الفھرس الذي جمع في أسانيد مسند الحجاز  :(2) اإلمداد بمعرفة علو اإلسناد - 59

أو  1049أو  1050عبد هللا بن سالم بن محمد بن سالم بن عيسى البصري أصالً المكي مولداً ومدفناً الشافعي المولود سنة 
نه قال ع" ابك له مات إمام الحديث: "وآخر بقوله" اعلم الحديث ماتا: "وأرخ بعضھم وفاته بقوله 1134والمتوفى سنة  1048

قد اتفقوا على أنه حافظ البالد الحجازية، : "الحافظ مرتضى في التعليقة الجليلة بعد وصفه للبصري باإلمام المحدث الحافظ
وقال عنه الشيخ ". أمير المؤمنين في الحديث: "وقال عنه الشيخ إسماعيل بن الشيخ محمد سعيد سكر في إجازته للدمنتي" اھـ

زعم طلبة الحرم أنه فاق أھل الحرمين في الحديث وغيره من : "رحلته وقد لقيه وأخذ عنه أبو العباس بن ناصر الدرعي في
  .".سائر العلوم، اھـ

مصححة عتيقة انتسخھا في المسجد الحرام  ، وعندي منه نسخة(3) والثبت المذكورفي نحو ثالث كراريس طبع قريباً في الھند
تجاه الكعبة المعظمة العالمة المؤرخ الضابط أبو العباس أحمد بن محمد الخياط بن أبي الفضل قاسم بن إبراھيم الفاسي بخطه 

والحمد وقرأ بھا على الشيخ عبد هللا بن سالم، وكتب له في آخرھا اإلجازة به بالتاريخ المذكور، وھي في ملكي  1126عام 
 وعندي. 

________________________________________ 
 

 .في ما يلي 282: رقم (1)

(2) 
:4والزركلي  521: 2وبروكلمان، التكملة  27: وتحفة االخوان 480: 1وھدية العارفين  48: 1ترجمة ابن سالم البصري في الجبرتي 

ذكر المؤلف مصادر أخرى لترجمته منھا التعليقة الجليلة لمرتضى الزبيديوي) واسم أبيه عنده سليم خطأ( 1295: ومعجم سركيس 219
 .والنفس اليماني للوجيه االھدل وتسلية الفؤاد آلزاد الھندي

 .1295: انظر معجم سركيس (3)
   

الم بناني منه نسخة أخرى عليھا خط الشمس الحفني مجيزاً به ألبي محمد حمدون ابن الشيخ أبي عبد هللا محمد بن عبد الس
يروي فيه عامة عن عيسى الثعالبي وشيخه البابلي والشمس محمد بن علّي المكتبي الدمشقي ويحيى الشاوي . 1166بتاريخ 
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المغربي وعبد الملك التجموعتي السجلماسي وعبد هللا بن سعيد باقشير المكي ومنصور الطوخي وأحمد البشبيشي وعلي بن 
أحمد البنا الدمياطي وأحمد بن سليمان الصيني وعبد العزيز الزمزمي وزين العابدين أبي بكر بن الجمال المكي والشھاب 

الطبري وعلي بن عبد القادر الطبري ومحمد الشرنباللي والبرھان الكوراني ومحمد بن سليمان الرداني وغيرھم من مشايخ 
  .الطريق، وھو من جمع ولده الشيخ سالم

في ھذا الزمان علو اإلسناد، وألحق األبناء واألحفاد باألجداد، وورد له طلب اإلجازة من ذكر في أوله أن والده قد انتھى إليه 
: كل مكان سحيق، وكثر االرتحال إليه من كل فج عميق، وكانت أسانيده مفرقة يخشى اندراسھا، فجمعھا في كتاب سماه

ً لعام تأليفه من غير قصد  على سبيل االتفاق، اھـ، وبعد أن ذكر الشيخ األمير اإلمداد بمعرفة علو اإلسناد، فجاء اسمه تاريخا
، وعليھا 1136كذا نسخة بيدي، ووجدت في نسخة أخرى سنة . 1122في فھرسته ان اسمه جاء تاريخاً لعام تأليفه زاد سنة 

الرمز ھو  بھامش نسخة شيخنا عبد القادر المشرفي مبيناً على: بخط الشھاب أحمد بن الطاھرالمراكشي دفين المدينة ما نصه
وفي إجازة صاحبنا الشھاب العطار للشمس محمد أمين رضوان حين ذكر االمداد لسالم . من خطه. فليحرر، اھـ 1126

ً باالمداد قاله الشيخ عمر بن عبد :البصري ھذا قال وھو المتداول بين المشايخ، وقد أختصره من ثبت والده المسمى إيضا
من خطه، وھذا ما لم نسمع به قط، وسيأتي في ترجمة سالم . الكبيرأيضاً، اھـ وقد رأيت:قلت. الرسول، كما رأيته بخطه

البصري من حرف السين أنه أطلع الحافظ الغربي الرباطي على فھارس والده، فانظر ھل أراد الفھارس المجاز بھا، أو 
كة وزين الشرف الطبريتان، ذكرھما ومن شيوخ البصري الذين يترجم لھم في اإلمداد مبار .الفھارس التي ألف ھو، أو ألفت له

  ."العقد المكلل"في مشيخته الحافظ الزبيدي في 

أتصل بالبصري فيما له من طريق أغلب تالمذته كالجوھري والملوي والشبراوي وعبد الحي البھنسي والحافظ محمد بن 
عبد الرحمن بن عبد هللا بلفكيه إسماعيل األمير وعلي بن العربي السقاط والسيد مصطفى البكري والعجلوني والمنيني و

باعلوي وحسن بن عبد الرحمن عيديد الحسني وإبراھيم بن سعيد اإلدريسي وعبد هللا بن عمر األمين الزبيدي واإلمام محمد بن 
إسحاق ابن أمير المؤمنين الصنعاني والشمس محمد بن عبد الوھاب بن علّي الطبري ومحمد بن حسن بن ھمات الدمشقي 

ن بن أسلم الحسيني وعيد بن علّي النمرسي وعبد المنعم بن التاج القلعي المكي وأبي الحسن السندي الكبير وابن وعبد الرحم
عقيلة المكي والسبط عمر بن عقيل المكي وأبي طاھر الكوراني وعبد هللا المحجوب المرغتي الطائفي ويحيى بن عمر األھدل 

إبراھيم الحسيني الطرابلسي نزيل حلب وعبد الكريم الشراباتي الحلبي والشھاب أحمد بن محمد مقبول األھدل ومحمد بن 
  .وعلي الدباغ الحلبي وأبي العباس ابن ناصر الدرعي كلھم عنه، إال أن فيھا ما ھو نازل وما ھو عال

بد هللا وأعلى ما حصل لنا به من االتصاالت من طريق تلميذه العالمة المحدث المسند المعمر الشمس محمد بن محمد بن ع
بعد موت البصري بست وستين سنة، فإنه لتأخر وفاته عن جميع أصحابه المذكورين  1201المغربي المدني المتوفى سنة 

صالح بن عمر الفالني، وزين : حصل لنا االتصال به بعلو، وقد اتصلت بالمغربي المذكور من طريق خمسة من تالميذه وھم
فيع الدين القندھاري الدكني ومحمد شاكر العقاد الدمشقي وابن عبد السالم الناصري العابدين ابن علوي جمل الليل المدني ور

ولنقتصر ھنا على أعالھا وھو مسلسل بالمدنيين، أرويه عن الشھاب أحمد بن إسماعيل البرزنجي عن أبيه  .الدرعي وغيرھم
ال عبد هللا بن محمد بن صالح البنا وأرويه أيضاًعن الجم: ح. عن صالح الفالني عن محمد بن عبد هللا المغربي عنه

  .اإلسكندري عن أبيه عن السيد زين العابدين عن المغربي المذكور عنه

ومساو لھما عن الشيخ محمد خضر بن عثمان الرضوي الحيدرابادي الھندي مكاتبة عن المعمر محمد شھاب الدين العمري : ح
ومساو لھم عن صاحبنا الشھاب العطار : ح.  المغربي عن البصريالمدراسي عن رفيع الدين القندھاري عن محمد بن عبد هللا

عن المعمر عليم الدين بن رفيع الدين القندھاري المذكور عن أبيه عن المغربي عن البصري، وھو أعلى ما حصل لصاحبنا 
 1316خه المذكور سنة وكانت وفاة شي. العطار المذكور، فإنه بروايته عن عليم الدين المذكور ساوى كبار مشايخه وأشياخھم

ً عن المعمر عبد هللا السكري ومحمد أمين البيطار كالھما بدمشق عن . 1232بحيدراباد ووالدته كانت سنة  ومساو له أيضا
المعمر شمس الدين محمد التميمي المصري عن العالمة األمير الكبير عن الشھابين الجوھري والملوي كالھما عن البصري 

   .ثبته

 ً ً عن المعمر عبد هللا السكري الدمشقي عن الشيخ سعيد الحلبي الدمشقي عن الشھاب العطار والشيخ شاكر وأرويه أيضا عاليا
ً عن إسماعيل ابن محمد المواھبي . العقاد كالھما عن الملوي والجوھري كالھما عنه وأرويه عن السكري عن الحلبي أيضا

وسي عن ابن عبد السالم الناصري عن أبي بكر ابن تامر القابسي عن وأرويه عن الشيخ فالح عن الشيخ السن: ح. عن أبيه عنه
وعن نصر هللا الخطيب عن والده عبد القادر عن محمد بن مصطفى الرحمتي عن قاسم بن علّي : ح. عبد هللا السوسي عنه

رھما عن القاوقجي عن وأخبرنا نصر هللا الخطيب وسليم المسوتي وغي: ح. يبزير التونسي عن عبد هللا السوسي التونسي عنه
عن عبد هللا بن عبد اللطيف األحسائي عن البصري أحمد بن حسن الحنبلي عن محمد بن عبد هللا بن فيروز الحنبلي األحسائي 
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وعن الشيخ سليم البشري وعبد البر منة هللا وغيرھما عن محمد الختاني عن حسن القويسني عن داوود القلعي عن : ح. ثبته
  .الصباغ عن البصري أحمد البجيرمي عن

ولنا به اتصال غريب عن السيد شمس الدين محمد بن محمد سر الختم بن عثمان المرغني لقيته باالسكندرية، عن أبيه محمد 
وعن الشمس محمد : ح. عثمان عن أبيه أبي بكر وعمه يس عن أبيھما أبي بكر عن أبيه عبد هللا المرغني عن البصري

طية القماش الدمياطي عن الشيخ مصطفى البدري الدمياطي عن الشمس محمد الشنواني عن الشريف الدمياطي عن الشيخ ع
  .عيسى البراوي عن الشيخ الدفري عن سالم بن عبد هللا البصري به

ومن أغرب أسانيدنا المتصلة بالبصري وأحسن وإن كان نازالً، وھو مسلسل بالھنديين واألقارب، روايتنا عن ظھير الدين 
ي الھندي كتابة من إله اباد عن أبيه علّي الشھير بميرنجان عن علّي جعفر اإللھبادي عن خاله محمد أجمل أحمد األجمل

 .العباسي عن ابن عمه غالم قطب الدين العباسي عن والده محمد فاخر العباسي عن محمد حياة السندي عن البصري
قراء جميع الكتب الستة فكثرت النسخ بإقرائه وانتشرت المترجم تفرد في مكة بإ: "قال الشمس ابن عقيلة عن شيخه البصري

بأيدي الناس بكتابتھم واستكتابه لھا، وشرح البخاري وذكر فيه عيون مافي فتح الباري والكرماتي وغيرھما، فھو أبسط من 
 ."القسطالني وفتح الباري، ووصب إلى الثلث ونحوه، وأقرأ الموطأ وغيره، وانتھت الرياسة في ذلك إليه، اھـ

للوجيه األھدل عن الجمال البصري ھذا أنه قرأ صحيح البخاري في جوف الكعبة المشرفة مراراً،  (1) "النفس اليماني"وفي 
 وأن شرحه على الصحيح

________________________________________ 
 

 .68: النفس اليماني (1)
   

وھذا االسم كاد أن يكون من قبيل المعمى، فإنه موافق لعام الشروع في : "قال" ضياء الساري"عز أن يلقى له مثال، سماه 
ومن أعظمھا : "قال" ومن مناقبه تصحيحه للكتب الستة، حتى صارت نسخته يرجع إليھا من جميع األقطار: "قال" تأليفه

ي الذي وجد فيه ما في اليونينية وزيادة، أخذ في تصحيحه وكتابته نحواًمن عشرين سنة، وجمع مسند أحمد بعد صحيح البخار
  ."أن تفرق أيادي سبا وصححه وصارت نسخته أمة، اھـ

  
ً عام  56وإقراؤه لمسند أحمد في الروضة النبوية كان في  بن إدريس الشھير  (1) ، وقال الشيخ الجليل أحمد1121مجلسا

جمع مسند اإلمام أحمد بعد أن تفرق أيادي سبا، وكاد أن يكون كالھبا، وصحح : "بالشماع الصعيدي المكي في ترجمة البصري
ً سارت ف ي األفاق، وانتشرت في الحرمين، انتشاراً طار في منه نسخة صارت كعبة لمن أمھا، نقل منھا السادة العلماء نسخا

 ."الخافقين، وأرسل ابنه البار نسخة أوقفت بطيبة الشريفة وأخرى بجامع مصر، تقبل هللا بكرمه آمين، اھـ
 وله شرح على البخاري سار في:( لما ترجم للبصري قال" تسلية الفؤاد"وفي الحطة نقالً عن السيد آزاد البلجرامي الھندي في 

األنفس واآلفاق سير الروح، ولعمري لقد عز أن يلقى له مثل في سائر الشروح، لكن ضاق الوقت عن إكماله، وضن الزمان 
بإفاضة نواله، والنسخة التي نسخھا الشيخ بيده الشريفة ھي أصل األصول للنسخ الشائعة في اآلفاق، رأيتھا عند موالنا محمد 

تاج الدين المكي ببلد أركات، كان أخذھا الشيخ عن ولد المصنف باالشتراء، فقلت للشيخ أسعد الحنفي المكي من تالمذة الشيخ 
 ھذه:محمد أسعد

________________________________________ 
 

 .)المؤلف(ھكذا سماه صاحب الحطة وعند غيره سالم ابن أحمد الشماع اھـ  (1)
   

بغي أن تنقل منھا إلى مواضع أخرى السيما إلى الديار الشاسعة، فقال النسخة المباركة حقھا أن تكون في الحرمين وال ين
ھذا الكالم حسن ولكن ما فارقتھا لفرط محبتي لھا، ثم أرسل الشيخ كتبه من أركات إلى أورنقاباد احتياطاً لما رأى من :الشيخ

 .بواسطة الحطة. اھـ" حفظھا هللاھيجان الفتنة بتلك البالد، فوصلت النسخة إلى أورنقاباد وھي موجودة بھا إلى اآلن 
رأيت في المدينة المنورة عند الحكيم المسند الشيخ طاھر سنبل نسخة عبد هللا بن سالم البصري بخطه من الصحيح : قلت

ثمانية، وھي نھاية في الصحة والمقابلة والضبط والخط الواضح، وأخبرني أنه أحضرھا إلى اآلستانة ليصحح عليھا النسخة 
التي طبعت ھناك من الصحيح، وفرقھا السلطان عبد الحميد على المساجد واآلفاق وعليھا ضبطت، وال أدري من أين األميرية 

اتصلت بسلفه، كما عندي كراسة بخط البصري في ختم صحيح مسلم للحافظ السخاوي، وعندي إجازة بخطه أيضاً لمحمد بن 
البصري أيضاً الحافظ أبو الفيض الزبيدي في إجازة له بعد أن وقال عن  1127مصطفى الفراوي الدمشقي وھي عامة بتاريخ 
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وعلى ھؤالء الثالثة مدار أسانيد الحرمين الشريفين بل وما واالھما من األقطار النائية : "ذكره ھو ورفيقه النخلي والعجيمي
  ."والبلدان الشاسعة، اھـ

 
ً المحدث المسند الشمس محمد بن أحمد الجوھ محدث العصر وإمامه، وجھبذه : "ري المصريوقال عن البصري أيضا

  ."وھمامه، أمير المؤمنين في الحديث
 

، اشتملت على ألف وخمسمائة، وشرحھا ناظمھا في نحو عشر 1198للحافظ مرتضى الزبيدي، ألفھا سنة : ألفية السند - 60
  :كراريس افتتحھا ببيان أنواع الحديث ونقله وأنواع اإلجازة، أولھا

 
 محمد ھو الشريف المرتضـى ربي والرضى يقول راجي عفو

  
  :إلى أن قال

 
 منظـومة رائقة ظـريفة وھذه ألـفـية مـنـيفة

 عن الشيوخ السادة األمجاد ضمنتھا مالي من اإلسناد
 في سائر البلدان واألقطار ممن لقيته مـن األخـيار
 في نسق يشرف بالثنـاء أوردتھم فيھا على الوالء

 كتابة وذاك أمـر جـازا أجـازا وربما ذكرت من
 إن لم يصبھا وابل فطـل باالتفاق قبل لمـا قـلـوا

  

الخ، ترجم فيھا لمجيزيه عامة، وھم محمد بن عالء الدين المزجاجي وعبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي وسليمان بن أبي ...
وعبد هللا بن سليمان الجوھري وإسماعيل بن محمد  بكر الھجام ومشھور بن المستريح األھدل وعبد هللا بن عمر بن األمين

المقري الزبيدي ومساوي بن إبراھيم الحشبيري وعبد هللا ابن أحمد دائل والسيد عبد هللا المرغني والوجيه العيدروس ونور 
إبراھيم بن سعبد الحق بن عبد هللا المتوكلي وعمر بن عقيل السقاف وعبد الرحمن بن أسلم المكي وعطاء هللا بن أحمد المكي و

المنوفي واحمد بن عبد الرحمن األشبولي وأبو الحسن السندي الصغير والسيد مشيخ باعبود وجعفر البرزنجي ومحمد بن 
الطيب الشركي والشھاب الملوي والجوھري والدمنھوري والشبراوي وحسن المدابغي والشمس محمد البليدي وعبد الحي 

قيب وعبد الوھاب العفيفي ومحمد بن عيسى الدمياطي وإبراھيم بن عطاء هللا البھنسي وعمر الطحالوي وعلي بن الن
البوصيري ومصطفى التميمي وشعيب الرفاعي وخليل الرشيدي ومحمد المنور التلمساني والمعمر محمد بن أحمد العشماوي 

 ي والشھاب أحمد المنينيوالتاودي ابن سودة وعلي بن العربي السقاط وسالم بن أحمد وعلي الصعيدي وسليمان المنصور
ومحمد بن عبد الكريم السمان ومحمد بن صالح القادري والشمس السفاريني النابلسي ومحمد بن علّي الغرياني التونسي 

  .وغيرھم، وختمھا بوصابا نافعة

بن عبد الرسول وھي منظومة معتبرة سلسة جامعة، نرويھا بأسانيدنا إليه من طريق أغلب تالميذه كالنور علّي الونائي وعمر 
العطار المكي وأحمد بن عبيد العطار الدمشقي ومحمد بن محمد البخاري النابلسي والشھاب أحمد الطبولي الطرابلسي وأبي 
حامد العربي بن المعطي الشرقي العمري وصالح الفالني المدني وحمودة المقايسي الجزائري وابن عبد السالم الناصري 

الدمھوجي المصري والشمس محمد بن علّي الشنواني المصري والشيخ محمد سعيد السويدي  الدرعي والشھاب أحمد بن عليّ 
  .البغدادي وولده علّي والسيد عبد الرحمن بن سليمان األھدل الزبيدي وغيرھم

 :ولكن لنقتصر ھنا على أعالھا، وذلك أنا نتصل به بواسطتين فقط في عموم ما له من طريق خمسة من تالميذه
بن مصطفى اآلمدي الدياربكري ثم الدمشقي، أجازني عنه عامة عبد هللا السكري الدمشقي العطار وھو عن  عمر: األول

   .الزبيدي مكاتبة

عالمة الشام حامد بن أحمد بن عبيد العطار الدمشقي، وھو يروي عنه باستدعاء والده له بمصر حسبما رأيت اجازته : الثاني
شيخنا عبد هللا السكري وسعيد : ثة من تالميذه ھم آخر المجازين منه في الدنيا وھمله بخط الزبيدي، أروي عنه بواسطة ثال

  .الحبال ونصر هللا الخطيب
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ً عبد هللا السكري والشيخ محمد سعيد الحبال : الثالث الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري مسند الشام، أجازتي عنه عاليا
عبد اللطيف بن علّي فتح هللا البيروتي : الرابع .ر، وھما آخر أصحابه في الدنياوھو عن الزبيدي مكاتبة بواسطة الشھاب العطا
  .يروي عنه مكاتبة، أجاز لنا عنه عامة السكري

الشمس محمد بن أحمد البھي الطند تائي، يروي عنه شفاھاً، أجاز لنا عنه آخر تالميذه في الدنيا وھو الشھاب أحمد : الخامس
  .شافعيالجمال النھطيھي المصري ال

وأتصل به أعلى من ذلك من طريق المعمر الشھاب أحمد بن صالح بن علّي بن محمد سعيد السويدي البغدادي، وھو يروي 
عن السيد مرتضى بحق إجازته لجده محمد سعيد وأوالده وأوالدھم وأحفادھم، وھو آخر حفدة جده المنال علّي المذكور، 

ً  1321ازته لنا كانت من مكة عام ، وإج1324وكانت وفاته عن نيف وتسعين سنة    .لما وردھا حاجا

  .(1) )انظر حرف الشين(للشيخ عبد الكريم الشراباتي الحلبي : إنالة الطالبين لعوالي المحدثين

للعالمة األستاذ المحقق األجل جالل الدين محمد ابن أسعد بن محمد بن عبد الرحيم البكري  :(2) أنموذج العلوم - 61
يلي شيراز، الكازروني  موضع ببالد فارس مما - بفتح المھملة وتشديد الواو وتخفيف النون  - الدواني، نسبة إلى دوان 

وكانت وفاته ". سمعت الثناء عليه من جماعة ممن أخذ عنه، اھـ: "ترجمه الحافظ السخاوي في الضوء الالمع وقال. الشافعي
لكتابه األنموذج ھذا مقدمة فصل فيھا الدواني أسانيده الحديثية وغيرھا، ومن مشايخه محيي الدين األنصاري . 918عام 

 حافظ ابن حجر، قالالكوشكناري عن ال

________________________________________ 
 

 .فيما يلي 601: انظر رقم (1)
 .257: 6والزركلي  160: 8والشذرات  133: والنور السافر 130: 2للجالل الدواني ترجمة في الضوء الالمع والبدر الطالع  (2)

   
ً وكنت أنا من جملتھم ولي الرواية عنه من غير واسطة، اھـوقد أجاز الحافظ ابن حجر ألھل شيراز مطلق: الدواني    .ا

نروي أسانيده وكتبه من طريق ولي هللا الدھلوي عن أبيه الشيخ عبد الرحيم عن السيد زاھد بن أسلم الھروي األكبرأبادي 
شيخه محمد شريف  المتصل السند بالدواني المذكور في أسانيده المفصلة، ونروي ماله من طريق البرھان الكوراني عن

الكوراني الصديقي عن الفقيه علّي بن محمد الحكمي عن عبد الرحمن بن عبد القادر بن عبد العزيز بن فھد المكي عن عمه 
جار هللا بن عبد العزيز بن عمر بن فھد المكي عن شرف الدين إسماعيل بن برھان الدين العلوي الزبيدي عن عفيف الدين 

ولقد رأيت إجازة الدواني : "قال المنال الكوراني في األمم. جالل الدواني بجميع تآليفه ومروياتهعبد الرحمن االيجي عن ال
   .، وذكر أن مدار رواية الدواني على والده عن ابن الجزري وغيره"للعارف األيجي ھذا أطنب فيھا جداً 

نا إليه في اإلرشاد وترجمته في حرف انظر أسانيد(لمحدث الھند ولي هللا الدھلوي : إنسان العين في مشايخ الحرمين
   .(1) )الواو

. جمع ولده الشيخ محيي الدين :(2) انتخاب العوالي والشيوخ واألخيار من فھارس ثبت شيخنا الشيخ إبراھيم العطار - 62
وإبراھيم المذكور ھو ابن محمود بن محدث الشام أحمد بن عبيد العطار الدمشقي، يروي عامة عن الشيخ عبد الرحمن الطيبي 

تلميذ السيد مرتضى الزبيدي ووالده محمود وعمه حامد وعبد الرحمن الكزبري وسعيد الحلبي وعمر اآلمدي الدياربكري 
 وأحمد

________________________________________ 
 

 .632: وانظر ترجمته رقم 36: راجع ما تقدم رقم (1)

واالعالم 110: 1وكحالة  705: 2ومنتخبات التواريخ لدمشق  57وتراجم أعيان دمشق  65: 1ترجمة إبراھيم العطار في حلية البشر  (2)
 .65: 2الشرقية 

   
الدياربكري وأبي بكر الكردي وأحمد الحلبي وھاشم الناجي البعلي وحسن الشطي وعبد الرحمن الحفار وغيرھم من  

الشاميين، والبرھان الباجوري والمبلط والشيخ الزرو وغيرھم من المصريين، والسيد محمد بن حسين الجشي المكي والسيد 
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 .وغيره 1275وأخذ مكاتبة عن الشيخ أحمد صالح النابلسي سنة. نجمل الليل والشيخ العزب وغيرھم من الحجازيي
 26وثبته ھذا مطبوع بالشام في . أروي ما فيه عن جامعه الفاضل الشيخ محيي الدين بن إبراھيم العطار الدمشقي عن أبيه

ً عليه لطرفيھا،  ، ومما ذكر فيه روايته للفتوحات عن والده الشيخ محمود العطار1320صحيفة أتم مؤلفه تأليفه سنة  سماعا
  .وصبيحة يوم ختمھا خبره أنه رأى الشيخ محيي الدين في العالم الروحاني وأباح له روايتھا عنه

": اليانع الجني"للشيخ ولي هللا الدھلوي، قال عنه صاحب  :(1) االنتباه في سالئل أولياء هللا وأسانيد وارثي رسول هللا - 63
من الكتب ": "إتحاف االخوان"وقال عنه صاحبنا الشيخ أحمد أبو الخير المكي في ". كتاب نفيس ترغب فيه الفحول، اھـ"

  ."الكبار المطوالت في الفن، من أجلھا وأنفعھا وأكبرھا وأجمعھا كتاب االنتباه، اھـ

ومن أغرب أسانيدنا إلى ھذا الثبت الھام أني أرويه مكاتبة . شيخ ولي هللا باسانيدنا إليه المذكورة في اإلرشادأرويه وكل ما لل
عن الشيخ الصوفي حبيب هللا بن صبغة هللا الشطاري الحيدرأبادي الھندي عن السيد عبد هللا كوجك البخاري عن القاضي 

ن المدعو محمد مقيم األحمدي عن أبيه أحمد هللا الصديقي السھروردي عن ارتضا علّي خان المدراسي عن أبي محمد مقيم الدي
 أبي سعيد الحسني البريولي عن محمد عاشق الصديقي الفلتي عن الشيخ أحمد ولي هللا

________________________________________ 
 

 .36: انظر ما تقدم رقم (1)
   

رويناه عن صاحبنا الشيخ أحمد بن عثمان العطار، وأخبرنا أنه يروي نصفه  الدھلوي قدس سره، ومما يتعلق بھذا الثبت أنا
األخير فقط عن محمد بن عبد العزيز الجعفري الھندي عن الشيخ محمد يعقوب الدھلوي المكي عن جده ألمه الشيخ عبد 

ألول فيه أسانيد الطرق الصوفية العزيز بن ولي هللا عن أبيه، وإنما كان يروي منه الجعفري المذكور نصفه األخير فقط ألن ا
وھذا منه عجيب فإذا لم يكن يرى أن طرق التصوف ": "النفح المسكي"وكان ال يقول بالطرق، قال الشيخ أحمد أبو الخير في 

أھالً ألن تتلقى فلم يروي عن ولي هللا الذي طال ما ألبس الخرقة ولبسھا خصوصاً من طريق ابنه عبد العزيز الذي كان شيخ 
   ."يقة النقشبندية يبايع عليھا، اھـالطر

  
تخريج الحافظ أستاذ دار الخالفة محيي الدين يوسف سبط الحافظ أبي الفرج  :(1) األحاديث المستعصميات الثمانيات - 64

قرأت : "لإلمام أمير المؤمنين المستعصم با العباسي، وھي ثالثة عشر حديثاً، قال في أولھاابن الجوزي الحنبلي البغدادي 
على سيدنا اإلمام المفترض الطاعة على جميع األنام أبي أحمد عبد هللا المستعصم با أمير المؤمنين وقبلة المسلمين ابن اإلمام 

 -أنبأك  -لعباسي بطول حياته، وقمع معاند الدين الحنيفي بطول سطواته رفع هللا قواعد مجده ا - أبي جعفر المنصور، قلت له 
أرويھا بالسند إلى ابن الفوطي ". الخ... أبو الحسن المؤيد الطوسي في كتابه إليك من نيسابور -أيدك هللا بالتوفيق اإلالھي

، رحمھم هللا، وعندي المذكور في حرف الفاء وھو عن الحافظ أبي المظفر يوسف ابن الجوزي مخرجھا عن الم ستعصم با
   .منھا نسخة مسموعة قديمة جداً 

 
 لإلمام العارف: األنوار السنية في أسانيد الطريقة العروسية - 65

________________________________________ 
 

:5والشذرات  203: 13اية والنھاية والبد 258: 2وذيل طبقات الحنابلة  332: 1ترجمة في ذيل مرآة الزمان ) 656(لسبط ابن الجوزي  (1)
 .142: 3وابن خلكان  66: 7والنجوم الزاھرة  286

   
عن نحو مائة سنة، ذكر فيھا اتصاالته  981الشھير بالصقع الطرابلسي سيدي عبد السالم األسمر الفيتوري المتوفى سنة  

رھا أخذ األسمر عن عبد الواحد ابن محمد بالشيخ الشھير العارف أبي العباس أحمد بن عروس دفين تونس الني من أشھ
الدكالي عن فتح هللا بن أبي راس القيرواني عن أحمد بن عبد هللا الرشيد الساحلي عن أبي راوي الفحل عن الشيخ أحمد بن 
عروس، وھو عن الشيخ فتح هللا العجمي عن الشيخ ياقوت العرشي عن المرسي عن الشاذلي بأسانيده المذكورة في كتابه 

 :ھذا الذي ھو من آخر الكتب التي أمالھا الشيخ األسمر، وفي نظمه الذي يقول فيه" ألنوار السنيةا"

 عن سادة أكابر مروية سميتھا السلسلة الذھبية
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طبقات "وقد ذيلھا بنظم سنده إليه صاحبنا العالمة مفتي المنستير الشيخ محمد بن محمد بن عمر مخلوف المنستيري صاحب 
ً في كتابه  (1) "المالكية الذي اختصر فيه كتاب " مواھب الرحيم في مناقب الشيخ سيدي عبد السالم بن سليم"وساقھما معا

 .(2) "في مناقب الشيخ المذكور" األبرارروضة األزھار ومنية السادة "الشيخ كريم الدين البرموني شارح المختصر المسمى 
 -بن حسين بن أحمد شھر بو حريص  -فتحاً  -نتصل بالمترجم عن الرحال الناسك الذاكر أبي عبد هللا محمد بن علّي بن محمد 

، عن شيخه محمد بن عثمان بحيح عن أبيه عثمان دفين 1324ري الطرابلسي، صافحته بفاس سنة الفيتو -بالحاء والخاء 
فتح "بنغازي، عن خاله محمد عن ولده محمد عن والده محمد عن والده بركة الفيتوري عن عبد السالم صاحب كتاب 

 (3) "العليم
________________________________________ 

 
 .شجرة النور الزكية: يريد (1)
 .)المؤلف( 97: انظر المواھب ص (2)
 .)318: انظر شجرة النور(صاحب ھذا الكتاب ھو أبو محمد عبد السالم بن صالح بن خلدة األسمر الفيتوري  (3)

   
ي دفين جربة عن محمد بن عمر بن جحا عن والده محمد بنجحا عن الشيخ سيدي عبد السالم عن الشيخ أبي راوي الفيتور 

ھكذا نقلت ھذا السند من إجازة للمذكور عليھا ختمه وبخطه لصاحبنا أبي العباس أحمد بن العباس البغراوي، . األسمر بأسانيده
  .ولعل فيه انقطاعاً من آخره

للشيخ الصالح العالم العامل الناسك أشھر مشاھير مشايخ الطرق اآلن في : قة السنوسيةاألنوار القدسية في مقدمة الطري - 66
اإلسالم صديقنا السيد أبي العباس أحمد الشريف ابن األستاذ محمد الشريف بن الحافظ السيد محمد بن علّي السنوسي، 

افعة في الطريقة السنوسية وأركانھا وتعاليمھا الجغبوبي أصالً، األناضولي جولة، المكي االستقرار اآلن، وھي رسالة جامعة ن
صحيفة،  117وتراجم رجالھا وأسانيد إمامھا في الكتب الحديثية والطرائق الصوفية وآداب السلوك، طبعت في اآلستانة في 

ة لمجموعة لما رأيت الناس جھلوا مبنى الطريقة المحمدية، وأسانيدھا العليا العلية، وضعت ھذا الكتاب مقدم"قال في أولھا 
األوراد واألحزاب، لينتفع بھا أولو األلباب، إذ معرفة األسانيد المتصلة من أعظم المھمات، وأولى ما اعتنى به ذوو التحصيل 
والرغبات، فإني أبدأ أوالً ببيان محل منشأ مشايخ ھذه الطريقة ووالدتھم ووفاتھم، ثم أسانيدھم في القرآن إذ ھو األصل العظيم، 

اد ھذه الطريقة، ثم أوضح أسانيد األمھات الحديثية ألن مبنى ھذه الطريقة على العمل بالكتاب والسنة األحمدية، وھو أول أور
  "الخ... ثم أبين أسانيد مشايخ الطرق لتكون إن شاء هللا شافية كافية

ھو مستخلفه، وعن ومدار رواية السيد أحمد الشريف فيھا عن والده السيد محمد الشريف وعمه السيد محمد المھدي، و
األستاذين السيد عمران ابن بركة اليزليتني والسيد أحمد بن عبد القادر المازوني األصل الريفي الشھرة، وھو عمدته، وأجازوه 

ويروي القرآن عن السيد المدني التلمساني وعن السيد محمد الزروالي . بما لھم أربعتھم عن جده األستاذ ابن السنوسي بأسانيده
يضاً ثم فصل أسانيده إلى الكتب الحديثية والطرائق الصوفبة، وربما كرر بعض األسانيد وختمھا بكالم نثري ونظمي أعن جده 

لجده اإلمام وغير ذلك من الفوائد النادرة فيما يتعلق بھذه الطريقة، إال أن طابعھا صحفھا وحرف كثيراً من كلماتھا وبعض 
  .التواريخ

ھا السيد أحمد الشريف مكاتبة، وكل ما له أبقاه هللا وأعانه على ما يريد من جمع كلمة اإلسالم أروي الرسالة المذكورة عن مؤلف
حسبما أخبرني به ابن عمه الشيخ الجليل الماجد المرحوم  1284آمين، وھو اآلن في سن الخمسين، ألن والدته كانت سنة 

   .1338الشيخ أحمد بن تكوك المستغانمي بفاس حينما شرف منزلنا سنة 

لعالم المدينة البرھان إبراھيم الكوراني صاحب األمم، إجازة لطيفة في نحو كراسين  :(1) إيقاظ القوابل للتقرب بالنوافل - 67
ب الدين الملثاني، ذكر فيھا أوراده وأوراد شيخه القشاشي وأسانيده في كتبھا للعالم المتفنن الشيخ زكي الدين أبي الفتح ابن قط

تلقين الذكر ولبس الخرقة من طريق الشيخ عبد القادر والسھروردي وكتب الحاتمي والسھروردي والشيخ عبد القادر ثم عمم 
لنسبة إلى غيره وسمى له أخيراً أال أنه المشھور قراء وإقراء عندھم با:له وبالخصوص سند مشكاة المصابيح للتبريزي، قال

، عندي منه نسخة بخط تلميذ 1.77بعض مؤلفاته، وھو ثبت لطيف أكثره متعلق بأسانبد طرق القوم، فرغ منه مؤلفه عام 
أرويه وكل ما فيه بأسانيدنا إلى الكوراني المذكورة في األمم وغيرھا من . 1078مؤلفه عبد هللا بن محمد المينباري كتبھا سنة 

وأرويه بأسانيدنا إلى الحافظ مرتضى، وھو يرويه بالخصوص عن عبد الرحمن ابن علّي بن الحسين الحسني البزاز . تهإثبا
  .صاحب الوادي باليمن عن والده علّي بن الحسين الحسني عن المؤلف
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________________________________________ 
 

 .16: انظر ما تقدم رقم (1)
   

لإلمام أبي األسرار حسن بن علّي العجيمي المكي، ھو ثبت ألفه باسم المذكور،  :(1) بإجازة نصر البنباني إھداء التھاني - 68
د أخذه عنھم إال من الثبت المذكور، وھم وقفت عليه بمكة المكرمة ورويته، ساق فيه روايته عن جماعة من المغاربة لم نستف

قاضي مكناس محمد بن أحمد الفاسي، وابن عمه عبد الوھاب بن العربي الفاسي، كالھما أجازه مكاتبة كما أجازھما القصار 
عالياً، وكذا محمد بن محمد بن أبي القاسم ابن سودة، ومحمد بن سعيد المرغتي السوسي المراكشي، فإذا ضممت ھؤالء 

بعة إلى أبي السعود الفاسي والرداني والعياشي ويحيى الشاوي وأبي مھدي الثعالبي والعلمي المشيشي الذي أجازه األر
ومما استفدته من الثبت . بالمشيشية يجتمع للعجيمي من أشياخ المغرب عشرة ممن أجاز له، وھذا نادر في ذلك الزمن وبعده

لمكي عن المسند زين العابدين الطبري عن والده عبد القادر عن ابن سلطان المذكور رواية العجيمي لمؤلفات علّي القاري ا
  .)انظر حرف العين(أروي الثبت المذكور بسندنا إلى العجيمي . المذكور

  
 .(2) )انظر حرف الشين(للشمس محمد بن الطيب الشركي :األنيس المطرب فيمن لقيته من أدباء المغرب

________________________________________ 
 

، وقد)أبو البقاء 223: 2أبو علي وفي حرف العين أبو األسرار وعند الزركلي  132: كنيته أبو األسرار وفي رقم(حسن بن علي العجيمي  (1)
 .)453: رقم(فصل المؤلف في ترجمته في حرف العين وسي 212: 2ترجم له العياشي في الرحلة 

 .)412، 45، 6: واألرقام( 598: انظر رقم (2)
 

 حرف الباء
 

ھو اإلمام الحافظ المسند أبو عبد هللا محمد بن العالء البابلي المصري الشافعي، وھو بكسر الباء الموحدة،  :(1) البابلي - 64
: وضبطه شيخنا الشھاب أحمد الحضراوي المكي في ثبته بضم الموحدة الثانية، قال كذا نحفظه وسمعنا النطق به من الشيوخ،

كان المترجم له حجة مصر على اآلفاق في صدر األلف الھجري، يذكر . وھوغريب" نسبة إلى بابل بالضم من أعمال أفريقية"
كان كذلك بالنسبة إلى زمانه، قال أبو الفيض عنه أنه دعا لما بانت له ليلة القدر أن يكون في الحديث مثل الحافظ ابن حجر، ف

فإنا ما رأينا في العصر : "، وھذه شھادة منه كافية في حقه، وھو كما قال"المربي الكاملي فيمن روى عن البابلي"الزبيدي في 
 .الشھادة منه وناھيك بمثل ھذه" القريب من لدن الحافظ السخاوي من بلغ صيته واشتھاره وكثر نفعه وجلت تالميذه مثله، اھـ

ولما أراد السيد الزبيدي أن يصل سلسلته بالحديث المسلسل بالحفاظ في مستخرجه على مسلسالت ابن عقيلة ووصل إلى 
اتفق أھل العصر على تسميته بالحافظ، ورأيت وصفه كذلك بخط الشيخ أبي مھدي عيسى الثعالبي وبخط : "المترجم قال

أبي مفلح خليل بن إبراھيم اللقاني وبخط الشھاب العجمي وابنه أبي العز محدثي المحدث محمد بن منصور االطفيحي وبخط 
   ."مصر، اھـ

أحد األعالم في الحديث والفقه، وھو أحفظ أھل عصره لمتون األحاديث وأعرفھم : "وقال عنه األمين المحيي في الخالصة
  بجرحھا ورجالھا وصحيحھا

________________________________________ 
ونھيه عن التأليف اال في أحد أقسام 152: 7وانظر الزركلي  39: 4وله ترجمة في خالصة االثر ) 1077(محمد بن عالء الدين البابلي  (1)

 .)17: ، الفقرة186: 2رسائل (أخذه بتمامه عن ابن حزم في رسالته في فضل األندلس  - كما أورده الزركلي  - سبعة 

ورايت الزرقاني شارح المواھب حاله في إجازته لمحمد بن علّي ". يعترفون له بذلك، اھـ وسقيمھا، وكان شيوخه وأقرانه 
خاتمة "وكذا وصفه أبو األسرار العجيمي في إجازته ألبي حامد البديري بـ ". محدث العصر وحافظه، اھـ"زروق المغربي بـ 

   .)انظر الجواھر" (الحفاظ، شيخ زمانه في الحديث

كما أفرد اآلخذين ". الفجر البابلي في ترجمة البابلي"سماه ] في كتاب[تأليف الحافظ أبو الفيض الزبيدي وقد أفرد ترجمته بال
يروي المذكور عامة عن كافة أعالم مصر في صدر المائة الحادية عشرة، . عنه بتأليف سبق ذكره، وناھيك بھذا في ترجمته

ب أحمد بن الشلبي وسالم السنھوري وعبد الرؤوف المناوي ومن أعالمھم الشمس الرملي والشمس محمد الوسيمي والشھا
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وقد جمع أسانيده ومروياته تلميذه . والنور علّي الزيادي والنور علّي الحلبي والبرھان اللقاني والنور علّي األجھوري وغيرھم
وقفت عليھا في " يدمنتخب األسانيد في وصل المصنفات واألجزاء والمسان"الخاص أبو مھدي عيسى الثعالبي في فھرسته 

: وقد استودع شيخنا الشيخ عيسى ھذه المقروءات كلھا في مؤلف سماه"قال الشھاب النخلي في ثبته . المكتبة السلطانية بمصر
  ."منتخب األسانيد، وقد قيد فيه أسماءھا كلھا وضبط أسانيدھا إلى مؤلفيھا وكل ذلك بإمالء حافظ الزمان الشيخ البابلي، اھـ

بلي المذكور من طريق أبي سالم العياشي وأبي عبد هللا محمد بن عبد القادر الفاسي وأبي عبد هللا محمد بن ناصر نتصل بالبا
الدرعي وغيرھم من المغاربة، والبصري والنخلي والعجيمي والقلعي والثعالبي والرداني والزرقاني وعبد القادر الصفوري 

المشارقة، ولكثرة اآلخذين عنه من األعالم أفردھم الحافظ مرتضى بكتاب  وإبراھيم الخياري وعبد هللا بلفكيه وغيرھم من
وأعلى مابيننا وبينه أربعة، وذلك عن شيخنا أبي النصر الخطيب عن عمر ". المربي الكاملي فيمن روى عن البابلي"سماه 

متولد بباب زعبل إحدى القرى سابق بن رمضان بن عزام الشافعي الزعبلي الاآلمدي عن الحافظ مرتضى الزبيدي عن أحمد بن
أخبرني الحافظ البابلي إجازة مشافھة : إجازة له مشافھة في سائر ما يرويه، قال 1172والمتوفى سنة  1072المصرية سنة 

وقال أيضاً في ". وبھذا السياق ساويت شيوخي وأكثر مشايخ مشايخي، اھـ"العقد المكلل : في سائر ما يرويه، قال الزبيدي في
وفي ھذا السند لطيفة وھي أن شيخنا المذكور بين سماعه وإسماعه مائة سنة، : "ألبي محمد بن زيان العراقي الفاسيإجازته 

  ."ولم يتفق ھذا إال للحجار، اھـ

 :، ووالدته كانت في سنة ألف، ورثاه تلميذه البرھان الخياري بقصيدة تاريخھا1077مات المترجم له سنة 

 خاتمةفأرخوه ال قد ختم العلم به
  

لباجي المالكي، له فھرسة أرويھا بأإسانيدنا إلى ھو الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن وارث ا :(1) الباجي -65
ابن خير عن أبي األصبغ عيسى بن محمد بن أبي البحر قراءة عليه، وعن الشيخ أبي الحسن علّي بن عبد هللا ابن موھب وأبي 

ري الحسن عبد الرحيم بن قاسم بن محمد المقري الحجار، إجازة عن أبي محمد شعيب بن عيسى بن علّي األشجعي المق
  .مشافھة وإذناً، كلھم عن أبي الوليد الباجي

 
 ھو اإلمام العالم المحدث المسند أحمد بن أحمد بن: البجيرمي - 66

________________________________________ 
 

(1) 
95: والمرقبة العليا: 1/2 والذخيرة 802: 4وترتيب المدارك  777: وبغية الملتمس رقم 197: ترجمة في الصلة) 474(ألبي الوليد الباجي 

وتذكرة 486: 1واإلكمال  246: 11ومعجم األدباء  248: 6وتھذيب ابن عساكر  120: والديباج 404: 1والمغرب  188: والقالئد
.67: 2والنفح  75: والروض المعطار 64: 2والفوات  108: 3ومرآة الجنان  408: 2وابن خلكان  280: 3وعبر الذھبي  1178: الحفاظ

   
أكب على إقراء الحديث وألف في : "قال عنه الحافظ مرتضى. 1197جمعة البجيرمي الشافعي المصري المتوفى بمصر سنة 

ھو وهللا من الزاھدين واألولياء : "وقال عنه تلميذه ابن عبد السالم الناصري في رحلته الكبرى". الفن وانتفع به الناس، اھـ
   ."العارفين، اھـ

ھابين الملوي والجوھري والشمس محمد بن أحمد العشماوي والشھاب أحمد الصباغ، كلھم عن البصري يروي عامة عن الش
ً عن محمد بن محمد الدفري عن سالم ابن عبد هللا البصري عن  عامة، ويروي ثبت النخلي عن الصباغ عنه، ويروي أيضا

سي ومحمد بن عبد هللا السجلماسي عن البصري أبيه، ويروي المترجم عن الحفني وحسن المدابغي عن عيد بن عساكر النمر
ويروي المترجم الكتب الستة عن والده أحمد عن . أيضاً، نقلت ھذا من إجازته ألبي الطوع سالمة األشبولي المصري والونائي

وروى . محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي عن الشمس محمد بن داوود العناني عن النور الحلبي عن الشمس الرملي
حديث األولية عن منصور المنوفي عن البشبيشي عن البابلي، وروى علم القراءات عالياًعن الشمس البقري عن عبد الرحمن 

، وروى "المنح البادية"اليمني، وأخذ األسماء اإلدريسية عن أبي الحسن علّي البيومي عن عمر التطواني عن صاحب 
ونكي عن الشھاب أحمد البنا الدمياطي بسنده المعروف، وأخذ الصالة المصافحة والطريقة النقشبندية عن البدر حسن الخ

المشيشية عن والده عن عيد النمرسي عن النخلي والبصري، وأخذ الطريقة الشاذلية عن الشھاب الجوھري عن عبد هللا 
عجمي عن أبيه عن الكنكسي، وأخذ الخلوتية عن سيدي مصطفى البكري، وروى المسلسل بالفاتحة عن والده عن أبي العز ال

علّي األجھوري، وتدبج مع عثمان بن عبد الرحمن الشامي راوي الصحيح عن أحمد بن علّي الغزي عن عبد الرؤوف 
البشبيشي عن عمه عن سلطان المزاحي، وروى عن الصباغ والملوي والجوھري أثباتھم، كما سبق وروى عالياًعن أحمد بن 

   .المذكور ثبت وقفت عليه بالمكتبة الخديوية بمصر، ومنه نقلت بعض ماذكروللبجيرمي. سابق ابن رمضان عن البابلي
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أتصل به في جميع ماله من طرق منھا بأسانيدنا إلى الفالني وعبد الرحمن الكزبري وغيرھما عن أبي الحسن علّي بن عبد 
ي المصري عنه، وبأسانيدنا إلى وعن أبي النصر الخطيب عن أبيه عن الشھاب أحمد بن علّي الدمھوج: ح. البر الونائي عنه

  .ابن عبد السالم الناصري عنه

ھو مسند الشام محمد بن أحمد بن محمد بن خير هللا البخاري األصل والشھرة الحنفي األثري المحدث  :(1) البخاري - 67
يعرف فن : "مطعوناً، قال عنه الحافظ الزبيدي في معجمه 1200والمتوفى بنابلس سنة  1154لس المولود سنة نزيل ناب

الحديث معرفة جيدة، ال نعلم في ھذا العصر من يدانيه فيھا مع ما عنده من قوة الحافظة والفھم السريع وإدراك المعاني 
لته واصفاً له بالحافظ الحجة المتقي وأثنى عليه بالحفظ واالستحضار وترجمة ابن عبد السالم الناصري في رح". الغريبة، اھـ

رأساً في فن "قال عنه الجبرتي في تاريخه . لتراجم الرجال والعلل، كثير الصمت إال عن ذكر البر ومذاكرة العلم الشريف اھـ
حافظ الزبيدي، واسع االطالع على الحديث يعرف فيه معرفة جيدة ال نعلم من يدانيه في ھذا العصر بعد شيخنا المذكور ال

كان في حفظ متون األحاديث والرجال عديم المثيل، كاد أن يشبه : "وقال عنه الشمس ابن عابدين في ثبته". متعلقاته، اھـ
خاتمة المحدثين واإلخباريين : "وقال عنه تلميذه الشھاب أحمد العطار في ثبته". بصاحب الصحيح لو كان أباه إسماعيل، اھـ 

قال المترجم عن " لنسابين، روى عن أبي الربيع سليمان بن يحيى األھدل وحسن بن عبد الرحمن عيديد نزيل مخا باليمنوا
 ومحمد بن عالء الدين الزبيدي ومحمد بن عبد ربه". وبه جل انتفاعي في فن الحديث، اھـ: "ھذا السيد

________________________________________ 
 

 .127 - 126: 2 انظر الجبرتي (1)
   
الشھير بابن الست وعبد هللا بن موسى الحريري المحلي والشمس محمد بن محمد البقاني النابلسي ومحمد بن عبد الكريم  

وقد : "السمان المدني والشمس محمد بن أحمد السفاريني النابلسي والحافظ مرتضى الزبيدي وغيرھم، قال الزبيدي المذكور
  ."ي كراس، ونقلت منه نسخ وأرسل بھا إلٮالديار الشامية، اھـخرجت له معجم شيوخه ف

 .قد رأيت معجمه المذكور بدمشق في مكتبة صديقنا بھجة تلك الديار المرحوم السيد محمد المبارك الجزائري: قلت
ً من طرق منھا : ح. اد عنهعن عبد هللا السكري عن الشيخ سعيد الحلبي عن الشيخ شاكر العق:أتصل به في كل ما له عاليا

وبأسانيدنا إلى :ح. وبأسانيدنا إلى أبي حفص عمر بن عبد الرسول العطار المكي عن الشيخ مصطفى الكردي الشامي عنه
الشھاب أحمد بن عبيد العطار الدمشقي وابن عبد البر الونائي وابن عبد السالم الناصري والشھاب الدمھوجي والشمس 

  .البجعدي كلھم عنه الشنواني والعربي بن المعطي الشرقاوي

وفي غيره من " جالء العينين"المطبوع بھامش " القول الجلي"المترجم ھو الذي ألف في ترجمته ابن تيمية كتابه : قلت
وعندي إجازة بخطه لمحمد بن . المجامع، وإن لم ينسبه له من ترجمه وال عرف ترجمته من طبعه أو طالعه، وھذا عجيب

  .محمد بن أحمد بن محمد الحنفي األثري: كذامصطفى العيني وإمضاؤه فيھا ھ

 ھو بدر الدين محمد بن يحيى بن عمر بن يونس :(1) البدر القرافي - 68

________________________________________ 
 

والزركلي 1502: ومعجم سركيس 106: 4والفكر السامي ) بھامش الديباج( 342: ونيل االبتھاج 258: 4ة االثر ترجمة القرافي في خالص (1)
 .436: 2: وبروكلمان، التكملة 12: 8

   
" خالصة األثر"، له فھرسة ذكرھا له المحيي في ترجمته من 1008ومات سنة  939القرافي المصري المالكي، ولد سنة  

ومحصل مافيھا . وقد وقفت عليھا في مكتبة رواق المغاربة باألزھر" إتحاف االخالء بأسانيد األجالء"ي في وأبو سالم العياش
أنه يروي عامة عن زين الدين الجيزي ويوسف بن القاضي زكرياء والنجم الغيطي والمعمر بھاء الدين الشنشوري ومحمد بن 

ورأيت في زاوية أبي الجعد في . كر مشيخة كل واحد من ھؤالءأحمد الفيشي والنور القرافي ومحمد التتائي وغيرھم، وذ
مجموعة لفخرھا أبي عبد هللا محمد صالح بن المعطي الشرقي إجازة للبدر المذكور كتبھا لعم جد المذكور ولي هللا محمد 

وطأ عن زين بن مضمنھا أنه يروي الم 1003المعروف بالمكناسي بن الشيخ الكبير الشأن أبي عبيد محمد الشرقي بتاريخ 
اللقاني عن الحافظ ابن حجر، ويروي  (1) أحمد الجيزي عن الناصر اللقاني وشمس الدين اللقاني كالھما عن البرھان إبراھيم

الغيطي والناصر اللقاني، يرويه األخير عن الحافظ عثمان الديمي عن الصحيح عن الجمال يوسف بن القاضي زكرياء والنجم 
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ً عن الجمال القلقشندي، ويرويه الديمي عن أحمد بن طريف الشاوي عن العراقي  الحافظ ابن حجر، وأخذه اللقاني أيضا
م العياشي وأبي مھدي أرويھا وكل ما يصح له من مؤلف ومروي من طرق منھا بأسانيدنا إلى أبي سال. والھيثمي بأسانيدھم

وبأسانيدنا إلى القصار الفاسي :ح. الثعالبي والشھاب العجمي والشمس البابلي وغيرھم عن أبي الحسن علّي األجھوري عنه
  .عنه مكاتبة

مد بن محمد بنمحمد بن أحمد البديري الحسيني الدمياطي الشافعي المعروف بابن الميت ھو أبو حامد مح :(2) البديري - 69
 العالمة المحدث الصوفي المسند مفرد الزمان وحيد األقران صاحب 1140وبالبرھان الشامي المتوفى سنة 

________________________________________ 
 

 .)مؤلفال(ھذا اكبر واقدم من صاحب الجوھرة، اھـ  (1)
 .فيما يلي 115؛ وانظر رقم 295: 7وانظر الزركلي  88: 1ترجمة البديري في الجبرتي  (2)

   
الشرح الحفيل على منظومة البيقوني في االصطالح، وإرشاد العمال فيما يطلب في عاشوراء من األعمال وغيرھا، يروي  

بن علّي العجيمي والسيدة قريش بنت عبد القادر الطبرية عامة عن أبي الحسن علّي الشبراملسي والبرھان الكوراني وحسن 
المكية وشرف الدين بن زين العابدين بن محيي الدين بن ولي الدين بن يوسف جمال الدين بن القاضي زكرياء األنصاري 

خذ طريق وأ. ومحمد بن قاسم البقري واحمد بن عبد اللطيف البشبيشي ومحمد بن محمد المرابط الدالئي المغربي وغيرھم
القوم عن جماعة كأبي عبد هللا المسطاري المكناسي وزين العابدين البكري وأخيه وأبي االرشاد يوسف الوفائي والجمال أحمد 

  .البنا الدمياطي وغيرھم

في نحو ست كراريس، ھو عندي، بآخره إجازة مؤلفة به للشمس " الجواھر الغوالي في األسانيد العوالي"له ثبت نفيس اسمه 
وبأسانيدنا إلى الحافظ مرتضى :ح. د بن سالم الحفني، أرويه بالسند إلى الحفني وإلى شيخه مصطفى البكري كالھما عنهمحم

عن األخوين محمد ويوسف ابني سالم الحفني والحسن بن علّي المدابغي ومحمد بن يوسف بن عيسى الدنجيھي الدمياطي 
وأرويه مسلسالً بالمحمدين والدمياطيين عن أبي عبد :ح. البديري ما لهومصطفى بن عبد السالم المنزلي كلھم عن أبي حامد 

هللا محمد الشريف بن عوض الدمياطي عن الشيخ عطية القماش الدمياطي والشيخ أحمد بشارة الدمياطي كالھما عن الشيخ 
حمد الشريف عن محمد ويرويه أبو عبد هللا م:ح. مصطفى البديري عن شمس الدين محمد المھدي عن القطب الحفناوي عنه

الخضري الدمياطي عن محمد األمير الكبير عن محمد بن سالم الحفني عن محمد بن محمد البديري وھو يروي الحديث 
  .المسلسل بالمحمدين عن محمد البقري عن محمد ابن العال البابلي بأسانيده المعروفة

الشيراملسي عن حكم قراءة الحديث مجوداً كتجويد القرآن ر عليّ ذكر المترجم في شرحه على البيقونية أنه سأل شيخه النو: تنبيه
األقوال "فأجابه بالوجوب ونقله له عن كتاب  ؟من إمكان النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وغير ذلك، ھل ھي مندوبة

من فصاحة المتكلم وھذه وعلل الشيخذلك بأن التجويد من محاسن الكالم ومن لغة العرب و: قال" الشارحة في تفسير الفاتحة
  .المعاني مجموعة فيه صلى هللا عليه وسلم، فمن تكلم بحديثه عليه السالم فعليه مراعاة ما نطق به عليه السالم، اھـ

م العالمة محمد بدر الدين ابن الشيخ رضي الدين العامري الغزي الدمشقي مسند الشام اإلما :(1) بدر الدين الغزي - 70
شيخ اإلسالم حافظ ذلك العصر واألوان العالم العامل المفرد المحدث "الشافعي حاله محدث حلب الشراباتي في ثبته بـ 

ماً، وشرح نظم جمع الجوامع، وھو صاحب التفسير المنظوم وشروح ألفية بن مالك الثالثة، اثنان منھا نظ". األصولي، اھـ
ورحلة القدس، ورحلة بالد الروم، والدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد، وغيرذلك مما يزيد على المائة تأليف، فيصح أن 

  .يستدرك على من أھمله ممن ألف في ھذا الباب

ره الجمال القلقشندي وحافظ عصره ويروي عامة عالياً عن القاضي زكرياء والقاضي برھان الدين بن أبي شريف ومسند عص
الحافظ السيوطي والعالمة القسطالني والمسند المعمر ملحق األحفاد باألجداد أبي الفتح محمد بن أبي الحسن المزي 
االسكندري وتقي الدين البرزنجي ووالده رضي الدين الغزي، قال المترجم في إجازة له منظومة كتبھا للمسند الرحال داوود 

 :ومنھا لخصت ما ذكر من شيوخه (2) "النفس اليمني"لعباسي األصابي اليمني ساقھا صاحب بن علّي ا

 تمل إن شرعت فيھم عدا وغيرھم وھم كثير جـداً 
_______________________________________ 

:7والزركلي  360: 2وبروكلمان، التاريخ  403: 8له مؤلفات كثيرة تربو على المائة، انظر شذرات الذھب : حمد بن محمد بن محمدھو م (1)
288. 
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 .266 -  263: النفس اليماني (2)
   
سام وجده ومن أعلى ما حصل له روايته عن اإلمام أبي الفتح اإلسكندري عن عائشة بنت عبد الھادي والشھاب بن صديق الر 

أروي ماله من طريق ابن العجل عنه عالياً ومن طريق ولده النجم الغزي عنه عالياً . علّي بن صالح النويري كلھم عن الحجار
ً إجازة مكاتبة، مات البدر ھذا سنة ومن طريق الشيخ القصار ع (1) (انظر حرف النون والغين(  .984نه أيضا

ھو بدر الدولة صبغة هللا بن محمد غوث ابن ناصر الدين محمد بن نظام الدين الھاشمي المدراسي : بدر الدولة المدراسي - 71
السقاف  الھندي، يروي عن أبيه نظام الدين أحمد بن القاضي حسين البجابوري الشافعي عن السيد عوض ابن شيخ الضعيف

عن الثعالبي والبابلي، وروى عامة عن محمد بن محمد بن عالم الجداوي المكي نزيل مدراس وعمر بن عبد الرسول المكي 
مكاتبة، وروى الصحيح عن عبد الوھاب بن محمد شاكر الموصلي، وفي المدينة عن شيخ الحرم النبوي داوود باشا، وروى 

البھاري عن الوالي أحمد هللا الخيرأبادي عن صبغة هللا الحسيني عن أبي طاھر  دليل الجزولي عن ولي هللا بن محمد عظيم
له ثبت . الكوراني عن والده، ويروي العلوم العقلية عن والده عن مرجع علماء الھند فيھا موالنا بحر العلوم اللكنوي بأسانيده

محمد سعيد خان الھاشمي المدراسي عن أبيه بدر  ذكره له الشيخ أحمد بن عثمان العطار وأجازه لي عن ولده المحدث المسند
  .الدولة، ووھبني إجازة له بخطه

 ھو اإلمام الحافظ مفيد اآلفاق علم الدين أبو محمد :(2) البرزالي - 72

________________________________________ 
 

 .وفي حرف الغين إحالة فقط 348: انظر رقم (1)

(2) 
196: 3والفوات  319: 9والنجوم الزاھرة  321: 3والدرر الكامنة  185: 14والبداية والنھاية  51: 2ترجمة البرزالي في البدر الطالع 

119: والرد الوافر 327: 2وتاريخ ابن الوردي  122: 6والشذرات  292: 1 وطبقات االسنوي) الحسينية( 246: 6وطبقات السبكي 
 .112: 1والدارس  209: وذيل عبر الذھبي 18: والذيل على طبقات الحفاظ 248: والزركشي

   
ان وسمع كثيراً، ورحل وأمعن في طلب الحديث مع االتق 665القاسم بن البھاء محمد بن يوسف البرزالي الدمشقي، ولد سنة 

ً في سبع مجلدات، كذا في طبقات الحفاظ للسيوطي بلغ ثبته : وقال الكتبي في فوات الوفيات. والفضيلة، وخرج لنفسه معجما
أربعاً وعشرين مجلداً أثبت فيه كل من سمع عليه وبلغ مشايخه بالسماع أكثر من األلفين، وباإلجازة أكثر من األلف، رتب ذلك 

 :معجمه المذكور يقول الذھبي وترجمھم في مسودات متقنة، وفي
 وظھور أجزاء بدت وعوالـي إن رمت تفتيش الخزائن كلھـا

 طالع أو اسمع معجم البرزالي ونعوت أشياخ الوجود وما رووا
  

 ً  :وقيل فيه أيضا
 ورووا على التفصيل واالجمال يا طالباً نعت الشيوخ وما رأوا
 معجم البرزالي لك بارزاً من دار الحديث انزل تجد ما تبتغي

  
لمحدثين، فأثر قوله في وسعيت وتخرجت به خطك يشبه خط ا: وھو الذي حبب إلّي طلب الحديث، قال لي" :(1) قال الذھبي

  ."في أشياء، اھـ
 

  .أروي ما له من طريق الذھبي عنه (2) "737لم يخلف في معناه مثله، ومات سنة : "قال السيوطي
 

ھو راوية الديار المصرية ومسندھا الفقيه المحدث برھان الدين أبو إسحاق إبراھيم بن أحمد بن  :(3) البرھان الشامي - 73
 علي، بالموحدة المفتوحةالب -بفتح الفوقية وضم النون الخفيفة وبالخاء المعجمة  - عبد الواحد بن سعيد التنوخي 

________________________________________ 
 

 .198 -  197: نقله في الفوات (1)
 .739ذكر الكتبي أن وفاته سنة  (2)
 .22: 2له ترجمة في إنباء الغمر  (3)
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الشيخ اإلمام العالم "žي بوجدت تحليته في سماع على الفخر عثمان الديم. والعين المھملة الساكنة، الشامي نزبل القاھرة

، وأجاز له ابن عبد الدائم وأبو نصر ابن الشيرازي والقاسم بن عساكر وجمع كثير 709ولد سنة ". المقري المحرر المبرز
يزيد عددھم إلى الثالثمائة، وروى أذكار النووي عن عالء الدين علّي بن إبراھيم بن العطار عن النووي، ثم طلب الحديث 

قال . ن جمع كثير يزيدون على المائتين، وسمع منه الحافظ الذھبي بعد األربعين، وتفرد بكثير من مسموعاتهبنفسه فسمع م
جزءاً، مات  24قرأت عليه الكثير والزمته طويالً وخرجت له عشاريات ثم خرجت له المعجم الكبير في : "الحافظ ابن حجر
  .من إنباء الغمر. اھـ" فجأة سنة ثمانمائة

  
ناولني فھرسته وأخبرني أنه قرأ على نيف وخمسمائة شيخ وأجازني بكل ما : "زلي في إجازته للحفيد ابن مرزوقوقال البر

  ."يرويه عامة، اھـ
 

وآخر أصحابه أبو العباس  748ومن اللطائف أن البرھان التنوخي ھذا سمع منه الحافظ الذھبي كما علمت، ومات الذھبي سنة 
 .)انظر حرف السين(، وللحافظ السيوطي نظم في ھذا المعنى سيأتي في ترجمته 884بن طريف الشاوي عنه مات سنة 

أومن طريق ابن حجر عنه ومن طريق السيوطي عن ابن : ح. أروي فھرسته من طريق ابن مرزوق الحفيد عن البرزلي عنه
  .طريف الشاوي

 
ھو اإلمام الحافظ مفخرة الشام البرھان إبراھيم ابن محمد بن خليل أبو الوفاء الحلبي الشافعي  :(1) البرھان الحلبي - 74

 وسمع من جماعة من أصحاب الفخر ابن البخاري 753المعروف بسبط ابن العجمي وبابن الغوف، ولد سنة 
________________________________________ 

 
.138: 1والضوء الالمع  545: وطبقات الحفاظ 62: 1والزركلي  205: 5وإعالم النبالء  28: 1ترجمة أبي الوفاء الحلبي في البدر الطالع  (1)

   
، واجتھد في الفن اجتھاداً 813موغيرھم، وأخذ علم الحديث عن الحافظ العراقي وبه انتفع، والبلقيني وابن الملقن، وحج عا

تعليق على سنن ابن ماجة، :وله من التصانيف. كبيراً، وقرأ صحيح البخاري أكثر من ستين مرة، وصحيح مسلم نحو العشرين
والتلقيح على الجامع الصحيح، والمقتفى في ضبط ألفاظ الشفا، ونور النبراس على سيرة ابن سيد الناس، وھو عندي في 

شي على مسلم افتقدت في دخول تيمور لحلب، وحواشي على سنن أبي داوود، والتجريد، والكاشف، وتلخيص مجلدين، وحوا
لعالئي، وشرح ألفية شيخه الھميان في معيار الميزان، وحواشي مراسيل ا (1) نثل: المستدرك، وميزان األعتدال سماه

العراقي، وله نھاية السول في رواة الستة األصول، والتبيين ألسماء المدلسين، وھو عندي، وتذكرة الطالب المعلم فيمن يقال 
انه مخضرم، واالغتباط بمن رمي باالختالط، وھو عندي، والكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، أفرد فيه الرواة الذين 

من أنه " التعليقات السنية"وھو يتلو القرآن، وما في  841مات مطعوناً سنة . ع، وتلخيص مبھمات ابن بشكوالوصفوا بالوض
  .838سبق قلم ألن عندي سماعاً بخطه على صحيح مسلم مؤرخاً بسنة  831مات سنة 

 
ً وبأسانيدنا إ: ح. أروي ماله من طريق الحافظ ابن حجر وابن ناصر الدين الدمشقي كالھما عنه  .لى القلقشندي عنه أيضا

ً بالحفظ واإلتقان والضبط له(2) وكان للمترجم ولد أسمه أحمد، وكنيته أبو ذر التوضيح لمبھمات الجامع :، وصف أيضا
 ال، ويقال انه أذھبه في آخر عمره، ماتالصحيح، وعقد الدر والآلل فيما يقال في السلس

________________________________________ 
 

 .تنل: بل؛وفي أصل المطبوعة: الزركلي (1)
 .85: 1والزركلي 279: 5، 25: 1وإعالم النبالء 198: 1له ترجمة في الضوء الالمع: أبو ذر أحمد بن إبراھيم (2)

   
كثير من األجزاء الحديثية، وقد أخط سمينا أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي وعندي سماعات بخطه على  884سنة  

. له، رحم هللا الجميع" إبراز الغي"حيث زعم أن من نسب الولد المذكور للمترجم مخطيء كما بينته بأدلته فيما كتبته بھامش 
وفي ". بنا أبو القاسم عمر بن فھد معجماً، اھـخرج له صاح: "قال الحافظ السيوطي لما ترجم للبرھان ھذا في طبقات الحفاظ

  .الضوءالالمع للسخاوي ترجمة طنانة للمترجم أنظرھا فيه
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شھير بالبراوي العالمة المحقق، أخذ ھو عيسى بن أحمد بن عيسى بن محمد الزبيري الشافعي القاھري ال :(1) البراوي - 75
، 1182الحديث عن الشمس الدفري والديربي وعيد النمرسي ومصطفى العزيزي ومحمد الصغير وغيرھم، مات بمصر سنة 

له ثبت . له شرح على الجامع الصغير في مجلد، يذكر في كل حديث مايتعلق بالفقه خاصة. ودفن بتربة المجاورين بمصر
  .مر بن عبد الرسول نرويه من طريقه عن الشيخ عثمان الشامي عنهنسبه له أبو حفص ع

   .(2) انظر إتحاف ودود: البريبري

الحلة :ھو شيخ المشايخ أبو المواھب مصطفى البكري الصديقي دفين مصر، صاحب الرحلة المسماة :(3) البكري - 76
الحقيقية ال المجازية في الرحلة الحجازية، والرحلة الرضوانية الدانية في الرحلة الحجازية الثانية، ورحلته القدسية األولى 

نية، وجمع ما ورد في فضل الخلفاء األربعة من األحاديث في مجلد لطيف، وھو مطبوع، ونظم أربعين حديثاً مع مقدمة والثا
 وخاتمة حفظھا

________________________________________ 
 

 .283: 5والزركلي  445: 2وبروكلمان، التكملة  811: 1وھدية العارفين  312: 1والجبرتي  273: 3ترجمة البراوي في سلك الدرر  (1)
 .فيما تقدم 59: انظر رقم (2)

ما بين 222وفيه أن مؤلفاته بلغت  200 -  190: 4وترجمته في سلك الدرر : ھو مصطفى بن كمال الدين بن علي البكري الصديقي الخلوتي (3)
 .141: 8والزركلي  582: ومعجم سركيس 165: 1صغير وكبير؛ والجبرتي 

   
  .لمواج في ذكر أحاديث اإلسراء والمعراج، وغير ذلك من التآليف العديدةيعين، واليم ا

  
 .يروي عامة عن البديري والنخلي والبصري وابن عقيلة وأبي المواھب الحنبلي ومحمد بن إبراھيم الدكدكجي والنجم الرملي

عالھا وأغالھا عن أبي النصر الخطيب أروي ما له من طرق منھا بأسانيدنا إلى الھاللي والحفني والسفاريني وغيرھم عنه، وأ
ولد . عن محمد عمر الغزي الدمشقي عن محمد سعيد السويدي البغدادي عنه مشافھة، وھو من جيد األسانيد وأصحھا وأعمھا

   .غلط 1133من أنه مات سنة " األشراف"وما في  1162ومات سنة  1099األستاذ البكري المذكور سنة 
 

ھو العالمة الضابط أبو الحسن قاسم بن علّي البطيوي الفاسي، يروي عن القصار والمنجور وأبي الحسن  :(1) البطيوي - 77
ذكر أنه أجاز بھا لموالي عبد هللا " التحفة القادرية"له فھرسة نسبھا له صاحب . علّي بن عمران وغيرھم، وعمدته األول

  .الشريف، ولم أجد لھا ذكراًعند أخص تالميذه أبي عبد هللا ميارة لما عرف به صدر تعليقه على الصحيح
  .نتصل به من طريق أبي سالم العياشي وغيره عن أبي عبد هللا ميارة شارح المرشد عنه

 
وقته العالمة المعمر أبو عبد هللا محمد بن عبد السالم البناني الفاسي  ھو شيخ المشايخ مسند فاس والمغرب في: البناني - 78

: قال عنه الحضيكي في طبقاته. عن نحو الثمانين 1163شارح االكتفاء والشفاء وغيرھما من المصنفات العتيدة المتوفى سنة 
 أدركناه مقفلنا من المشرق، وھو رئيس العلماء"

________________________________________ 
 

 .348، 318، 317: والدليل 353: وله ترجمة في شجرة النور) اعتماداً على فھرس الفھارس( 77: 7ترجم له الزركلي  (1)
   

وفي تاريخ ابن الحاج أن شرح المترجم على االكتفاء للكالعي في السير ليس له ". والصلحاء وقتئذ في العلم والعمل، اھـ
. غاية في تحرير كل ما يحتاج إليه وھو يدل على أن مؤلفه حاز من العلوم مقام األئمة األبرارنظير، في عدة أسفار، بلغ ال

قم بھذا الوظيف فإنه دين على :وذكر أن شيخه سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي ھو الذي أذنه في الشرح المذكور وقال له
فاستحسن صنيعه ولم يتيسر له التمام، لعدم وجود المسلمين، وشرح منه نحو كراسين وذھب بھما إلى شيخه سيدي محمد 

جمع الكتب من المشرق وأتى بھا لھذه الحضرة وبقي في تبييضه  1141ولما حج عام . الكتاب في المغرب التي فيھا المرام
توضيح ومن تصانيفه كتاب في فضائل الحرمين الشريفين و" معاني الوفا بمعاني االكتفا: "ستة عشر عاماً وسمى ھذا الشرح

حدودھما وأوليتھما وغير ذلك مما ال يجمل بالمؤمن جھله مع فضائل الحج ووجوبه وترتيب مناسكه ومتعلقاته، اشتمل على 
مقدمة وتسعة عشر باباً وخاتمة، منھا الباب الثامن عشر في ذكر من لقيه بالحرمين الشريفين وغيرھما من علماء اإلسالم، وقد 

  .في مجلد إال أنه في الباب المذكور أحال على رحلته الصغرى ولم يزد وقفت على الكتاب المذكور وھو
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يروي عامة عن أبي عبد هللا محمد بن عبد القادر الفاسي وأبي العباس أحمد بن العربي ابن الحاج وأبي علّي اليوسي والقاضي 
بن أبي القاسم العميري وأبي عبد هللا أبي مدين بن الحسن السوسي المكناسي وأبي الحسن علّي بركة التطواني والقاضي سعيد 

المسناوي وأبي مروان عبد الملك التجموعتي والعارف أبي العباس أحمد بن ناصر الدرعي وأحمد بن يعقوب وأبي عبد هللا 
واستجاز له والده من البرھان الكوراني وأبي . وغيرھم" المنح البادية"محمد بن قاسم بن زاكور ومحمد بن الصيني وصاحب 

وسمع أحاديث األولية بمصر . ّي العجيمي وأبي عبد هللا الخرشي وأبي محمد عبد الباقي الزرقاني فأجازوه، وھذا علو نادرعل
عن المعمر عبد الرؤوف البشبيشي آخر تالميذ أبي الحسن االجھوري في الدنياعنه كما سمعه ھنا بشرطه عن اإلمام أبي 

  .العباس ابن ناصر

: العلو وأغبطه به ما ذكر عن نفسه في إجازته لولده محمد وأبي عبد هللا ابن قاسم جسوس وھو قولهومن أغرب ما وقع له من 
وأما الذين نروي عنھم باإلجازة من المغاربة فالشيخ أبو البركات عبد القادر بن علّي الفاسي، عرضت عليه سوراً من "

كما فعل معي مثل ذلك بتعميم اإلجازة لي الشيخ أبو سالم القرآن، وناولني وعمني في إجازته لوالدي باستدعائه ذلك منه، 
وھذا ھو الفخر التليد لبناني المذكور ألنه لم يبق أحد في الدنيا يروي معه عن شيخه الفاسي وأبي سالم فإنه : قلت" العياشي، اھـ

ھو إھمال تالميذه الرواية عنه عاش بعدھما نحواً من سبعين سنة، وبعد الزرقاني والخرشي والكوراني نحو الستين، والعجيب 
عمن ذكر في فھارسھم كالھاللي والشيخ التاودي وابن أخيه ابن الحسن اآلتي بعده، ولكن اإلھمال وعدم االعتناء يصل 

  .بصاحبه إلى أكثر من ھذا

ه محمد بن جمع المترجم فھرسة لشيخه أبي العباس ابن الحاج، وجمع فھرسة لنفسه بناھا على إجازته للشيخ جسوس وتلميذ
 ً ً باسم ولده محمد أيضا  .الحسن بناني وھي في نحو كراسين مفيدين جداً، ووقفت على نسخة أخرى منھا أيضا

نتصل بالمذكور في جميع ما يصح له من طريق تالميذه المجازين منه عامة كالحافظ أبي العالء العراقي وأبي العباس الھاللي 
: ح. ن قاسم جسوس والشيخ التاودي وعلي بن العربي السقاط كلھم عنه كذلكوابن الحسن بناني وأبي عبد هللا محمد ب

  .وبأسانيدنا إلى ابن عبد السالم الناصري عن المعمر إسماعيل بن عبد الرحمن الفجيجي عنه

بد هللا محمد الفضالء األعالم بالتعريف بالشيخ أبي عتحفة"ولولد المترجم الحاج األبر الفقيه عبد الكريم تأليف في والده سماه 
   .(1) "بن عبد السالم

وقد وقفت على استدعاء من أبي العباس الھاللي يطلب فيه اإلجازة من المترجم لنفسه ولجماعة من شرفاء سجلماسة موالي 
لسيد وموالي قاسم بن محمد وسيدي محمد أبي الرخاء ومحمد بن الحسن الوكيلي وأبي أحمد بن الحفيد وموالي محمد بن ا

القاسم بن أحمد الفاسي ومحمد بن الشريف الحسني والمرابط عبد الوھاب بن عمر وأحمد بن عبد الحق وأبي بكر بن محمد بن 
تاودي بن سودة ومحمد بن الطاھر بن عبد علّي الدادسي وعبد القادر بن علّي صاحبھم وأحمد بن إبراھيم من ال يخاف وال

الوھاب بن محمد العلمي وتلوه اإلجازة بخط ابن عبد السالم المذكور لمن ذكر، ولكن ال تحفظ اتصاالً بأحد منھم إال بالشيخ 
و آخر التاودي والھاللي، ورأيت الشيخ فالحاً الظاھري في ثبته يذكر أن ابن عامر المعداني يروي عن المترجم، فإن صح فھ

  .من عاش من اآلخذين عنه، وهللا أعلم

ً  –ھو محمد  :(2) البناني - 79 قال الشيخ . 1194في جيله المتوفى سنة بن الحسن البناني عالمة فاس ومحققھا  -ضما
ً بالتفسير والحديث والفقه واألصول والكالم والتصوف، ذا دين متين وتؤدة عظيمة وھدي حسن، : "الرھوني وكان عالما

وانظر بسط ترجمته في فھرسة تلميذه بصري، وفي الجزء الذي أفرده في "الخ "... منقبضاًعن السلطان زاھداً في عطاياه
   .(3) "بو الربيع الحوات، وھو عنديترجمته أ

أخذ عن ابن عمه عبد السالم البناني المذكور قبله، وقفت على استدعائه منه اإلجازة وإجازته له، وھي في كراسين وكتب له 
 اس وأبي العباس الھاللي والورزازي وغيرھم، وحجإجازة أخرى صغرى، وعن شيوخ ف

________________________________________ 
 

 .197: الدليل (1)
 .320: والدليل 357: ترجمة محمد بن الحسن البناني في شجرة النور (2)
 .19: الدليل (3)
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إجازاتھم له عقب استدعائه، كالشمس الحفني فأخذ بالمشرق عن كثيرين تضمنت مجموعة أسانيده نصوص استدعائه منھم و 
والشھب الثالثة المحدث أحمد ابن مصطفى الصباغ والجوھري والملوي، وھي موجودة، وله فھرسة لطيفة تضمنت أسانيده 

رح في العلوم المتداولة وھي معروفة فيھا نحو كراسة، وعندي نسخة منھا بآخرھا من إجازته بھا لتلميذه أبي عبد هللا بنيس شا
ومن العجب أنه لم يسند فيھا إال عن عمه والصباغ والحفني لشعوره بعلو األولين ومقام األخير الديني، مع أنه تلميذ . الھمزية

  .الملوي والجوھري أيضاً، ولعل الشيخ بناني لم يكن يتفطن لعلوھما وال حصل تفاصيل أسانيدھما

يكي وتلميذه ابن عبد السالم الناصري وتلميذه محمد بن محمد الصادق أروي كل ما للشيخ بناني المذكور بأسانيدنا إلى الحض
ابن ريسون ثالثتھم عنه باإلجازة والسماع، وأتصل بفھرسته ومروياته بإسناد عجيب عن قاضي تونس ومسندھا المعمر الشيخ 

محمد التھامي ابن عمرو الطيب بن محمد النيفر عن صھره البرھان إبراھيم الرياحي عن المسند أبي عبد هللا محمد بن 
وأتصل بفھرسته ومروياته : ح. الرباطي عن قاضي الرباط العالمة أبي العباس أحمد بن صالح الحكمي عن بناني المذكور

ً بإسناد غريب مسلسل بأھل الصحراء، وھو أني أرويھا عن الشيخ الطائر الصيت أبي عبد هللا محمد مصطفى ماء  أيضا
الشيخ محمد فاضل بن مامين عن الشيخ مصطفى الكحيل عن عبد هللا بن إبراھيم العلوي، صاحب  العينين الشنكيطي عن والده

وغيرھا، عن الشيخ بناني والشيخ التاودي مالھما، وأتصل به في صحيح البخاري باسناد غريب عن مجيزنا " مراقي السعود"
عثمان سعيد الشريف الكثيرب السوسي عن الشيخين  مكاتبة العالمة الصالح أبي محمد عبد المعطي بن أحمد السباعي عن أبي

، كالھما 1254أبي عبد هللا محمد بن علّي بن سعيد الھاللي وابن حامد العربي بن إبراھيم السماللي إجازة منھما له عامة سنة 
كان :تنبيه .بأسانيده عن والد األول أبي الحسن الھاللي إجازة منه لھما عن أبي العباس أحمد بن سعيد النظيفي عن المترجم له

الشيخ بناني المذكور يكتب اسمه البناني بالتعريف وكذا كل من أجازه من المشرق يكتب اسمه كذلك، بل رأيت كاتب استدعائه 
ً  –كما أن المترجم اسمه محمد . للشھابين الملوي والجوھري الذي عقبه كتبا له ضبط بائه بالضم، وهللا أعلم كما في  -ضما

ً وعلماً، اھـ: "قال عنه صاحب النشر على ما في بعض نسخه -بالفتح  –أخ اسمه محمد وله . النشر  ."أكبر من أخويه سنا
 -فتحاً  -عبد السالم بن حمدون بن عبد الواحد بن محمد  (2) ھو محمد بن محمد بن محمد العربي بن :(1) البناني المكي– .8

بن أحمد بوستة ابن عبد هللا بن أبي القاسم البناني التفزي المغربي القلعي أصالً المكي داراً مفتي المالكية بمكة المكرمة 
شارح البخاري وغيره، يروي عن الفالني والونائي والشھاب العطار ومحمد بن أحمد  1245لمتوفى في ربيع ثاني سنة ا

البناني المالكي والشرقاوي والشنواني وأحمد بن عمار الجزائري وعبد الملك القلعي وحسين ابن علّي الزواوي والشمس محمد 
 .ني السباعي ومحب هللا السندي ومحمد التونسي وغيرھمبن أحمد الجوھري ومحمد الجودي ومحمد الجيال

وله ثبت ذكر فيه المسلسالت العشرة المشتملة عليھا فھرسة أبي سالم العياشي، ساقھا بسنده عن الونائي عن الحافظ الزبيدي 
وشفاء عياض، ثم عن ابن الطيب الشركي عن أبي سالم، ثم ذكر إسناد الصحيح والموطأ وبقية الستة ومسند الشافعي وأحمد 

  .إسناد فھرس العياشي عمن ذكر

صافحني العياشي، مع أن :ومما ينتقد عليه فيه أكبر انتقاد أنه ساق فيه مثل إسناد المصافحة والمشابكة بسنده إلى الشركي قائالً 
 ابن الطيب الشركي ولد

________________________________________ 
 

  .بعد موت العياشي بنحو العشرين سنة، وروايته عنه إنما ھي بضمن إجازته ألبيه وأوالده، فاعلمه 

لحسن بن عبد الرحمن الشدادي عن بن وعن أبي علّي ا: ح. نروي ما للمترجم بأسانيدنا إلى أبي حامد العربي الدمناتي عنه
عبد هللا سقط الراشدي بإجازته ألبيه وأوالده عنه، وأظن أن شيخنا السيد الحبشي الباعلوي المكي أخبرني بإجازة المترجم 

  .لوالده السيد محمد بن حسين، أما أخذه عنه فمحقق

   .(1) )انظر حرف الحاء(ھو حميد بناني قاضي فاس :بناني

، أخذ 1266يمني الدوعني المتوفى سنة ھو العالمة العارف المسند عبد هللا بن أحمد باسودان ال :(2) باسودان اليمني – 81
عن أكابر آل باعلوي وعمدته منھم العارف عمر البار، وروى عامة عن الوجيه األھدل الزبيدي والسيد علّي بن محمد البيتي 
 .باعلوي المكي والشھاب أحمد بن علوي باحسين جمل الليل وعمر بن عبد الرسول العطار ومحمد بن صالح الرئيس وغيرھم

  .دة فھارس منھا فيض األسرار شرح سلسلة شيخنا الجامع لألسرار السيد عمر بن عبد الرحمن البارله ع

 .)ماداً على فھرس الفھارساعت( 299: 7ترجم له الزركلي  (1)
 ).المؤلف(أخو محمد شارح االكتفاء دفين الديوان بفاس اھـ  (2)
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أروي ما له عن جماعة من أصحاب السيد عيدروس بن عمر الحبشي كالشھاب أحمد بن حسن العطاس عنه عن عبد هللا 
 .يني عن أبيه عن المترجموأروي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن شھاب الدين الحس: ح. باسودان المذكور

________________________________________ 
 

 .فيما يلي 146: رقم (1)

والدوعني نسبة إلى بادية دوعن باليمن؛) 148: ورحلة االشواق القوية 60: 2واعتمد في ذلك على نيل الوطر ( 195: 4ترجم له الزركلي  (2)
 .فيما يلي 117: وانظر رقم

   
العالمة المسند من أشياخ الشھاب دحالن المكي، يروي عامة عن الشھاب أحمد بن علّي : بن ھاشم الجبرتيبشرى  - 82 

له مجموعة إجازات نرويھا عن الشھاب أحمد بن حسن العطاس مكاتبة والسيد عمر شطا المكي شفاھاً، . الدمھوجي وغيره
ً لألول ومكاتبة للثان ي، وھو عن محمد بن عبد هللا باسودان وعلي بن عبد القادر كالھما عن السيد عيدروس الحبشي، شفاھا

  .باحسن الدوعني اليمني كالھما عنه

بشير بن محمد الطاھر الشھير ھو شيخ القراء بالديار التونسية العالم الصالح محمد ال :(1) البشير التواتي التونسي – 83
. 1311بالتواتي البجائي األصل التونسي الدار، وال عالقة له يتوات، إنما سمي على رجل صالح من أھل توات، المتوفى سنة 

أخذ القراءات عن الشيخ محمد بن الرايس التونسي عن الشيخ محمد المشاط التونسي عن الشيخ حمودة بن محمد بن إدريس 
شيخ محمد الحرقافي الصفاقصي عن أبي الحسن علّي النوري الصفاقصي عن أبي عبد هللا االفراني المغربي الحسني عن ال

  .عن الشيخ سلطان المزاحي بأسانيده المعروفة

وللشيخ المذكور ثبت اشتمل على أسانيده في القراءات أرويه عن األستاذ محمد المكي بن المصطفى بن عزوز عنه سنة 
  .عن البرھان إبراھيم بن سليمان المرغاني عنهوأرويه : ح. 1295

وكانت للمترجم رواية عالية في الحديث، فالعجب من إغفال األستاذ ابن عزوز االتصال به فيھا، وذلك أنه يروي عامة عن 
الشيخ محمد معاوية التونسي عن الشيخ حسن بن عبد الكريم الشريف عن الشمس محمد بن علّي الغرياني عن ابن عقيلة 

وروينا عنه عامة بواسطة أبي العباس أحمد األمين بن المدني بن عزوز التونسي ومن إجازته له استفدت إسناده . بأسانيده
 .المذكور في الحديث

________________________________________ 
 

 .278: 6وانظر الزركلي  415: له ترجمة في شجرة النور (1)
ھو مسند مكناسة الزيتون، الفقيه المقريء المحدث المسند المؤرخ المعتني أبو عبد هللا محمد بن  :(1) بصري المكناسي– 84 

 -بالتعريف  - ى عمران البصري محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر بن عبد الرحمن بن ولي هللا أبي موس
األصل المكناسي الدار والمنشأ، ھكذا وصف نفسه في استدعاءاته من مشايخه ويصفونه أيضاً، ويعرف آله بمكناس اآلن 

إتحاف أھل الھداية والتوفيق "له ثبت كبير في نحو أربعين كراسة ليس في فھارس المغاربة أكبر منه سماه . بأوالد بصري
وھو يدل على عناية كبيرة، واھتبال باھظ، ورحلة واسعة، " مھم من فضل العلم وآدابه والتلقين وطرق اإلسنادوالسداد بما يھ
رأيت ھذا األمر علّي أكيداً، فقطعت على أخذ العلم دراية ورواية بعض مشارق األرض ومغاربھا برھا وبحرھا : "قال في أوله

وقال أيضاً في " الخ... ت وأقول أما من الخيرات فال نقنع بل ھل من مزيد،بريداًفي بريد، ومع ذلك تخاطب بلسان حالھا امتأل
سألني بعض الفضالء، األئمة النبالء، ان أقيد إسناد ما أخذته عن أشياخي األعالم من قرآن وحديث وتفسير، وما يرجع : "أوله

بمقدمة في مدح السند وفضله، ثم بدأ  صدرھا" إليھا من أصول عربية وبيان ولغة وطريق القوم وطب وتوقيت وھندسة وأدب
بسند القرآن ففصل أسانيده إلى أئمة القراءات في نحو كراسين، وقاعدته ضبط رجال السند والتعريف بأعالم الرواة والمؤلفين 

ويعتمد كثيراً ثبت ابن الطيب الشركي في ذلك وغيره، وذكر أنه يروي علم " كنز الرواية"المتصل بھم سنده على نسق 
عن األستاذين علّي بن الخراز والمھدي بن  1192قراءات عن األستاذ أبي عبد هللا المبارك بن سالم الشيظمي المتوفى سنة ال

أحمد بن موسى بارا، كالھما عن أبي العالء المنجرة، وعن شيخه ابن عبد السالم الفاسي عن أبي زيد المنجرة بأسانيدھم، ثم 
عن  1187عن اإلمام السيد الغازي بن الحاج العربي بن عبود المكناسي المتوفى سنة  ترجم لسند الموطأ فذكر أنه يرويھا

  .عن الحفني 1174شيخه أبي الحسن علّي بن عبد الرحمن بن عبود المتوفى سنة 
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________________________________________ 
 

 .285: دليل مؤرخ المغرب (1)
   
الزبيدي والشمس األمير الكبير المالكي والشھاب أحمد بن موسى البيلي وعبد  وعن شيوخه المصريين الحافظ مرتضى: ح 

الوھاب الشبراوي وصالح بن يوسف الحنبلي المقدسي المصري شيخ الحنابلة بمصر وسليمان الجمل والشمس الجوھري 
  .والشھاب العروسي كلھم عن الحفني بأسانيده

. ناني واليازغي وعبد القادر بن شقرون وغيرھم من أھل فاس بأسانيدھموروى الموطأ عن البنيس والتاودي والجنوي وب: ح
وروى الموطأ عن أحمد بن عمار الجزائري بأسانيده، ويروي عن الشمس الجوھري عن خليل التوني المغربي عن عمر : ح

عن علّي وعن الجوھري المذكور عن المعمر الشيخ حسن اإلسكندري : ح. المنزالوي عن الزرقاني شارح المواھب
  .األجھوري بأسانيده، وعن ھؤالء يروي بقية كتب الستة وسائر العلوم والمسلسالت والطرق

وسمع حديث األولية بشرطه عن المعمر عبد العزيز بن حمزة المراكشي، وھو أول حديث سمعه منه بالحرم تجاه الكعبة 
بھا سياقه له على ھذه الصفة عن المذكور بشرطه المكرمة عن الحافظ مرتضى الزبيدي بشرطه بأسانيده، ومن أغربھا وأعج

عن الزبيدي وھو أول، قال حدثنا به الشيخ محمد بن محمد البليدي وھو أول الخ، قال حدثني به الشيخ سليمان الشبرخيتي وھو 
ني به قاضي أول، قال حدثنا به الجزيري وھو أول، قال حدثنا به سالمة وھو أول، قال حدثني به الليثي وھو أول، قال حدث

الراحمون يرحمھم الرحمن : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قضاة الجن شمھروش وھو أول حذيث سمعته منه، قال
ثم ساق أيضاً باألولية اإلضافية عن أحمد بن عمار الجزائري . تبارك وتعالى ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء

لنفراوي وھو أول، عن أحمد النفراوي وھو أول، عن الزرقاني شارح المواھب وھو عن خليل التوني وھو أول، عن سالم ا
ً عن عمر المنزالوي وھو أول، عن الزرقاني وھو أول  أول، عن أبيه والبابلي والشبراملسي بأسانيدھم، ورواه التوني أيضا

رح بذلك لدى الحديث المسلسل كما ص 1203وكان حج البصري المذكور ولقاؤه لمن ذكر من المشارقة سنة . بأسانيده
المسلسل بقراءة الفاتحة قرأتھا على شيخنا الجزيري واألمير والبيلي : "وساق الحديث المسلسل بقراءة الفاتحة ھكذا .بالضيافة

ومرتضى والعروسي والجوھري والشبراوي وھم قرأوھا على العدوي، وھو قرأھا على عقيلة، وھو قرأھا على أحمد النخلي، 
وقرأتھا على شيخنا : قال: ح. ھا على العالمة أبي مھدي عيسى الثعالبي، وھو قرأھا على الشيخ علّي األجھوريوھو قرأ

الجزيري المذكور، قال قرأتھا على خالي، قال قرأتھا على سيدي عبد الرحمن عمار، قال قرأتھا على سيدي محمد المقري، 
قاضي الجن صاحب النبي صلى هللا عليه وسلم شمھروش الجني،  قال قرأتھا على سيدي علّي األجھوري، وھو قرأھا على

وقرأتھا على شيخنا مرتضى، وھو قرأھا على عمر بن عقيل، وھو قرأھا على : ح. قال قرأتھا على النبي صلى هللا عليه وسلم
شمھروش، قال  عبد هللا بن سالم البصري، وھو قرأھا على البرھان مؤدب األطفال شيخ الجان، وھو قرأھا على القاضي

وقرأتھا على العروسي، وھو على سيدي محمد بن الطيب المدني، وھو على سيدي :ح. قرأتھا على النبي صلى هللا عليه وسلم
محمد ابن عبد القادر الفاسي، وھوعلى عبد هللا بن محمد الديري الدمياطي، وھو على الزعتري، وھو على شمھروش صاحب 

وفي ھذا السند الرواية عن الجن وھي ضعيفة لكن يعمل بھا في مثل ھذا : "قال إثر ھذه األسانيدثم . النبي صلى هللا عليه وسلم
 :للتبرك بالقرب من سيد البشر، قال شيخنا مرتضى في ثبته

 لكنه يذكر حتى ينظـرا ومثله إن لم يكن معتبـراً 
 وليس في السياق بالمعيب تبركاً بالسند الـغـريب

  

  .في الموضوع" لقط المرجان في أخبار الجان"في  ثم نقل كالم السيوطي

وأما المسلسل بقول : "ومن أغرب ما في الثبت المذكور من المسلسالت ما سياقه ھكذا، ولم أره لغيره على كثرة ما رأيت
ى وقال لي جعلك هللا نوراً يستضاء بك في المشارق والمغارب في األذن اليمنى، أقول جعل شيخنا الشبراوي فمھفي أذني اليمن

جعلك الخ، ثم قال جعل الكنكسي فمه في أذني اليمنى وقال لي جعلك الخ، ثم قال جعل عبد القادر الفاسي فمه في أذني اليمنى 
وقال الخ، وھكذا فعل معه عم أبيه العارف، وھو القصار، وھو الجنوي، وھو سقين، وھو القاضي زكريا، وھو عبد الرحيم بن 

وھو ابن الزبير، وھو ابن خليل، وھو ابن زرقون، وھو الخوالني، وھو الطلمنكي، وھو عبيد هللا  الفرات، وھو ابن جماعة،
جعل النبي صلى هللا عليه :بن عمر بن يحيى بن يحيى، وھو يحيى ابن يحيى، وھو مالك، وھو ربيعة، وھو أنس، وھو قال

  .لمشارق والمغاربجعلك هللا نوراً يستضاء بك في ا: وسلم فمه في أذني اليمنى وقال لي
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ثم ساق إسناد كتب الفقه على المذاھب األربعة وكثيرا ًمن كتب المتأخرين الفقھية وغيرھا، وذكر ما قرأه على شيوخه 
وبكل أسف أن ھذه الترجمة مع كونھا أفيد ھذا الفھرس لم توجد كاملة، والموجود منھا يسير تضمن . ونصوص إجازاتھم له

شعبان  19شي بناني وعبد الكريم اليازغي، له وھي عامة، وفي آخر الفھرس التصريح بأنه أتمه إجازة الشيخ التاودي والمح
، والنسخة الموجودة عندنا ناقصة ولم أقف على من ترجم المترجم أو أجرى له ذكراً وال أحفظ اآلن به اتصاالً، 1206عام 

 .ين اتصالنا بھم من تتبع مضامن ھذا الكتابنعم نتصل بمعظم شيوخه المذكورين وبكل مشايخ مشايخه حسبما يعلم ع
   .(1) له" اإلمداد"ھو عبد هللا بن سالم، تقدم إسناده والكالم على خدماته لعلوم السنة في : البصري

 .(2) )انظر حرف السين(له ولد الذي قب: البصري سالم ابن عبد هللا

________________________________________ 
 

 .فيما تقدم 59: راجع رقم (1)
 .فيما يلي 553: انظر رقم (2)

   
فھرسته عن السكري عن الحلبي عن النقاد عن التركماني عن العالء  ھو شھاب الدين أحمد، أروي: البھنسي الخطيب– 85 

  .الحصكفي عنه

ة، أبو العباس أحمد ھو اإلمام العالمة المحدث المسند الجماع المطلع صاحب التآليف العديدة واألنظام الكثير :(1) البوني– 86
بن قاسم ابن أبي عبد هللا محمد ساسي التميمي البوني من بونة التي تعرف اآلن بعنابة من القطر الجزائري، المولود ببونة سنة 

عن ست وسبعين سنة، ترجمه األديب أبو زيد عبد الرحمن الجامعي الفاسي في رحلته المسماة  1139والمتوفى سنة  1063
لما دخلتھا : "قال" التاج المشرق الجامع ليواقيت المغرب والمشرق"و " لمديحية في محاسن الدولة الحسينيةنظم الدرر ا"بـ 

يعني بونة أممت دار الشيخ الرباني العالم العرفاني الذي بنيت ھذه الرحلة المباركة على قواعد بركته أساسي أبي العباس أحمد 
قاسم ابن الولي الصالح أبي عبد هللا محمد المعروف ساسي، فوجدته طلق المحيا، بن الولي الصالح البر الناجح أبي عبد هللا 

وأنزلني بمنزل إلكرام أضيافه مھيأ، فأقمت عنده ينزھني في كل يوم في رياض تآليفه الحديثية وغيرھا، وينثر علّي كل ساعة 
ك المدة مجلس رواية الصحيحين بين يديه، مع من فرائد فوائده ما تبخل به على الغائصين قعور بحرھا، وكنت أحضر أثناء تل

مشايخ بلده وولديه، ومما رويت عنه فسح هللا في أجله وأسھب، وإن تآليفه بلغت ما ينيف على المائة ما بين مختصر ومسھب، 
الخ .." .ولما وقفت في علم الحديث على البحر العباب، والعجب العجاب، سألته اإلجازة فيما وقفت عليه وغيره من تصانيفه

  .كالمه

تآليف المترجم كثيرة عديدة عظيمة، منھا في السنة وعلومھا نظم الخصائص النبوية، والمستدرك على الحافظ السيوطي : قلت
 من خصائص الجمعة مائة أخرى وعشرين، ونظم الشمائل، وزاد المسير إلى دار المصير، وإظھار

________________________________________ 
 

 .189: 1والزركلي  329: جمة البوني في شجرة النورتر (1)
   
نفائس ادخاري المھيأة لختم كتاب البخاري، واختصار مقدمة ابن حجر للفتح، وفتح الباري في شرح غريب البخاري، والثمار  

سمى بالدرر، المھتصرة في مناقب العشرة، والرحلة الحجازية، وتنوير السريرة بذكر أعظم سيرة، ونظم نخبة ابن حجر م
ونفح الروانيد بذكر بعض المھم من األسانيد، وتخميس القصيدة المسماة قرة العين بمدح الصحيحين لسيدي محمد ساسي، 
والنفحات العنبرية بنظم السيرة الطبرية، وطل السحابة في الصحابة لكنه لم يتم، والتيسير في إسنادنا في كتب جمع من 

  ."التعريف بما للفقير من التواليف"ي مؤلف له مخصوص سماه التفاسير، وغير ذلك مما عدده ف

يروي عن أبيه وغيره من الجزائريين والتونسيين والمغاربة كالشيخ الشمس محمد بن سليمان الرداني والشيخ خليل بن إبراھيم 
مة، ويروي عن اللقاني وأحمد بن عبد اللطيف البشبيشي ويحيى الشاوي والزرقاني والخرشي والشبرخيتي وغيرھم عا

الشيخين المعمرين أكثر من مائة وعشرين سنة أبي الحسن علّي الخضري الرشيدي الحنفي وأبي عبد هللا محمد بن عبد العزيز 
المنوفي الشافعي، األول عن الشيخ عبد الرؤوف المناوي عن الشعراني عن زكرياء، والثاني عن عبد الواحد 

  . والشمس الرملي، األول عن الحافظ السيوطي، والثاني عن زكرياء األنصاري، كالھما عن الحافظ ابن حجر (1) البرجي
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، ويروي الشھاب البوني عن أبيه عامة، وھو يروي عامة عن أبي الحسن علّي األجھوري، وعندي إجازته له عليھا ختمه
وھي عامة، وعن أبي مھدي عيسى الثعالبي وغيره، ويروي الشھاب البوني المذكور عن أبي الحسن االجھوري باإلجازة 

 .وكان ھو وقت موت األجھوري ابن نحو أربعة أعوام" فإنه أجاز لمن أدرك حياته: "العامة ألھل العصر قال
 ية الصغرى،وھي األلف. وله أيضاً الدرة المصونة في علماء وصلحاء بونة

________________________________________ 
 

عن نحو مائة سنة ترجمه المحيي في خالصة االثر وعلي مبارك في 1023ھو عبد الواحد البرجي الرشيدي الشافعي المعمر مات سنة  (1)
 .)المؤلف(خططه 

   
رابع منھا لذكر شيوخه، وفيه فصول، األول لذكر بيت، وقد عقد في الصغرى الباب ال... 3وله األلفية الكبرى التي فيھا 
في ذكر :في ذكر شيوخه من باجة، الفصل الرابع:في ذكر شيوخه من بونة، الفصل الثالث:شيوخه المغاربة، الفصل الثاني

ل في ذكر مشيخته من أھ:في ذكر مشيخته من أھل القيروان، الفصل السابع:مشيخته من أھل تاستور وسليمان، الفصل الخامس
  .في ذكر مشيخته من أھل تونس:سوسة، الفصل الثامن

نتصل به في جميع ما يصح له وما له من الفھارس والمؤلفات من طرق، منھا بأسانيدنا إلى السيد مرتضى الزبيدي عن حسن 
ن قاسم وأحمد ب: بن سالمة الطيبي عنه، ففي ترجمة حسن الطيبي المذكور من معجم الحافظ الزبيدي لدى عده من أجاز له

وبه إلى السيد مرتضى أيضاً عن خليل الرشيدي الخضري عن أحمد بن أحمد : ح. البوني حين ورد ثغر رشيد في الحديث اھـ
وأحمد ابن أحمد بن قاسم البوني اھـ، وكذا :بن قاسم البوني عنه، ففي ترجمة الخضري المذكور من المعجم لدى عد من أجازه

ولذلك يظھر لي أن شيخ الشيخ حسن الطيبي ھو ولد . أحمد بن أحمد التميمي، اھـ:له قال في ترجمة المذكور من ألفية السند
الشھاب البوني المذكور أحمد بن أحمد بن قاسم ألنا ال نحفظ ألحمد بن قاسم المذكور دخوالً لرشيد آخر أمره حتى يمكن لھما 

عبد اللطيف الحسني الشھير بزروق المستوطن بعنابة أحمد بن " النفح المسكي"ومن شيوخ السيد مرتضى كما في . األخذ عنه
   .كما رأيته بخطه، اھـ 1179مفتيھا إجازة كتابة من بلده سنة 

ولوال وصفه بالحسني لقلت إنه أحمد زورق بن أحمد البوني المذكور، ولكن وصفه بھا وبكونه ابن عبد اللطيف يعكر :قلت
حه على القاموس عن إجازة للمذكور عبر عنه بشيخ مشايخنا سيدي أحمد ثم وجدت الحافظ الزبيدي نقل في طالعة شر. عليه

 :قائالً " المصونة"منه، وقد ذكر أحمد زروق ھذا والده في الدرة زروق بن محمد بن قاسم البوني الحسني التميمي، اھـ

 قوى به هللا الكريم خلدي بأحمد الزروق أيضاً ولدي
 فـنـا إلـھـيأحيا به سل حوى فنوناً مع تقوى اللـه

ً للحسين الورتالني الزواوي صاحب  المطبوعة في " الرحلة الحجازية"وقد أجاز أحمد زروق بن أحمد بن قاسم البوني أيضا
تونس، وقد وقفت على إجازة المترجم أحمد بن قاسم المذكور العامة لولده أحمد الملقب زروق ورفيقه محمد بن علّي السعيدي 

المعروف بمفتي قسمطينة، وھي في نحو أربع كراريس اشتملت على  -عافرة عرب بناحية قسمطينة نسبة إلى الج - الجعفري 
، وقد أجازني بھا 1136فوائد وغرائب عدد فيھا شيوخه وأسانيد الستة وبعض المصنفات المتداولة في العلوم أتمھا سنة 

ن الجزائري عن مصطفى بن أحمد بن سادات المسند الناسك أبو محمد عبد القادر ابن محمد بن عبد الرحمن بن األمي
القسمطيني عن السيد محمد المكي بن الشيخ سعد البوطالبي مفتي قسمطينة وقاضيھا، عن السيد عبد الملك الراشدي عن عمه 
 شيخ الجماعة بقسمطينة وقاضيھا السيد عبد القادر بن محمد الراشدي، عن أحد المجازين بھذه الفھرسة السيد محمد بن عليّ 

وھذا إسناد عجيب مسلسل بالقسمطينيين إلى المترجم، وھو عن أبيه عن الشيخ علّي األجھوري من :الجعفري المذكور، قلت
وعبد القادر الراشدي المذكور ھو شيخ السيد مرتضى الزبيدي، أجازه مراسلة من قسمطينة، ترجمه في معجمه . الندرة بمكان

فعلى ھذا يمكننا أن نروي ما للبوني المترجم . 1194وأرخ وفاته سنة " لنظارشيخنا اإلمام المحدث الصوفي ا"وحاله بـ 
  .بالسند إلى الحافظ الزبيدي عن الراشدي عن محمد بن علّي الجعفري عن البوني

  
ھو العالمة األستاذ المجود المحدث المعمر أبو عبد هللا محمد بن محمد البوعناني الحسني الفاسي، له : البوعناني – 87

 نقل عنھا أبو الربيع الحوات (1) سةفھر
________________________________________ 

 
 .315: الدليل (1)
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وقد أجرى ذكر . محمد بن أبي بكر الدالئيكالماً في حق الشيخ أبي عبد هللا " البدور الضاوية"في المقصد السادس من كتابه 

وذكر أن والدته " اإلمام الحافظ الكبير األستاذ المقريء المجود الشھير"وحاله بـ " أزاھر البستان"المترجم أبو زيد الفاسي في 
ً أبو سالم العياشي في فھرسته قائالً 1063ووفاته  988كانت سنة  لقصار ھو خاتمة من روى عن ا: "، وأجرى ذكره أيضا

وكنت سمعت منه أشياء كثيرة، ولم أطلب منه اإلجازة مع أنه كان حريصاً على ذلك، لحيائي منه، ولو استقبلت من أمري ما 
   ."استدبرت لفعلت، اھـ

وقد وقفت على عدة إجازات له ممضاة بخطه، عندي نصھا، منھا إجازة مكتوبة للعالمة األديب أبي محمد عبد هللا بن الرئيس 
أشرك فيھا معه ولد المجاز محمد بن محمد البوعناني، وھي عامة،  1047هللا محمد ابن أحمد العياشي بتاريخ  أبي عبد

وبخصوص فھرس شيخه الشيخ القصار عن أبي عبد هللا محمد ابن أبي بكر الدالئي عنه، وبخصوص الصحيحين عن أبي 
ي محمد عبد الواحد بن عاشر، وأخرى للمذكور أيضاً القاسم بن أبي النعيم وأبي العباس المقري والعارف الفاسي وأب

وأخرى بالحديث . بالقراءات عن أبي عبد هللا محمد بن أحمد المري عن أبي القاسم بن إبراھيم عن ابن غازي بأسانيده
بذل " المسلسل بالمصافحة للمذكور عن ابن أبي بكر الدالئي عن القصار وأبي العباس أحمد بن علّي البوسعيدي صاحب كتاب

  .وباسم المترجم ألف البوسعيدي كتابه المذكور: قلت" المناصحة

وفي اإلجازة التي وقفت عليھا ممضية بخطه يعبر  -كما سبق ويأتي  -ومما يالحظ أن المترجم اشتھر بأنه مجاز من القصار 
أنه تلميذه بالسماع ال  عن القصار بشيخنا، ولكن يروي فھرسته بواسطة الدالئي عنه، صرح بذلك مراراً فدل ذلك على

 .باإلجازة، إال أن يكون أراد أن يروي للعياشي من طريق الدالئي الذي كان مات تاريخ اإلجازة المذكورة، وهللا أعلم
أعني به العالمة المسند الشيخ  :(1) بيرم التونسي – 88 .عن أبيه عنه" المنح البادية"نتصل بالمذكور من طريق صاحب 

، ابن الشيخ محمد بيرم األول 1247، ابن الشيخ محمد بيرم الثاني المتوفى سنة 1259محمد بيرم الثالث المتوفى سنة 
عامة وبخصوص الصحيح  يروي عن أبيه الشيخ محمد بيرم الثاني وعن جده الشيخ محمد بيرم األول. 1240المتوفى سنة 

ً عن أبي العباس أحمد بن الحسن الورنشاني المكودي الفاسي ثم التونسي عن أبي الحسن علّي بن أحمد الحريشي  عاليا
ً عامة عن  (3)طيوتلميذه أبي العباس أحمد بن مبارك اللم (2) الفاسي عامة مروياتھما ويروي الشيخ بيرم الثالث أيضا

العالمة أبي عبد هللا محمد بن قاسم المحجوب التونسي وأبي علّي حسن بن عبد الكريم الشريف، األول عن أبيه عن الشمس 
ً في أحمد الشريف، محمد  بن علّي الغرياني الطرابلسي نزيل تونس بأسانيده، والثاني عن أبيه، الصحيح بسنده المذكور سابقا

 ً ويروي : ح. وعن أبي الحسن علّي بن سالمة المحمودي عن أبي الحسن الصعيدي المصري: ح. وعن الشمس الغرياني عاليا
لم تونس الشيخ محمد زيتونة الشريف محشي البيضاوي، وعن الزرقاني شارح الشيخ بيرم الثالث عن أبيه بيرم الثاني عن عا

: ح. ويروي عن محمد بيرم األول عن محمد الھدة السوسي رئيس المفتين بسوسة عن الشمس الحنفي: ح. المواھب بأسانيده
  .ويروي عن قاسم المحجوب عن محمد زيتونة أيضاً بسنده المذكور

، منھا عن مسند الديار التونسية الشيخ محمد الطيب بن محمد بن أحمد النيفر والشھاب أحمد نروي ما يصح للمذكور من طرق
وعن شيخ الجماعة بالديار التونسية الشيخ عمر بن : ح. بن الطالب ابن سودة كالھما عن والد األول عن الشيخ بيرم الثالث

، 1320، والثاني من المدينة المنورة سنة 1327 الشيخ وأبي الحسن علّي بن ظاھر مكاتبة منھما، األول من تونس سنة
 كالھما

________________________________________ 
 

؛ وانظر"نسب األسرة البيرمية"على كتاب مخطوط عنوانه ) واغفل الثالث(يعتمد الزركلي في تراجمه للبيرميين األول والثاني والرابع  (1)
 .وما بعدھا 612: مؤلفات أفراد ھذه األسرة في معجم سركيس

 .317، 232: انظر دليل مؤرخ المغرب (2)
 .21-  29: المصدر السابق (3)

   
وعن الشيخ الطيب النيفر والشيخ سالم بو حاجب كالھما عن : ح. عن الشيخ الشاذلي بن صالح التونسي عن الشيخ بيرم الثالث

  .الشيخ محمد بيرم الرابع عن أبيه
  

ة التونسيين على ھؤالء الشيوخ البيارمة، وھم في الغالب يجيزون بثبت أبي السعود الفاسي، وھو غالب مدار رواي: تنبيه مھم
مطبوع عندھم متداول، والذي طبعه أخيراًھو مجيزنا أبو حفص عمر بن الشيخ التونسي وصدره بإجازة شيخه الشاذلي بن 
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زة بيرم األول للثالث، ثم بإجازة المكودي لبيرم األول، صالح له، ثم أثبت صورة إجازة الشيخ بيرم الثالث البن صالح، ثم إجا
واليعلم التونسيون اتصال ابن مبارك بأبي السعود الفاسي في كل ما تضمنه ثبته . ثم بإجازة الشيخ أحمد بن مبارك للمكودي

أبي عبد هللا المسناوي ألنه ليس في اإلجازة المباركية ما يصرح باالتصال العام، والحقيقة أن ابن المبارك يروي عامة عن 
الدالئي كما في إجازة ابن المبارك المذكورة، والمسناوي كما في كثير من إجازته يروي عامة عن أبي عبد هللا محمد بن عبد 
القادر الفاسي وأبي مروان عبد الملك التجموعتي وأبي العباس أحمد بن إبراھيم العطار المراكشي، ثالثتھم عن الشيخ عبد 

اسي في كل ما يصح له، ويروي المكودي عالياً عامة عن المحدث المسند الراوية أبي الحسن علّي بن أحمد الحريشي القادر الف
ولكن العجب . الفاسي دفين المدينة المنورة، وھو عن أبي السعود الفاسي وأبي سالم العياشي والبرھان الكوراني وغيرھم عامة

  .ي فھي أعلى وأفيد وأبين اتصاالً، وھذا مما ادخر لنا ليستفاد، والحمد إھمال من ذكر لسياق إجازة الحريشي للمكود
  

عن أبيه  ، يروي عامة1278ھو اإلمام العالمة المسند محمد بيرم المعروف بالرابع المتوفى سنة  :(1) بيرم الرابع – 89
 محمد بيرم الثالث، وعالياً عن جده الشيخ محمد بيرم الثاني وعن محمد بن قاسم المحجوب عن الشيخ

________________________________________ 
 

 .300: 7والزركلي  117: 2ترجمة بيرم الرابع في عنوان األريب  (1)
   

ً عامة عن عالمة الرباط وأديبه ومسنده أبي عبد هللا محمد ابن التھامي ابن عمرو الوسي الرباطي  الغرياني، ويروي أيضا
ومحمد بن محمود الجزائري والعالمة المعمر الصالح الشيخ بدر الدين بن الشاذلي الحمومي الفاسي، كما وقفت على إجازاتھم 

خ محمد صالح البخاري لما مر وأخذ المترجم أخيراً عن الشي. له بخطھم في تونس في مجموعة إجازاته في المكتبة العبدلية
الكتب الستة والمصافحة وغيرھا عن غيرھم، وروى الطريقة الناصرية عن الحمومي المذكور وعن  1261بتونس سنة 

 .محمد بن محمد الطيب بن عبد هللا بن محمد بن ناصر الدرعي عن ابن عبد السالم الناصري الدرعي بأسانيده
نتصل به في جميع مروياته من طرق أعالھا عن الشيخين . وقفت عليھا بتونس له مجموعة في مشايخه وإجازاتھم له،

ً :المعمرين الكنزين المدخرين وھو من . الشيخ محمد الطيب بن محمد بن أحمد النيفر والشيخ سالم بو حاجب، كالھما عنه عاليا
  .العوالي المدخرة واألسانيد المعتبرة

  
ھو أبو الحسن علّي بن أحمد بن خلف بن محمد األنصاري أبو الحسن المقري النحوي المعروف بابن  :(1) ابن الباذش – 90

عنھم برنامج حافل في تسمية شيوخه وما أخذ "له : الباذش الغرناطي، قال ابن األبار في ترجمته من معجم أصحاب الصدفي
أروي ما له من طريق أبي الفضل عياض . 528توفى وقد نيف على الثمانين سنة ". جود فيه ذكر أبي علّي الغساني، اھـ

 .عنه
أروي فھرسته بالسند إلى ابن أبي األحوص عن أبي محمد الكواب عن أبي خالد يزيد بن محمد بن رفاعة : ابن باذش – 91
 .عنه

________________________________________ 
 

وغاية 205: والديباج 227: 2وانباه الرواة  274: ومعجم أصحاب الصدفي 406: وبغية الملتمس 404: انظر ترجمة ابن الباذش في الصلة (1)
 .60: 5والزركلي  142: 2وبغية الوعاة  518: النھاية

   
ھو القاضي األوحد أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي، له فھرسة تخريج تلميذه ابن الطيلسان الحافظ  :(1) ابن بقي – 92 

  .وتأليفه، أرويھا من طريق ابن ھارون الطائي التونسي عنه

  .له فھرسة، أرويھا بالسند إلى عياض عنه مكاتبة :(2) أبو جعفر بن بشتغير – 93

لمقدسي الشھير بابن بدير، اإلمام العالمة المحدث المسند ھو محمد بن بدير بن محمد بن محمود ا :(3) ابن بدير – 94
الصوفي بدر الدين، من أجالء خلفاء الشيخ محمود الكردي المصري، ولد في حدود الستين ومائة وألف، وروى عامة عن 

دي، الملوي والجوھري والدمنھوري وعيسى البراوي ومحمد الفاسي الفارسكوري وأحمد الراشدي والحافظ مرتضى الزبي
له ثبت أجاز به . ، وقد زرت قبره بجوار المسجد األقصى1220وغيرھم، ومات " قلنسوة التاج"وألف باسمه ثبتا ًسماه 

  .الوجيه عبد الرحمن الكزبري، نرويه عن طريقه عنه
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ھو اإلمام الحافظ فخر األندلس أبو القاسم خلف ابن عبد الملك ابن بشكوال أبو يوسف األنصاري  :(4) ابن بشكوال – 95
 القرطبي بقية المسندين بھا والمسلم له في حفظ أخبارھا ومعرفة رجالھا، له برنامج كبير في شيوخه

________________________________________ 
 

 .257: 1والزركلي  117: والمرقبة العليا 115: رجمته في التكملة، انظر ت625توفي ابن بقي سنة  (1)

:والغنية 78: الصلة(كان واسع الرواية كثير السماع من الشيوخ ثقة في روايته عالياً في إسناده ) 516(ھو أحمد بن سعيد بن خالد بن بشتغير  (2)
166 ،289). 

 .1351: ترجمته في حلية البشر (3)
 .359: 2والزركلي  114: والديباج 240: 2ووفيات األعيان  82: ومعجم أصحاب الصدفي 304: كوال في التكملةترجمة ابن بش (4)

   
ومروياته، وخرج لنفسه معجماً أسند فيه عن شيوخه نيفاً وأربعمائة كتاب ما بين كبير وصغير، أرويھما بأسانيدنا إلى القصار 

ب سقين العاصمي عن أبي إسحاق القلقشندي عن الحافظ ابن حجر عن محمد عن أبي النعيم رضوان الجنوي عن مسند المغر
وفھرسته ھذه أثنى عليھا ابن األبار باإلجادة . بن حيان الحفيد عن جده عن ابن الزبير عن ابن السراج عن ابن بشكوال

انيده وسعة المروي ال أن صناعة الحديث وروايته كانت بضاعته، والرواة عنه لعلو أس" التكملة"واعتمدھا، وذكر في 
ً منھا  578يحصون كثرة، مات سنة  على " كتاب الغوامض والمبھمات"عن ثالث وثمانين سنة، بعد أن ألف خمسين تأليفا

ً وعينه، في أثني عشر جزءاً، و ". كتاب الفوائد المنتخبة"منوال كتاب الخطيب البغدادي ذكر فيه من ذكره في الحديث مبھما
ومنھا جزء في طرق حديث من كذب علّي  (1) عظمت فائدته واتسعت منفعته، وھو مطبوع بأوروباالذي " الصلة"وكتاب 

  .متعمداً، وغير ذلك
 

ھو أبو محمد عبد الحق بن عبد الملك بن بونة المعروف بابن البيطار الغرناطي، أجاز له ابن رشد  :(2) ابن البيطار – 96
من حدث عنه وعن ابن عتاب والصدفي وأمثالھما، وكان مسنداً انفرد في آخره بالسماع على غالب بن عطية، وھو آخر 

، له برنامج نرويه من 587ووفاته سنة  504وطائفة من شيوخه بالسماع، وآخر من حدث عن الصدفي بإجازة، مولده سنة 
  .طريق ابني حوط هللا وأبي الربيع سليمان الكالعي عنه

 
سالت، لمعاصرنا محمد قيام الدين عبد الباقيات الصالحات في المسانيد واألوائل والمسل: الباقيات الصالحات للكنوي – 69

  الباري األنصاري
 

________________________________________ 
 

 .1955طبع أيضاً بمصر سنة  (1)
 .586وجعل وفاته سنة  1086: ترجمته في التكملة (2)

   
حمد البرزنجي ومحمد أمين اللكنوي الھندي، يروي عن شيوخنا الحجازيين الحسن بن ظاھر والشيخ حسب هللا والسيد أ 

رضوان والشيخ فالح الظاھري والشھاب الحضراوي وغيرھم، وعن شيوخنا الھنديين نور الحسنين محمد حيدر األنصاري 
وعبد الباقي اللكنوي وغيرھم، وتفرد باألخذ عن جده المعمر محمد عبد الرزاق اللكنوي وعين القضاة اللكنوي والشيخ محمد 

ومن غرائب روايته روايته لنيف وأربعين حديثاً عن جده محمد عبد . لسيد عبد الرحمن القادري البغداديحسين اإلله أبادي وا
 .وأخذ الطريقة عن جده وغيره. الرزاق عن القاضي مھنية الجني الصحابي فيما ذكر عن المصطفى صلى هللا عليه وسلم

في القراءات والعلوم العقلية والنقلية ومنتخبات من األوائل  وقد اشتمل ثبته المذكور على أسانيد مشايخه المذكورين وسالسله
العجلونية وجل مسلسالت شيخنا أبي الحسن ابن ظاھر حسب روايته لھا عنه، وأسانيد كثير من الكتب المتداولة بالفارسية 

إال من فھرسة المذكور، أرويه عن جامعه باإلجازة العامة ألھل العصر على مذھب من يرى ذلك وال علم لي بخبره . والعربية
  .، عندي منه نسخة79وھو مطبوع بالھند، اشتمل على صحائف 

سي المكي، لخصه لألستاذ العارف أبي عبد هللا محمد بن علّي السنو :(1) البدور السافرة في عوالي األسانيد الفاخرة – 70
اشتملت على ذكر غالب من لقيه األستاذ السنوسي " الشموس الشارقة فيما لنا من أسانيد المغاربة والمشارقة"من كتابه 

المذكور واستجازه، ألفھا باسم أبي محمد عبد هللا بن اإلمام وأبي المكارم حسن بن محمد اليمني، ورتبھا على مقدمة وثالثة 
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في ذكر بعض األشياخ، وفيه سبعة فصول، :أحوال مابعد وجوده إلى تمام التميز والرشد، والباب األولأبواب، فالمقدمة في 
 فيما وصل إليه من العلوم الشرعية:والباب الثاني

________________________________________ 
 

 .291: ودليل مؤرخ المغرب) 9: رقم(انظر ما تقدم  (1)
 

فيما وصل إليه من طريق اإلجازة العامة التي لم تختص بكتاب معين وال بنوع معين بل وقعت بلفظ :األثني عشر، الباب الثالث
فيما وقع بلفظ مصنفات، والثاني بلفظ المؤلفات، والخاتمة :العموم كمصنفات فالن ومرويات فالن، وفيه فصالن وتكملة، األول

وفي مكتبتنا نحو كراستين منه، . ما وصل إلينا من طريق الصوفيةاألول فيما وصل إلينا من المسلسالت، الثاني في:فيھا نوعان
استنسختھما من خزانة الزاوية السنوسية بالمدينة المنورة، ثم وجدت أكثر منھا في زاوية بوكرات التي بوادي شلف عمالة 

 .الثتھم عنهمستغانم مسقط رأس الشيخ فالح والشيخ عبد الھادي العواد والشھاب أحمد بن الطالب ابن سودة، ث
لإلمام العارف المحدث الصوفي المسند عفيف الدين  :(1) بذل النحلة في تسھيل سلسلة الوصلة إلى ساداتنا أھل القبلة – 71

ھو ثبت لطيف في نحو كراسين، يروي فيه عامة عن والده . 1266ة عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا بلفكيه المتوفى سن
المحدث العارف الشيخ الحسين بن عبد هللا بلفكيه عن خاله السيد عيدروس بن اإلمام المسند عبد الرحمن بن القطب عبد هللا 

نيده، ويروي الشيخ عبد هللا المذكور بلفكيه ووالده عبد هللا بن شيخ علوي، كالھما عن والد األول السيد عبد الرحمن بلفكيه بأسا
عامة أيضاً عن السيد يوسف البطاح وعمر بن عبد الرسول العطار ومحمد صالح الرئيس المكي وعلي البيتي المكي وغيرھم 

 .ويروي إجازة مكاتبة عن القاضي محمد ابن علّي الشوكاني الصنعاني وغيره. من السادات آل باعلوي
أكاد ": بذل النحلة"أسانيد الصحيح، وكثير من المسلسالت وسالسل الطرق اليمنية وغيرھا، قال في وثبته المذكور اشتمل على 

 أجزم أال
________________________________________ 

 
 .في تريم وبھا توفي 1198وكانت والدته ) 189: 3نقالً عن تاريخ الشعراء الحضرميين( 210: 4ترجم له الزركلي  (1)

   
شھور أومھجور في علم من العلوم منثور أو منظوم، من فروع أو أصول، مما تلقته أئمة الدين بالقبول، أو خرقة كتاب م

مشھورة أو غير مشھورة، أو تلقين أو بيعة أو غير ذلك من اصطالحات أھل التمكين، إال ولي فيھا اتصاالت أكيدة من طرق 
   .عديدة، اھـ

محمد بن حسين الحبشي الباعلوي المكي والشيخ الصالح عمر شطا المكي وأبي الحسن نرويه عن اإلمام أبي علّي حسين بن 
علّي بن ظاھر المدني والشھاب أحمد بن حسن العطاس الباعلوي والسيد عارف علّي بن محمد بن حسين الحبشي الباعلوي 

  .وغيرھم، كلھم عن السيد عيدروس بن عمر الحبشي عن مؤلفه سماعاً ومناولة وإجازة
  

لإلمام العالم الصالح المتبتل إلى هللا الورع الزاھد أبي العباس أحمد بن علّي  :(1) بذل المناصحة في فعل المصافحة - 72
كتاب جيد عظيم الفوائد . 1046تسعمائة ومات سنة البوسعيدي الصنھاجي الھشتوكي دفين فاس، ولد في حدود السبعين و

كالفھرسة ترجم فيه لمشايخه وذكر أسانيدھم وإجازتھم له، وھو في نحو مجلد، وقفت على نسخة منه مبتورة، وھي التي كانت 
رضوان الجنوي ترجم فيھا للشيخ أبي النعيم . وقد اعتمدھا في تاريخه المذكور واستمد منھا كثيراً " نشر المثاني"بيدي صاحب 

وأبي العباس أحمد بابا السوداني وأبي محمد عبد هللا بن علّي ابن ظاھر السجلماسي وأبي الحسن علّي بن بلقاسم البطيوي وابن 
ً لألخير بـ  العالمة "عاشر والشيخ أبي محمد عبد هللا بن سعيد بن عبد المنعم الحيحي وأبي زيد عبد الرحمن الفاسي محليا

كان دراكة في المعقول والمنقول، وحيداً في فھم الكتاب والسنة في وقته، كان يذكر أحوال الناس "في حقه  قائالً " الفھامة
 وينسب منھا إلى نفسه، سمعته يقول

________________________________________ 
 

:ودليل مؤرخ المغرب 362 -  356: 1ونشر المثاني  175: 1وانظر الزركلي  69: ترجمة البوسعيدي الھشتوكي في صفوة من انتشر (1)
291. 

   
لو كنا نقاولھم بھا ما دخل علينا أحد من ذلك الباب، وأشار إلى باب المصالة، وعندي أن من اتصف : وقد ذكرت المكاشفة

ابھم، بالعلم ويعلم ما يلزم المفتري من المقت واللعنة أن الصواب أن يسلم له ويعتقد صحة نسبته، والناس مصدقون على أنس
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ً من مثل ھذا مما يدخل تحت اإلمكان . وھو القول الفصل في ھذا الباب". اھـ فمن علم علمه ودينه وتحريه وأثبت لنفسه شيئا
ً . صدق فيه يت، وتأليفه في الصحابة البدريين وتراجمھم وأنسابھم، وآخر في في آل الب (1) كتاب وصلة الزلفى:وللمترجم أيضا

  .التعريف بالعشرة الكرام واألزواج الطاھرة، وكلھا مفيدة اشتملت على أبحاث جيدة ونقول متينة
 

بالسند إلى الھشتوكي عن أبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي عن المقري أبي عبد " بذل المناصحة"نتصل بصاحب 
وبالسند إلى أبي السعود عبد القادر الفاسي :ح.  محمد بن محمد بن سليمان البوعناني عنه، وباسم البوعناني المذكور ألفھاهللا
  .عنه
 

  .لصاحبنا الشھاب أحمد بن عثمان العطار المكي الھندي أرويھا عنه: البركة التامة في شيوخ اإلجازة العامة – 73
  

لشيخ الطريقة السيد علّي ابن أبي بكر السكران باعلوي اليمني التريمي : الخرقة األنيقةالبرقة المشيقة في الباس  – 74
كتاب يعتمد عليه في أسانبد اليمانيين وطرائق آل باعلوي حصل فيه فضل لباس الخرقة وأقسامھا وفوائدھا . 895المتوفى سنة 

وھي المخصوصة بالسادات الصوفية، وخرقة تبرك  خرقة إرادة: وعوائدھا ومشايخھا ومن لبسھا منھم، وجعلھا على قسمين
وذكر في البرقة مشايخه في الحديث وإجازات أئمة السنة له كالزين المراغي المدني . للعموم، وفضل كل منھما مشھور

 العثماني فإنه سمع عليه الصحيح وأجازه وألوالده
________________________________________ 

 
 .12: ى، وانظر دليل مؤرخ المغربصلة الزلف: النشر (1)

   
انظر ترجمة ". (جمع فيه الفوائد المشھورة واألحكام المسطورة، اھـ: "عن البرقة" المشرع الروي"وزوجته، قال صاحب 

   .)من كنز البراھين 72مؤلفه في ص 
  

رحمن بن شھاب العلوي ثالثتھم عن نتصل بما فيه عن الشيخ الوالد والسيد سالم بن عيدروس البار والسيد أبي بكر بن عبد ال
عن أبيه محمد عن أبيه  1260السيد فضل بن علوي بن سھل مولى الدويلة عن أبيه علوي بن محمد بن سھل المتوفى سنة 

عن أبيه القطب عبد هللا بن  1188سھل مولى الدويلة عن السيد حسن بن القطب عبد هللا الحداد المتوفى في رمضان سنة 
السيد عمر العطاس عن الشريف محمد الھادي بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن والده شھاب الدين  علوي الحداد عن

  .أحمد عن والده عبد الرحمن عن والده السيد علّي بن أبي بكر، بأسانيده المذكورة في كتابه البرقة
ألبي المحاسن القاوقجي الطرابلسي الشامي، نرويھا بأسانيدنا إليه وھي  :(1) البرقة المدھشة في لبس الخرقة الصوفية – 75

  .مذكورة في أوائله
 

وقع تسمية : لوجيه الدين عبد الرحمن ابن سليمان األھدل الزبيدي اليمني :(2) بركة الدنيا واألخرى في اإلجازة الكبرى – 76
لشيخ مصطفى ھذا الثبت ونسبته للمذكور في إجازة الشمس محمد بن عبد هللا بن حميد العامري الشركي الحنبلي مفتيھم بمكة ل

وأرويه عن السيد محمد بن المساوي األھدل فقد أجازني : "بن خليل التونسي، قال فيھا لدى ذكر من روى عنه حديث األولية
به وبغيره، وأجازني عن السيد عبد الرحمن بن سليمان األھدل ما حوته فھرسته الموسومة ببركة الدنيا واألخرى في اإلجازة 

 ."الكبرى، اھـ
________________________________________ 

 
 .10: انظر ما تقدم رقم (1)
 .ومقدمة النفس اليماني 79: 4والزركلي  30: 2ونيل الوطر  370: 1ترجمة الوجيه االھدل في إيضاح المكنون  (2)

   
ق من ذكر، وذلك عن البرھان ومما يستغرب سياقه ھنا روايتنا لھا من طري". النفس اليماني"أرويھا بأسانيدنا إليه اآلتية في  

إبراھيم بن سليمان المارغني التونسي أحد من تدبجت معه بھا عن الشيخ مصطفى بن خليل التونسي المذكور عن محمد بن 
ً البرھان إبراھيم بن سليمان الخنكي المكي عن الشركي المذكور، وھو عن محمد المساوي :ح. حميد الشركي وأنبأني عاليا

  .لشيخ سيدي عبد الرحمناألھدل، وھو عن ا
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انظر محمد بن مرزوق في (ھو اإلمام فخر المغرب على المشرق أبو عبد هللا محمد ابن مرزوق الجد : برنامج ابن مرزوق
   .(1) )المحمدين

ھو اإلمام العالمة المحدث المسند المعمر الصوفي أبو العباس أحمد بن محمد  :(2) خلي المكيبغية الطالبين للشھاب الن – 77
سنة شرقاً وغرباً فتحھا، المكي القاوقجي في أوائله، والجاري على األل] قال[بن أحمد بن علّي الشھير بالنخلي بكسر النون كما 

 90على أول ثبته عن " سلسلة الذھب المنقود"، كما وجدته بخط صاحب 1130الشافعي المتوفى في محرم الحرام فاتح سنة 
  .سنة

المدار في اإلسناد في " إمداد البصري"له بغية الطالبين لبيان األشياخ المحققين المدققين، وھو فھرس نافع جامع عليه وعلى 
القرن الثاني عشر وما بعده، فإن البصري والنخلي انتھت إليھما الرياسة في زمانھما في الدنيا في ھذا الشأن لما حصال عليه 

له أن علم الحديث " أنجح المساعي"من العلو والعمر المديد والسمت الحديثي، ولما ذكر الشيخ أبو اليسر فالح المھنوي في أول 
 السبب"قد قويت شوكته وارتفع له أعلى منار، قال  في القرون الثالثة األخيرة

________________________________________ 
 

 .297: انظر رقم (1)
 .70: والنفس اليماني 230: 1والزركلي  28: في تحفة االخوان) واالصوب بفتح النون(اترجمة النخلي  (2)

   
عة أولھم أبو مھدي الثعالبي ويليه ابن سليمان الرداني ويليه قريش في ذلك بديارنا الحجازية وجود مسانيد الحجاز السب 

النخلي أحمد بن محمد ال محمد : قلت" الطبرية ويليھا أبو البقاء العجيمي ويليه الشمس محمد بن أحمد النخلي ويليه البصري
  .بن أحمد، فإنه سبق قلم من الشيخ فالح رحمه هللا

ن يحيى الرديني اليمني وعبد هللا ابن سعيد باقشير المكي والحافظ محمد بن العالء روى المترجم عامة عن محمد بن عمر ب
البابلي ومنصور بن عبد الرزاق الطوخي المصري وأحمد بن عبد اللطيف البشبيشي ويحيى الشاوي الجزائري والمسند الحجة 

ديقي المكي ولعله أعلى مشايخه اسناًد أبي مھدي عيسى الثعالبي والبرھان إبراھيم الكوراني ومحمد علّي بن عالن الص
ويروي النخلي أيضاً . سنة، وھذا نادر 70، فعاش بعده النخلي 1057وأكثرھم تأليفاً وأقدمھم وفاة، ألن موت ابن عالن سنة 

عامة عن علّي بن الجمال المكي والشھاب أحمد بن البنا الدمياطي وأحمد بن سليمان المصري وأحمد بن محمد بن عبد 
من السجلماسي ثم المدني الحسني اإلدريسي وعبد العزيز الزمزمي والمسند زين العابدين الطبري المكي وعبد هللا الديري الرح

المصري ومحمد بن محمد الشرنباللي المصري وأبي مروان عبد الملك التجموعتي السجلماسي واحمد بن عبد العزيز 
بد القادر الرفاعي، ولكن لم يعقد له ترجمة خاصة، وروى دالئل وروى الصحيح عن السيد أحمد بن ع. المغربي وغيرھم

": شرح ألفية السند"منھم السيد عبد الرحمن المحجوب المكناسي ثم المكي، قال الحافظ الزبيدي في :الخيرات عن جماعة
ونس الدمشقي ومحمد شارك النخلي البصري في غالب الشيوخ، وانفرد عنه بأشياخ، كالشيخ علّي اليازدي وأحمد المفلحي وي"

". الميداني وإبراھيم العايوني وعبد الرحمن العمادي والقشاشي وخير الدين الرملي وأيوب الخلوتي وعبد الكريم الكوراني، اھـ
وثبت النخلي ھذا في نحو أربع كراريس، طبع في الھند، رويناه وكل ما يصح لمؤلفه من  .لم يترجم ھؤالء في ثبته: قلت

إلى ولي هللا الدھلوي عن أبي طاھر الكوراني والشمس محمد بن عقيلة وعبد " اإلرشاد"يدنا السابقة في طرق، منھا بأسان
ومنھا بأسانيدنا إلى أبي طاھر الكوراني :ح. الرحمن بن الشھاب أحمد النخلي، ثالثتھم عن والد األخير أحمد النخلي مؤلفه

لمكي والشيخ مصطفى البكري والشھاب أحمد الملوي والشھاب أحمد ومحمد سعيد سنبل وعلي بن العربي السقاط وابن عقيلة ا
بن حسن الجوھري وعلي الدباغ الحلبي ومحمد بن إبراھيم الطرابلسي والسيد عبد الرحمن بن عبد هللا بلفكيه الباعلوي والسيد 

 .لشھاب النخلي رحمھم هللايحيى بن عمر مقبول األھدل الزبيدي والسيد أحمد بن محمد مقبول األھدل الزبيدي، كلھم عن ا
ولنا به أتصال غريب مسلسل باآلباء وذلك عن الشمس محمد بن محمد سر الختم بن عثمان بن أبي بكر بن السيد عبد هللا 
المحجوب الميرغني الطائفي ثم المكي االسكندري عن أبيه محمد عن أبيه عثمان عن أبيه أبي بكر وعمه ياسين عن أبيھما 

  .ليعبد هللا عن النخ

لسخاوي في ثالث مجلدات للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ا :(1) بغية الراوي فيمن أخذ عنه السخاوي – 78
  .(2) المصري، نرويھا بأسانيدنا إليه المذكورة في حرف السين

 لإلمام الحافظ :(3) بغية الملتمس في سباعيات اإلمام مالك بن أنس – 79



92 
 

________________________________________ 
 

(1) 
ؤلفات األخرى؛، وھو صاحب الضوء الالمع واالعالن بالتوبيخ والتبر والمسبوك والتحفة اللطيفية وعشرات من الم902توفي السخاوي سنة 

1012: ومعجم سركيس 15: 8وشذرات الذھب  16: والنور السافر 53: 1والكواكب السائرة  32 - 2: 8انظر ترجمته في الضوء الالمع 
 .،67: 7والزركلي  31: 2وبروكلمان، التكملة 

 .562: انظر رقم (2)
 .ومقدمة تحقيق المراد) 261 -  260: صاً صوخصو(وما بعدھا  258: 1فيما تقدم؛ ورحلة البلوي  17: انظر رقم (3)

   
وھو ستة أجزاء خرجھا من كتاب الموطأ، :شيخ الشيوخ صالح الدين خليل بن األمير كيكلدي العالئي، قال البلوي في رحلته
  .759أرويه بالسند إلى السراج عن ابن باديس عنه سماعاً وإجازة به وبغيره عامة سنة 

 
ألبي المحاسن القاوقجي، أرويه عن الشمس محمد الشريف  :(1) ة في أسانيد السادات الصوفيةبوارق األنوار الجلي – 80

  .1295الدمياطي عن مؤلفه إجازة وسماعاً عام 
 

لإلمام الحافظ أبي القاسم بن الطيلسان، أرويه بأسانيدنا إلى الوادياشي عن ابن  :(2) بيان المنن على قارئي السنن – 81
  .ھارون عنه

 
لإلمام العارف أبي المواھب أحمد بن علّي بن عبد القدوس الخامي الشناوي  :(3) بيعة اإلطالق في السالسل والخرق – 82

  .المدني، نرويه بسندنا إلى الصفي القشاشي عنه
 

للعارف الوجيه عبد الرحمن ابن مصطفى العيدروس دفين مصر، ألفه باسم  :(4) البيان والتعليم لمتبع ملة إبراھيم – 83
البرھان إبراھيم بن محمد الرئيس الزمزمي المكي، ذكر فيه أسانيده، نرويه بأسانيدنا إلى السيد مرتضى وعبد الرحمن األھدل، 

 .ا عنهكالھم
________________________________________ 

 
 .75، 10: انظر ما تقدم رقم (1)

261: 2وبغية الوعاة  1976: ؛ ترجمته في التكملة رقم642ابن الطيلسان ھو القاسم بن محمد األنصاري األوسي القرطبي المتوفى سنة  (2)
 .فيما يلي 113؛ وانظر رقم 17: 6والزركلي 

 .174: 1والزركلي  243: 1وترجمته في خالصة االثر  1028و المواھب الشناوي سنة توفي أب (3)
 .231: والنفس اليماني 113: 4والزركلي  37 - 27: 2والجبرتي  328: 2؛ انظر سلك الدرر 1192توفي عبد الرحمن العيدروس سنة  (4)

 )1(  حرف التاء والثاء
 

  .(2) )انظر حرف األلف(إليه المذكورة سابقاً في أوائله  له ثبت، نرويه بأسانيدنا:تاج الدين القلعي

ھو قاضي سجلماسة العالمة األديب المحدث الخطيب النوازلي المسند أبو الوليد عبد الملك بن محمد  :(3) التاجموعتي – 97
حافي السلوي وھو له فھرسة نسبھا له تلميذه الشيخ المسناوي في إجازته البن عاشر ال. 1118التاجموعتي المتوفى سنة 

وقفت على إجازته منه العامة، وھي عندي، وأبي السعود الفاسي، وحج وجاور ھناك . يروي عن محمد بن سعيد الميرغتي
سنوات، ودرس وألف بالحرمين الشريفين، وأجازه الحافظ البابلي والزرقاتي والخرشي وعمر الفكروني السوسي، نسبة إلى 

وصدر الكوراني . رھان الكوراني عامة، وقرن فيھا معه القاضي أبا عبد هللا المجاصيسوسة بين قابس والقيروان، والب
بخطبة بناھا على اسمه وھي النسخة التي جلبھا المترجم من المدينة إلى المغرب، فكان بعد رجوعه للمغرب " األمم"فھرسته 

حدث العالمة : "أبي الفيض ابن الحاج" الداري نفحة المسك"ففي . يطعن في رواية المغاربة ويقدم رواية أھل المشرق عليھا
سيدي الصغير االفراني المراكشي عن شيخه العالمة أبي عبد هللا المسناوي أن الشيخ أبا مروان السجلماسي كان ينكر ولوع 

ل الوجادة، أھل المغرب برواية ابن سعادة في صحيح البخاري، ويعجب من تلقيھم لھا بالقبول، مع أن رواية ابن سعادة من قبي
  وكان أبو مروان تحمل عن أبي إسحاق الكوراني بطيبة المنورة، فلم يھتبل برواية المغاربة، وادعى أن المغرب شاغر

  



93 
 

________________________________________ 
 .ديالحظ أن المؤلف ال يميز في النطق بين ھذين الحرفين ولدلك جعلھما في ترتيب األعالم كأنھما حرف واح (1)

 .4: انظر ما تقدم رقم (2)

 .حيث تحدث عن فھرسته 316: انظر دليل مؤرخ المغرب (3)

انظر ماسيأتي في ترجمة ابن سعادة من حرف " (من صحيح الروايات، وقد أنكر عليه ذلك شيوخ العصر وحق لھم إنكاره، 
  .(1) )السين

نروي ما للمترجم من طريق المسناوي وابن عبد السالم بناني والشھاب أحمد النخلي، ثالثتھم عنه، وبأسانيدنا إلى الحضيكي 
وللمترجم من التصانيف في السنة . عن أبي محمد صالح بن محمد الحبيب السجلماسي عن التاجموعتي بأسانيده

، عنى به جدنا من قبل األم اإلمام العارف أبا "مالك الطلب في جواب أستاذ حلب"النبوي سماھا  رسالة في العلم:وعلومھا
العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي دفين فاس، رد فيھا على عصرية أبي علّي اليوسي ثم رد عليه اليوسي برسالة صغيرة، ثم 

ً المترجم بتأليف جليل سماه  ً حرفا وھو في نحو ثالث " لع األطمار اليوسية بدفع المطار اليوسيةخ"انتقدھا عليه وردھا حرفا
. وقعت لي نسخة منه عليھا خط المؤلف بالتصحيح، وخط العالمة االفراني بالتأييد. كراريس، قلمه فيه سيال وحجته صائبة

ابن سودة بل حاله وقد كان المترجم أعلم بالحديث وقواعده من اليوسي، كما صرح بذلك القاضي الشھاب أحمد بن التاودي 
كان إماماً ": "نشر المثاني"وفي ترجمته من " حافظ عصره ووحيد دھره"بـ " بغية الطالبين"تلميذه الشھاب النخلي في ثبته 

 ."محدثاً، وكان له وجاھة عند السلطان في الھيبة وتوقير يناسب منصب العلم يصدع له بالحق في مواطن، اھـ
ھو شيخ الجماعة بفاس العالمة المحدث الصالح المعمر إمام فقھاء المغرب أبو عبد هللا محمد  :(2) التاودي ابن سودة – 98

 التاودي بن الطالب بن عليّ 

________________________________________ 
 

 .فيما يلي 583: انظر رقم (1)

:رقم( 321: ودليل مؤرخ المغرب 40: 7والزركلي  689: 2وبروكلمان التكملة  127: 4والفكر السامي  372: ترجمته في شجرة النور (2)
1360 ،1361(. 

   
فى بفاس سنة ابن قاسم بن محمد بن علّي بن قاسم بن أبي محمد القاسم بن محمد بن أبي القاسم ابن سودة المري الفاسي المتو 

حاز رياسة فاس والمغرب كله، فال أعلم ": "أوضح المسالك"قال عنه أبو عبد هللا الرھوني أول . وقد جاوز التسعين 1209
اآلن أحداً ممن ينتمي إلى العلم بالمغرب إال وله عليه منة التعليم، إما بواسطة أوبغير واسطة أو بھما معاً، وقد جمع مع ذلك 

وقال عنه عالم مصر ". دة والسخاء وحسن الخلق والمحبة العظيمة آلل البيت والطلبة وزيارة الصالحين، اھـاالجتھاد في العبا
ألفية "وقال عنه الحافظ الزبيدي في ". ھالل المغرب وبركته، وحامل فتواه وقدوته: "الشيخ األمير في فھرسته لما ترجمه

 :له" السند

 ذو المواھـبالتاودي العدل  ومنھم محمد بن الطـالـب
 وعالم المنطوق والمفـھـوم رئيس فاس كاشف الغـيوم

 عليه في المعارف المـدار إلـيه فـي بـالده يشــار
 فجاد بالكثير مـن إفـادتـه صحبته في مصر في وفادته

 من كل ما يفيد أو يمـلـيه أجازنـي بـكـل مـايرويه
  

ومن دؤوبه انه ثابر على إقراء صحيح البخاري حتى : الحوات في ترجمتهألبي الربيع " الروضة المقصودة"لخصت من :قلت
جاوزت ختماته حد األربعين فلم يكن يدعه، ال سيما في شھر الصيام، من البدء إلى التمام، يفتتحه أول يوم منه ويختمه آخره، 

. ربع مجلدات، وحاشيته ھذه طبعت بفاسفي نحم أ" زاد المجد الساري"وكان يأتي في ھذا الزمان القليل بتحقيقات، وله عليه 
ً سنن أبي داوود، وكانت بالمغرب  ً بھجير، وله عليه تعليق، وأقرأ أيضا ً صحيح مسلم كثيراً لكنه لم يكن له غالبا وأقرأ أيضا

  (1) عزيزة الوجود، فافتض
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________________________________________ 
 

 .)المؤلف(غاب عن الحوات أن سنن أبي داوود شرحھا قديماً جماعة كالخطابي وابن القيم والسيوطي وغيرھم  (1)
   

الجامع بكرتھا بحاشيته، وأقرأ بقية الكتب الستة، وحدث بأوائلھا، وأقرأ مسند الدارمي بأمر سلطاني، والشفا بمراكش وفاس، و
ً نفيساً، ھو عندي، والشمائل للترمذي، وعلق عليھا، وأقرأ األربعين النووية،  الصغير ومشارق الصغاني، وأملى عليھا شرحا
وكتب عليھا شروحاً منھا واحد طبع بفاس، والفتوحات اإللھية للسلطان سيدي محمد بن عبد هللا، واأللفيتين للعراقي، والكعبية 

بردة والھمزية مراراً، والتفسير في عدة سنوات، واأللفية نحواً من ثالثين مرة، وربما أقرأھا في ألبن زھير وشرحھا، وال
الشھر الواحد بدءاً وختماً، وأقرأ أحياناً التسھيل والمغني والكافية والشافية، وأما األجرومية فلم يزل يقرئھا خصوصاً للصغار 

برى السنوسي والمقاصد للسعد والمواقف للعضد والورقات وجمع الجوامع وأقرأك. من أعقابه وأبناء أھل المودة إلى وفاته
ً من الدھر،  والحكم، وھي آخر مادرس، والمباحث األصلية، وابن عاشر، والرسالة، حتى لم يكن يدعھا، وأقرأ التھذيب حينا

ً الجامع وشرحه، وھو مطبوع  بفاس، يبتديء قراءته قبله أو وأقرأ مختصر خليل نحو الثالثين مرة وربما أضاف إليه أحيانا
ً في سنتين وتارة في أكثر وأخرى في أقل، وأقرأ بالجامع األزھر بمصر الموطأ،  يختمه بعده وكان يختم المختصر غالبا
حضره أعيان المذاھب األربعة وكبار شيوخ مصر وصلحائھا كالصعيدي والدردير وعبد العليم الفيومي األزھري الضرير 

يومي والشيخ حسن الجبرتي والسيد عبد الرحمن العيدروس والحافظ مرتضى الزبيدي واألمير المالكي والشيخ سليمان الف
  .الكبير ومحمود الكردي وغيرھم

  
وقد رزق سعداً عظيماً في التالميذ، وجاھاً ودنيا في أيامه، وحاز المناصب السامية في الدولة وألبنائه وأحفاده، ويذكر في باب 

  :ن تلميذه النقيب أبا الربيع الحوات أنشأ أبياتاً قال فيھاسعة خاطره وتحمله أ
 

 قرب الرحيل فھل له من زاد قولوا لشيخكم ابن سودة انـه
 بالمـال واألوالد واألحـفـاد عاش القرون وفاز من أيامه

 أمسى الحمام لديه بالمرصاد حتى إذا وفى الرياسة حقھا
  

جزاك هللا عنا خيراً إذ ذكرتنا يا ابن الرسول، وأشار إلى ذلك الحوات في : ره وھو يقولفلما بلغه أتى إليه ومسح بيده على ظھ
ھو شيخ ظاھر النفع كثير التلميذ : "وذكر جماعة من أشياخه منھم المترجم فقال فيه" ثمرة أنسي في التعريف بنفسي"كتابه 

ي السمع والبصر، مع نحافة الجسم، وبلغ من الرياسة مع وھو متمتع بحاست -بتقديم المثناة  - طال عمره إلى ما جاوز التسعين 
السلطان سيدي محمد ما لم يبلغه غيره حتى أكتسب بذلك ھو وأوالده أمواالً كثيرة، وأكسبوا غيرھم ممن تعلق بھم ما فيه 

مات السلطان المذكور ولما . الغنى، واجتمع له وألوالده من المناصب والواليات واألخذ من وفر األوقاف ما لم ينفق لغيره قط
  .باختصار. اھـ" أقره ولده موالنا اليزيد على ما كان عليه

وأبي عبد هللا . ، وھو عمدته"الذھب االبريز"أبي العباس أحمد بن مبارك اللمطي صاحب : يروي عامة عن شيوخ المغرب
وخه إسناداً، والحافظ أبي العباس أحمد محمد بن قاسم جسوس وشيخھما أبي عبد هللا محمد بن عبد السالم بناني، وھو أعلى شي

بن عبد هللا الغربي الرباطي وأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الھاللي السجلماسي وغيرھم، وبمكة عن المعمر عبد الرحمن 
ي بن محمد بن أسلم الحسيني المكي وحسين بن عبد الشكور الطائفي وأبي عبد هللا محمد بن خالد الجعفري المكي ووالده أب

بكر، ولعله أعلى من لقي بالمشرق، وبالمدينة الشمس محمد بن عبد الكريم السمان المدني والبرھان إبراھيم بن أسعد المدني، 
وبمصر الوجيه العيدروس ومحمود الكردي وعيسى الشبراوي وحسن الجبرتي وأبي البركات أحمد بن عوض المقدسي، 

مذاھبي وأبي الحسن علّي الصعيدي العدوي، وسمع أول الصحيح والشمائل على وتدبج فيھا مع أبي العباس أحمد الدمنھوري ال
ومن شيوخه في الطريقة الشيخ فتح هللا العجمي التونسي،  ."الذخيرة"الشيخ سيدي المعطي بن صالح الشرقي البجعدي صاحب 

" فھرسة السلطان أبي الربيع سليمان" أخذ عنه طريقة موالي عبد هللا الشريف عنه عالياً، وھذا الشيخ ذكره له ابن رحمون في
  .وغيرھما" الروضة"وأھمل ذكره التاودي نفسه والحوات في 

وللشيخ التاودي فھرسة صغرى وكبرى ذكر في األولى شيوخه من أھل العلم ونصوص إجازاتھم له، وفي الثانية من لقيه من 
لما من هللا على العبد بالرحلة ألرض الحجاز وظفر : "ألولىالصالحين، ألفھا في آخر عمره آخر المائة الثانية عشرة، قال في ا

بزيارة الحرمين ونزل أرض مصر لقي من علمائھا وفقھائھا من يشار إليه بالنبل في العصر فطمحت نفوس طائفة لھا بالعلم 
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لى جناح سفر، اعتناء وفي األخذ عن مشايخ الغرب رغباء أن أقرأ لھم من كتب الحديث ماتيسر، وإن كنت في الحقيقة ع
فأجمع األمر على قراءة الموطأ بالجامع األزھر، ولما افتتحناه وجرى في الدرس ذكر من أخذناه عنه أو رويناه وقع ذلك من 
ً وال مرجعاً، فطلبوا مني أن أقيد لھم سندي في ذلك، وأن أصل حبلھم  السامعين موقعاً، وكأنھم يقولون ال نجد له مسمعا

نرويھما وكل ). مام مالك، مع سند الصحيحين، وذكر نبذة من مشايخي ممن شھد لي أو اشتھر وعلمورابطتھم من جھتي باإل
ما يصح له من مؤلف ومروي من طرق تالمذته المجازين منه عامة، كالسيد مرتضى الزبيدي والشيخ األمير المصري وأبي 

رير المصري وغيرھم من المشارقة، وأبي الحسن الحسن الصعيدي وأبي العباس الدمنھوري والشيخ عبد العليم الفيومي الض
علّي بن األمين الجزائري وابن عبد السالم الناصري وأبي عبد هللا محمد بن محمد الصادق ابن ريسون العلمي وعبد هللا بن 

  .إبراھيم العلوي الشنكيطي والشيخ صالح الفالني من المغاربة وغيرھم

  :ذه في الدنيا وھم ثالثةولنذكر أسانيدنا إليه من طريق آخر تالمي

والشيخ بدر الدين بن الشاذلي ) 3(وأبو العباس أحمد بن محمد بونافع الفاسي ) 2(أبوعبد هللا محمد بن أحمد السنوسي،  (1)
  .الحمومي وھو آخر تالميذه وفاة

ن عبد الكبير العلمي فأما السنوسي فعن أبي محمد عبد هللا بن إدريس بن محمد بن أحمد السنوسي وأبي محمد عبد الملك ب
ً بھا معوالً  الفاسي، كالھما عن والد األول عن أبيه، أخبرني بإجازة الشيخ التاودي للسنوسي المذكور حفيده المذكور جازما

  .عليھا

وأما بو نافع فعن أبي الحسن بن ظاھر الوتري عن أبي العباس أحمد بن الطاھر الزدي المراكشي، عنه استفدت إجازة التاودي 
  .من إجازته ھو البن الطاھر، ظفرت بھا في المدينةله 

وأما الحمومي فعن أبي الحسن ابن ظاھر عن أحمد بن الطاھر األزدي والمھدي بن الطالب ابن سودة كالھما عنه سماعاً 
ً : ح.وإجازة عامة الفقيه وعن : ح.وعن عبد هللا السنوسي وعبد هللا بن الھاشمي ابن خضراء، كالھما عن ابن سودة به أيضا

الصالح اللغوي عبد المعطي السباعي وأبي العباس أحمد التناني، كالھما عن أبي الحسن علّي بن عبد الصادق الرجراجي 
وأروي عن :ح.الصويري عن الشيخ بدر الدين ومحمد بن أحمد السنوسي السابق، ثالثتھم عن الشيخ التاودي بن سودة عامة

وأبي محمد عبد هللا الكامل بن محمد االمراني، كالھما عن محمد بن المدني كنون عن  أبي عبد هللا محمد بن إبراھيم السباعي
وعن أبي العباس أحمد بن الخياط الزكاري عن أبي عبد هللا محمد بن أحمد بناني : ح.بدر الدين الحمومي عن الشيخ التاودي

  .المراكشي عن الحمومي عنه

تاودي يندر الحصول عليه في غير ھذا الموضع، وقد حصل لنا من التعب في وھذا القدر الذي ذكرته في االتصال بالشيخ ال
جمعه ما ليس بھين، وذلك ألن مدار أسانيد أھل المغرب على الشيخ التاودي، ولكن كثيراً ما يروون عنه الكتاب الذي لم 

سمع غرور وتدليس، فوصل اإلسناد بما يسمعوه عليه بتمامه، مع أن الرواية بالسماع الذي ال يقترن باإلجازة الجابرة لما لم ي
قرأته عليه، :ذكر مجرد كذب، فإنك إذا جئت إلى أكبر من تراه وسألته عن كيفية روايته للصحيح مثالً عن شيخه فالن يقول لك

ال بل البعض، وھكذا شيخه مع شيخه، ال يضبطون سماعاً وال يقابلون وال يعارضون :قال ؟فإذا سألته ھل قرأت عليه جميعه
ً بأصل، ورواية جميع الكتاب بمجرد حضور بعضه أفحش كذب وأنذل تدليس، بل رأينا من عمد اآلن إلى شيخ حضر  فرعا
على شيخه في طرف من المختصر فصار يروي عنه عن ذلك الشيخ الكتب الستة والموطأ وھو لم يجز بھا من شيخه وال 

نھا، وھذا ما يتنزه عنه أكذب الكذابين وأخبث الغاشين، ولذلك نرى حضر عليه فيھا وال سمع منه أو عليه ولو حديثاً واحداً م
أن الرواية التي يتعاطاھا كثير من أھل المغرب ومن أخذ عنھم من غيرھم في الزمن األخير واألسانيد التي يوصلون ال يفرح 

كتاب على شيخه بحيث لم يفته بھا إال من عري عن العلم وضرب بينه وبين أھل الرواية بأسوار، نعم من حقق سماعه لجميع 
منه شيء أوله منه إجازة جابرة ما لعله لم يسمع، فروايته صحيحة وإسناده معتبر، خصوصاً مع اتحاد النسخ والرواية، أما مع 

ا ثم اختالفھا وتباين رواياتھا وانعدام اإلجازة العامة فال، فقد رأينا أيضاً من يأخذ نسخة من الصحيح من أحد الكتبية فيحضر بھ
يصير يروي عن شيخه من طريق ابن سعادة، والحال أنه سمع عليه من نسخة القسطالني الذي يعتمد رواية اليونيني، وھذا 

  .الجھل والكذب الفاحش

تدبج الشيخ التاودي أيضاً مع الشيخ المعمر الصالح الرحال محمد المختار بن محمد امزيان المعطاوي الدمراوي نزيل :نادرة
وھو إلى اآلن في قيد ": "الروضة المقصودة"معه، وعاش بعده عشرات السنين، قال أبو الربيع الحوات في  تازا، وتآخى
وھو يروي عامة عن الشيخ أحمد الحبيب وأخيه صالح والحافظ الزبيدي . 1231مات المذكور سنة : قلت". الحياة، اھـ

وس والشھاب الدردير وعبد القادر الراشدي وأحمد الھاللي والحفني ومحمد بن محمد بن عبد الرحمن امزيان والسمان والعيدر
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رأيت الشيخ التاودي أسند في بعض إجازاته : "وقال الحوات. ووقفت على موآخاته مع الشيخ التاودي وإجازته له. وغيرھم
الشيخ التاودي وھذا عجيب، وأعجب منه عدم تفطن المغاربة وغيرھم له مع تأخره بعد ". عنه بعض ما أخذه عن مشايخه، اھـ

دھراً طويالً، نعم تفطن الستجازته القاضي عبد السالم المسناوي والمسند الكبير محمد التھامي بن رحمون الفاسي، وقفت على 
  .إجازته لھما مع ان ابن رحمون المذكور لم يأخذ عن الشيخ التاودي وال عن كبار اآلخذين عنه، و في خلقه عجب

خ التاودي وأخذ عنه بالمشرق المعمر العالمة أبو بكر بن خالد الجعفري المكي يروي عن اليوسي أعلى من لقيه الشي: تنبيه
وأبي العباس ابن ناصر الدرعي لما شرقا، ويروي عالياً عن الشھاب أحمد بن عبد الغني الدمياطي المعروف بابن البنا، وھو 

حصاري عن الشمس الغمري والرشيدي عن زكرياء، يروي عن المنوفي عن الحصاري وأبي الخير ابن عموس الرشيدي ال
  .كالھما عن الحافظ ابن حجر، وھذا علو عظيم لم يتفطن له حتى المترجم

صري، له فھرسة اشتملت على إسناد الحديث ھو شمس الدين محمد بن إبراھيم التتائي المالكي الم :(1) التتائي – 99
المسلسل باألولية والجامع الصحيح والترمذي والحلية ألبي نعيم وكتاب الدعاء للمحاملي وجزء عاشوراء للمنذري والشفا 
ة والبردة وأذكار النووي وألفية ابن مالك، أرويھا وكل ماله من طريق االجھوري عن النور علّي بن أبي بكر القرافي إجاز

 .(2) عنه

________________________________________ 
 

435: 2وبروكلمان، التكملة  20: 2والكواكب السائرة  272: وشجرة النور) على ھامش الديباج( 335: التتائي في نيل االبتھاجترجمة  (1)
 .942وكانت وفاته سنة  192: 6والزركلي 

والثاء، ولكني وجدت ان وكان األصل إعادة ترتيب حرفي التاء) 186: (الثبت المصري، وقد تجوزت بنقله إلى رقم: بعد ھذا يقع في األصل (2)
 .ذلك يحدث اضطرابا كثيرا

   
السند إلى ابن خير عن أبي عبد هللا محمد ھو أبو الحسن علّي بن إبراھيم التبريزي، أروي فھرسته ب :(1) التبريزي – 100 

  .بن معمر عن أبي بكر المصحفي عنه

ع في محمد بن عبد الرحمن التجيبي نزيل تلمسان ومحدثھا أبو عبد هللا، رحل إلى المشرق واستوس :(2) التجيبي – 101
تكون محدث المغرب إن :الرواية وكتب العلم عن أزيد من مائة وثالثين، من أعيانھم السلفي واختص به وأكثر عنه وقال له

وله . مفيد جداً أكثر فيه من الحكايات واآلثار واألخبار:جمع في أسمائھم برنامجاً على حروف المعجم، قال ابن األبار. شاء هللا
امج األصغر، ومعجم شيوخه في مجلد كبير، ومسلسالت في جزء، ومناقب السبطين، والفوائد الكبرى البرنامج األكبر، والبرن

أروي ما له من طريق ابن األبار عنه، وعندي كراريس . 610في مجلد، وكتاب مشيخة السلفي وغيره، توفي بتلمسان عام 
  ."طبقات الحفاظ"من مشيخته الصغرى، وقد ترجمه الذھبي في 

 ھو اإلمام الراوية المحدث الرحال الحافظ الضابط :(3) يبيالتج – 102

________________________________________ 
 

 .430: انظر فھرسة ابن خير (1)

(2) 
172: وجذوة االقتباس 1394: وتذكرة الحفاظ 234: 3والوافي  379: 2والنفح  352: 6ملة والذيل والتك 588: ترجمة التجيبي في التكملة

أكثر فيه من إيراد األخبار وإنشاد األشعار فأعظم به(المواعظ والرقائق، معجم شيوخه . الترغيب في الجھاد: ومن مؤلفاته. 65: 7والزركلي 
 .د متوسط، وبرنامج رواياته األصغر، مجلد لطيفوبرنامج رواياته األكبر، مجل) مجلد كبير -الفائدة 

(3) 
مستفاد"وھو صاحب الرحلة التي تسمى ) على ھامش الديباج( 222ونيل االبتھاج  240: 3ترجمة ابي القاسم التجيبي في الدرر الكامنة 

بعناية صديقنا المحقق عبد الحفيظ منصور؛) 1975تونس  -ليبيا (بقيت منھا قطعة صالحة نشرتھا الدار العربية للكتاب " الرحلة واالغتراب
 .وله برنامج ضخم حافل بالفوائد وھو قيد النشر حين كتابة ھذا التعليق

   
المحقق أبو القاسم بن يوسف بن محمد بن علّي بن القاسم التجيبي السبتي، له برنامج عظيم في مشيخته، أروي فھرسته من 

محمد بن سعيد الرعيني عنه، وھو صاحب رحلة عريضة ورواية واسعة وتدقيق  طريق أبي زكرياء السراج عن أبي عبد هللا
وله رحلة في مجلدات ترجم فيھا لعبد المؤمن الدمياطي . في ھذه الصناعة، بحيث يعد من أفراد المغاربة الذين رحلوا ودونوا

أظنھا تكون أدون من رحلة ابن رشيد  كنت وقفت على مجلد ضخم منھا في تونس، وال. وابن دقيق العيد وأمثالھم من األفراد
  .الفھري
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  ."انظر محمد ابن سالم"ھو أبو عبد هللا محمد بن سالم الباعلوي الحضرمي : التريمي

 
ھو محمد بن يوسف الترغي المراكشي الفقيه األستاذ الراوية حافظ زمانه، ھكذا حاله تلميذه ابن  :(1) الترغي – 103

يروي عامة عت أبي القاسم بن  .وذكر أنه ال زال حياً وقت جمعه للدرة 943وذكر انه ولد سنة " درة الحجال"القاضي في 
خرج له ابن القاضي جزءاً في مسموعاته . إبراھيم المشترائي ورضوان الجنوي وأبي عبد هللا الخروبي الطرابلسي وغيره

  .عليه نروبه بأسانيدنا إلى ابن القاضي عنه وكل ما له
 

ھو أبو العباس أحمد بن محمد الميموني السوسي األقصوي اإلجناني نسبة لواد بسوس كإنسان،  :(2) التمجدشتي – 104
 بكسر المثناة من فوق وفتح الميم وجيم مشددة ودال مفتوحة وشين ساكنة ثم تاء -التمجدشتي 

________________________________________ 
 

ودرة الحجال) والترغي نسبة إلى بني ترغة من قبائل جبال الريف( 1009وفيه أنه توفي سنة  209: 4في االعالم بمن حل مراكش ترجمته  (1)
 .638: رقم

 .229: وانظر دليل مؤرخ المغرب) اعتماداً على فھرس الفھارس( 234: 1ترجم له الزركلي  (2)
   
، 1274الذي نفع هللا به البالد السوسية واألقطار الحوزية، توفي بسوس سنة  لموضع سكناه، العالم الصالح -نسبة ] ثم ياء] 

وأفردت ترجمته وأسانيده بتأليف، وھو في مجلد وقفت عليه بزاوية رسموك التي يقام بھا سوق عام بالحوز، ومنه نسخة 
الحسن الطويلي والفقيه  موجودة بمكتبة المخزن بفاس، يروي عن والده ومحمد ابن يحيى األوجي الصفصفي ومحمد بن

الصوفي أحمد ابن إبراھيم الجرسيفي وعلي بن سعيد الھاللي وعبد هللا الططائي البرجيلي وغيرھم، وأخذ الطريقة الناصرية، 
وكان عليه مدارھا بسوس، عن محمد بن يحيى األوجي عن الشمس الحضيكي عن األحمدين العباسي والصوابي، كالھما عن 

 .وأخذھا أيضاً عن محمد بن الحسن الطويلي الولتيني عن مسعود المرزكوني عن الشيخ ابن ناصر:ح.رأبي العباس ابن ناص
وعن السيد عبد المعطي السباعي : ح. أروي ما للمذكور من طرق منھا بأسانيدنا إلى أبي الحسن علّي بن سليمان الدمنتي عنه

وأخذ الكثيري المذكور أيضاً : ح. بسوس 1254بھا له سنة عن الشيخ سعيد الكثيري الشريف الھشتوكي عنه إجازة عامة كت
وعن الفقيه : ح. أيضاً، وھو عن التمجدشتي عامة 1254عن أبي حامد العربي بن إبراھيم السماللي إجازة عامة كتبھا له سنة 
ن الطيب بن الحسين وعن المعمر أبي عبد هللا محمد ب:ح.النحوي أبي علّي الحسن بن أحمد بن مبارك الرسموكي عن أبيه عنه

الوحدي عن أبي علّي الحسين ابن عبد الرحمن السماللي السوسي دفين فاس عن الشيخ سيدي سعيد الشريف الكثيري عن 
وأروي عالياً عن المعمر عبد هللا المغراوي عنه، وھو عال جداً، فنروي عن المغراوي عن التمجدشتي عن أحمد : ح.المترجم

  .وس وابن الحسن بنانيبن إبراھيم الكرسيفي عن جس

 .(1) )انظر النجوم المشرقة من حرف النون: (التميمي الفاسي

________________________________________ 
 

 .في ما يلي 442: انظر رقم (1)
   

ھو محمد بن أحمد التميمي الخليلي المصري عالم الديار المصرية ومفتيھا وشيخ الفقھاء الحنفية : التميمي المصري – 105
بھا، روى عالياً عن األمير الكبير، دخل عليه بمنزله وھو مفلوج، وسمع منه حديث األولية بشرطه، كما أخذ عن طبقته أيضاً 

كمة هللا شيخ اإلسالم باآلستانة ومحمود اآللوسي مفتي بغداد بمصر، ورزق السعد في التالميذ، فروى عنه عارف هللا بن ح
ً عن شيخنا عبد هللا السكري " روح المعاني"وصاحب  وغيرھما من األعالم، فنروي ماله من طريقھم، ونروي عنه عاليا

  .ومحمد أمين البيطار، وكالھما عنه عامة ماله
 

  .(1) )انظر الفوائد الجمة من حرف الفاء: (التمنارتي
 

  .(2) )انظر حرف الباء(ھو البرھان الشامي :التنوخي
 

ھو اإلمام المحدث الحافظ أبو عبد هللا محمد بن عبد الجليل التنسي التلمساني، أخذ عن ابن مرزوق  :(3) التنسي – 106
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وود البلوي الحفيد والولي أبي إسحاق إبراھيم التازي وأبي الفضل بن اإلمام وقاسم العقباني وغيرھم، وصفه أحمد ابن دا
العلم مع التنسي، والصالح :األندلسي ببقية الحفاظ، وذكر عن البلوي المذكور أنه لما خرج من تلمسان سئل عن علمائھا فقال

وممن وصفه بالحافظ " نظم الدر والعقيان في دولة بني زيان"وھو صاحب . مع السنوسي، والرياسة مع ابن زكري
 .899سنة  وكانت وفاته" المعيار"الونشريسي في 

________________________________________ 
 

 .في ما يلي 469: انظر رقم (1)
 .في ما تقدم 73الترجمة رقم  (2)

:وصفحات متفرقة من نفح الطيب وأزھار الرياض وشجرة النور 329: ونيل االبتھاج 120: 8لعبد الجليل التنسي ترجمة في الضوء الالمع  (3)
 .)1980بيروت (لقسم الرابع من كتاب الدر والعقيان تحقيق نوري سودان وانظر مقدمة ا 267

   
له فھرسة نرويھا بأسانيدنا إلى أبي العباس المقري وسعيد قدورة، كالھما عن عم األول سعيد المقري التلمساني عن أبي عبد 

  .هللا محمد بن محمد بن عبد الجليل عن أبيه المذكور
 

في حرف الغين وحرف العين فيمن اسمه عبد " غنية الواجد"انظر (حمن قطب الجزائر ومسندھا أبو زيد عبد الر:الثعالبي
  .(1) )الرحمن

 
من حرف " المنح"و " ليد األسانيدمنتخب األسانيد ومقا"من حرف الكاف و" كنز الرواية"انظر (أبومھدي عيسى : الثعالبي

  .(2) )الميم، ومن اسمه عيسى من حرف العين
 

سيد وھو ثعيلب بن سالم الفشني األزھري الشافعي المصري الضرير المعمر، ولد كما في معجم ال: ثعيلب الضرير – 1.7
سمع على شيخنا التاودي بعض الموطأ، وأجازه شيخنا الحفني، وروى كثيراً عن أقرانه : "وقال 1151مرتضى الزبيدي سنة 

عاش بعد السيد مرتضى نحو : قلت". من فضالء الوقت، وھو إنسان حسن منصف له حافظة ومعرفة بارك هللا فيه، اھـ
الملوي والجوھري والحفني، وال أظن أنه تأخر في الدنيا أحد معه يروي  روى عالياً عن 1239األربعين سنة فإنه مات سنة 

أشھر تالميذه المجازين منه الوجيه الكزبري والبرھان السقا والشيخ السنوسي آخرھم وفاة الثاني، وبروايته عنه . عن ھؤالء
  .نروي ماله من طريقھم عنه. حصل له الفخر التليد

 
  ھو محمد بن محمد التافاللتي المغربي المالكي ثم :(3) التافاللتي – 108

 
________________________________________ 

 
 .39: والترجمة رقم 487: رقم (1)
 .449: والترجمة رقم 196، 184، 152: رقم (2)

ً في المكتبة: "وعد عدداً من مؤلفاته وقال 296: 7والزركلي  463: 2وبروكلمان  102: 4رجمة في سلك الدرر للتافاللتي ت (3) رأيتھا جميعا
 ."الخالدية بالقدس

   
، يروي عن الملوي والجوھري وعمر 1191الحنفي مفتي القدس الشريف، ولد بالمغرب األقصى ومات ببيت المقدس سنة  

  .ي وغيرھمالطحالوي والشمس الحفن

له ثبت جمع فيه مروياته من طريق شيخي شيخه الحفني محمد بن عبد هللا المغربي والشمس البديري، نروي ماله من طرق 
والمترجم .وبأسانيدنا إلى ابن عابدين عن العقاد عنه. منھا عن عبد هللا السكري عن سعيد الحلبي عن محمد شاكر العقاد عنه

  .ممن أفردت ترجمته بالتأليف

  .(1) )انظر عبد القادر التغلبي في حرف العين: (التغلبي

ھو السيد الشريف اإلمام العالمة الحافظ المؤرخ قاضي القضاة تقي الدين أبو الطيب محمد بن  :(2) تقي الدين الفاسي – 109
، وأجاز له أبو بكر بن 775 قاضي القضاة بھاء الدين أبي العباس أحمد بن علّي الحسني الفاسي المكي المالكي، ولد سنة
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قال . 832المحب وإبراھيم بن السيار ورحل وبرع وخرج، وأذن له الحافظ العراقي بالتحديث، ومات في كشف الظنون سنة 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ومختصراته السبعة، والعقد الثمين في تاريخ البلد : له" لم يخلف في الحجاز مثله: "ابن حجر
عندي منه المجلد الرابع بخط الحافظ عبد العزيز بن فھد، ومختصراته الثالثة وغيرھا، أرويھا من طريق السنباطي  األمين،

 .أنا مؤلفھا الحافظ الفاسي: "عن السراج عمر بن فھد قال

________________________________________ 
 

 .419: الترجمة رقم (1)

(2) 
وبروكلمان، التكملة 1429: ومعجم سركيس 199: وتاريخ ثغر عدن 377، 291: ذيل طبقات الحفاظو 18: 7ترجمته في الضوء الالمع 

وفيه مقدمة موجزة في حياته ومؤلفاته؛ كذلك قام الصديق فؤاد 1956وقد طبع كتابه شفاء الغرام في جزءين  227: 6والزركلي  221: 2
 .ثمانية مجلداتونشر في " العقد الثمين"السيد رحمه هللا بتحقيق كتابه 

   
  .ومن طريق المقري عن عمه سعيد عن المعمر أحمد حجي الوھراني عن أبي إسحاق إبراھيم التازي عنه:ح 

ي الدين أبو الفضل محمد بن النجم محمد الشريف العلوي ھو اإلمام الحافظ الرحلة تق :(1) تقي الدين ابن فھد المكي – 110
، وسمع من 795بأصفون من بالد مصر وانتقل به أبوه إلى مكة سنة  787الشھير كسلفه بابن فھد المكي الشافعي، ولد سنة 

وأجاز له البنوسي وابن صديق والزين المراغي وأبي اليمن الطبري وغيرھم ممن دب ودرج، ولقي باليمن الفيروزابادي، 
  .خلق كثير، وعرف العالي والنازل، وشارك في فنون األثر، واجتمع له من الكتب مالم يجتمع لغيره من أھل بلده

  .871مات بمكة سنة . طبقات الحفاظ، ومعجم الصحابة، وقف الحافظ الزبيدي على نسخة منه بخطه:له

عن حسن عيديد عن حسن العجيمي عن عبد الرحيم بن  نروي فھرسته وماله عن السكري عن الحلبي عن العقاد عن البخاري
الصديق الخاص عن مسند اليمن الطاھر األھدل عن العالمة المسند شرف الدين أبي القاسم بن أبي السعادات المالكي عن 

عن الزبيدي المسند عمر بن تقي الدين بن فھد عن أبيه بأسانيده، وأعلى مابيننا وبينه ستة وسائط، وذلك عن الشھاب السويدي 
وانظر (عن ابن سنة عن الواوالتي عن ابن أركماش عن السراج عمر عن أبيه تقي الدين ماله، وھو أعلى مايوجد في الدنيا 

  .(2) )عمدة المنتحل له في حرف العين

  ھو مسند فاس أواسط القرن المنصرم، :(3) رحمونالتھامي ابن  – 111

________________________________________ 
 

 .277: 7والزركلي  259: 2ترجمته في البدر الطالع  (1)
 .476: انظر رقم (2)
 .)عن الكتاني( 290: 6 الزركلي (3)

   
، وقفت على تحليته في 1263أبو عبد هللا محمد التھامي بن المكي بن عبد السالم بن رحمون الفاسي المتوفى بفاس سنة 

الشريف الفقيه الجليل، المبجل العدل الحسيب األصيل، من له اعتناء بطريق الرواية، ومن "إجازة الكوھن له بخطه بما نصه 
سيد عصره، وسعد "وحاله العالمة الجوال الشيخ يوسف بدر الدين المغربي في إجازته له بـ ". رغبة وعناية، اھـله بھا أتم 

  ."قطره، بھجة علماء الدھر، وفخار أھل العصر، اھـ

لم أر ألحد في القرن الماضي من أھل فاس ما رأيت لھذا الرجل من االعتناء بالرواية وجمع الفھارس واإلثبات :قلت
يحھا ووصل المسلسالت، بحيث يستحيل أن يوجد راو في وقته بالمغرب إال وله عنه رواية، ومع طول الزمن كل يوم وتصح

نظفر له بغريبة أو غرائب في ھذا الباب، ولكن ضيعه قومه، فلم أر من استجاز منه في فاس وال في غيرھا بعد طول البحث 
والذي يغلب على ظني . لم يترجمه" سلوة األنفاس"تقاييد، حتى صاحب والتنقيب، بل وال من ترجمه من أصحاب الفھارس وال

وقد كنت أظن كذلك . أن الشيخ يوسف بن بدر الدين المغربي ال يغفل الرواية عنه، فانا لم نقف إلى اآلن على مجموع روايته
ذلك فيما قرب، وربك يخلق رواية المترجم عن يوسف المغربي المذكور لما دخل لفاس أواسط القرن المنصرم، حتى ظفرت ب

  .ما يشاء ويختار
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فممن وقفت على إجازته العامة للمذكور محمد المختار بن محمد امزيان المعطاوي الدمراوي التازي، ولعله أعلى شيوخه 
مد بن إسناداً، ألنه كما تقدم من أشياخ الشيخ التاودي وشاركه في أكثر مشايخه المشارقة، وأحمد بن عبد السالم البناني ومح

عبد الواحد بن الشيخ األموي المكناسي وأحمد بن النادي الحمدوني المساوي السريفي وإمام الضريح اإلدريسي محمد بن أحمد 
عن مائة وإحدى وثالثين سنة، وعبد  1244السنوسي والمعمر الحاج بو بكر بن عبد الرحمن الحجوي القندوسي المتوفى عام 

عبد الودود بن عمر التازي الشفشاوني دفين فاس والعالمة عبد السالم بن محمد ابن محمد السالم بن محمد شقشاق والعالمة 
بن أحمد بن الشاذلي الدالئي المعروف بالمسناوي الفاسي وعب الكريم ابن عبد السالم الحضري الشفشاوني وعلي بن محمد 

وقاضي فاس العربي بن الھاشمي الزرھوني  بن عبد هللا بن بو زيد الخمسي العرايشي وأحمد الحبيب بن محمد اليعقوبي
وعثمان بن محمود القادري الھزاري البغدادي نزيل تازة والعالمة المحدث الرحلة أحمد بن طوير الجنة محمد الحميري 
الوداني الشنكيطي، صاحب الرحلة الحجازية، والشيخ حسونة بن عمر الدغيسي الحنفي الطرابلسي بفاس ومحمد الھاشمي بن 

ً سماه علّي   -" الفتح الوھبي فيمن أجاز ألخينا سيدي الحاج الھاشمي الرتبي"بن أحمد الرتبي الصادقي الفاسي، وألف له ثبتا
ومحمد بن المحشي بناني والمسند الراوية محمد بن محمد الصادق ابن ريسون العلمي ومحمد بن  - وسيأتي ذكره في حرفه 

ر المعداني والشھاب أحمد بو نافع والرحالة العربي الدمناتي الفاسي ومحمد قدور الصبيحي الزرھوني والشمس محمد بن عام
بن الطاھر العلوي الفاسي والمؤرخ بلقاسم بن أحمد الزياني، ورأيته في بعض تقاييده أسند عنه حديث ختم المجلس عن األمير 

عبد هللا عن ابن عبد السالم بناني الكبير، وفي بعض طرره أسند عنه حديث أبي ذر الطويل عن السلطان سيدي محمد بن 
بأسانيده إلى ابن غازي بسياقه له في ترجمة النيجي من فھرسته، والحديث المذكور بھذا السياق مثبوت في رحلة الزياني 

  .)انظرھا(

بي ومن شيوخ المترجم أيضاً ومجيزيه عامة محمد األمين بن جعفر العلوي الصوصي السجلماسي ويوسف بن بدر الدين المغر
وأبو التوفيق العربي الدكالي وعبد الرحمن بن محمد الحايك التطواني وعبد الرحمن بن أحمد الشنكيطي وعبد هللا بن محمد بن 
عبد هللا بن حمزة ابن أبي سالم العياشي وأحمد اليمني بن الحسين بن محمد ابن أبي زيان ومحمد بن أحمد بن أبي بكر بن 

ة بن محمد بن قاسم بن الشيخ أبي العباس أحمد الحبيب اللمطي السجلماسي والحاج ناصر مھاوش ومحمد بن السيد حمز
، وعندي إجازته له بخطه بعث "اإلمداد"البخاري بن الحاج بو طاھر التبزاوي الفاللي وعبد القادر بن أحمد الكوھن صاحب 

ري السوسي والشيخ قمر الدين بن حميد الدين له بھا بعد ذھابه للحج، والشيخ بن عبد هللا سقط المشرفي والمعمر يحيى الجرا
ً مسلسالً  بن نصير الدين الھندي الكواليري والسيد حسين بن محمود الھزاري القادري البغدادي، وذكر له إسناداً عاليا

ھر بن بالمعمرين، بينه وبين الشيخ عبد القادر فيه ثالثة وسائط عن شيخه المعمر خمسمائة سنة على ما ذكر، وھو محمد الطا
شھاب الدين أحمد بن علّي  169، عن المعمر 1235والمتوفى عام  731عبد هللا بن حمدان األصبھاني المولود عام 

 .شمس الدين محمد الطويل الھروي، عن الشيخ عبد القادر، وھو من الغرابة بمكان 139الموصلي عن المعمر 
عبد هللا بن علّي : الشاذلية والريسونية والجزولية وغيرھا، منھموأخذ كثيراً من طرق القوم عمن له االذن فيھا كالقادرية و

الشجدالي العميري ومحمد بن عبد الحفيظ القادري الفاسي وبلقاسم الشجدالي ومحمد بن علّي الواللي الفاسي الوزيري طريقة 
، ومحمد بن عبد 1228ذلك عام و" السيف القاطع والحصن المانع بمدح الرسول الشافع"وأجازه بالتلقين وبكتابه المسمى بـ 

هللا القادري نزيل تارودانت بتاريخ الذي قبله، ومحمد بن أحمد الواللي ساكن السفاالت من تافاللت، ومحمد بن أحمد بن 
موسى العلمي، وروى صلوات الھروشي عن شيخه أحمد بن محمد بن موسى بن عبد القادر بن يوسف بن صابر الجعفري 

عن عمه الفقيه أبي زيد عبد الرحمن بن موسى المذكور عن محمد بن محمد  1247المتوفى سنة التواتي الملقب زروق 
الخياط الھروشي الفاسي ثم التونسي مؤلف الصلوات وعن غيره بأسانيده، ورأيت بخطه على أول فھرسة القصار أنه يرويھا 

لح الفالني عن ابن سنة عن موالي الشريف عن عن أبي التوفيق الدكالي عن محمد بن محمد بن العربي بناني المكي عن صا
وعن الحايك، يعني التطواني عن جسوس عن سيدي محمد الفاسي عن والده سيدي عبد : ح. العارف الفاسي عن القصار قال

 ابن عبد هللالقادر عن عم أبيه عن القصار، كما رأيت يخطه أيضاً على أول فھرسة المنجور أنه يرويھا عن شيخه عبد القادر 
بن مصطفى المشرفي المعسكري عن محمد صالح الرئيس الزمزمي المكي عن صالح الفالني عن ابن سنة عن موالي عبد 

وأخذتھا عن شيخنا أبي المحاسن يوسف بن بدر الدين المدني عن شيخه السيد زين : هللا بن علّي بن طاھر عن المنجور قال، ح
ً على أول فھرسة أبي محمد يحيى بن عبد هللا الجراري  بن جمال الليل الباعلوي عن ابن سنة به، كما رأيت بخطه أيضا

أنه يرويھا عن مؤلفھا إجازة منه له بھا وبجميع مروياته وكذا " ضوء المصباح في األسانيد الصحاح"السوسي المسماة 
   .المذكور أجاز بھا ألوالده

ن أبي الربيع سليمان في مشيخته، وھو عندي في نحو واختصر المترجم فھرس الزياني المؤرخ المشھور الذي جمع للسلطا
حذفت : ، قال"الدر والعقبان فيما قيدته من جمھرة التيجان"أربع كراريس، مفيد جداً، وزاد على األصل زيادات مھمة وسماه 

ب مشھورة، في مواضع منھا التكرار، ورتبتھا على ترتيب فھارس األبرار، وزدت في بعض المواضع منھا أسانيد كثيرة لكت



101 
 

وله تأليف في المسبعات العشر، ومجموعة في إجازاته عمن ذكر، وھي في مجلد، إال أن . وفوائد جمة، ومسائل أكيدة مھمة
   .كتبه وأخباره تفرقت أيادي سبأ وذھبت شذر مذر، و في خلقه ما أراد

ھو إمام السنة الحافظ الكبير تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية الحراني الحنبلي  :(1) ابن تيمية - 112
 وسمع الحديث على جماعة من المسندين كالفخر ابن البخاري وغيره، 661األثري الدمشقي، ولد سنة 

________________________________________ 
 

(1) 

والدرر الكامنة 1496: وتذكرة الحفاظ 387: 2وذيل ابن رجب  74: وأعيان العصر 15: 7والوفيات  74: 1ترجمة ابن تيمية في الفوات 
وأفرد ابن عبد الھادي له 271: 9والنجوم الزاھرة  284: 2وتاريخ ابن الوردي  135: 14والبداية والنھاية  63: 1والبدر الطالع  144: 1

)1393المكتب اإلسالمي، بيروت (وكذلك ابن ناصر في الرد الوافر، حققه الصديق زھير الشاويش ) ط(مة بعنوان العقود الدرية ترج
 .وغيرھما، وذكر المؤلف بعضھم

   
خ، وكتب الطباق واإلثبات، والزم السماع بنفسه عدة سنين، وقل أن سمع شيئاً إال حفظه، وبلغ عدد شيوخه أكثر من مائتي شي 

وھو أول من كتب على االستجازة الكبيرة المعروفة باأللفية التي ھي بخط المحدث أبي عبد هللا محمد بن يحيى بن سعيد 
والتمس منه صاحب سبتة أن . 721المقدسي التي سأل فيھا اإلجازة من مشايخ العصر ألكثر من ألف إنسان مؤرخة بسنة 

   مروياته وينص على أسماء جملة منھا،
   �Ž�‹�ó�·بنفسه الطباق

  وكتب

 �”�§��ƒÁ�ß�• �¯�û�í ��§�Ð 1 Tf
0443 0 TD
bb��§�Ô�ð?°>Ð �ò�³�Ð9ð>U5
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حين " نظم الآللي في سلوك األمالي"الكبير في رحلته  وقال القاضي أبو عبد هللا المقري". من المنبر الذي كان يخطب عليه
ناظرا تقي الدين ابن تيمية وظھرا عليه وكان ذلك من أسباب محنته، وكانت : "تعرض لشيخيه ابني اإلمام التلمساني ورحلتھما

وي إال زيارة القبر ، وقوله فيمن سافر ال ين"كنزولي ھذا"له مقاالت شنيعة من إمرار حديث النزول على ظاھره، وقوله فيه 
وأقره مع أن  (2) ونقله عنه حفيده أبو العباس المقري في أ زھار الرياض". ال يقصر، لحديث ال تشد الرحال، اھـ: الكريم

لتوريك في مسألة إبقاء المتشابه على ظاھره، مع التنزيه والتنديد بالمؤولين، وھو تآليفه المتداولة اآلن بالطبع ليس فيھا إال ا
على اإلجمال مصيب في ذلك، وأما مسألة الزيارة فإنه انتدب للكالم معه فيھا جماعة من األئمة األعالم، وفوقوا إليه فيھا 

وتصدى للرد على ابن السبكي ابن عبد الھادي  السھام، كالشيخ تقي الدين السبكي والكمال ابن الزملكاني وناھيك بھما،
الحنبلي، ولكنه ينقل الجرح ويغفل عن التعديل، وسلك سبيل العنف والتشديد، وقد رد عليه وانتصر للسبكي جماعة منھم اإلمام 

" المنكي المبرد المبكي في رد الصارم"عالم الحجاز في القرن الحادي عشر الشمس محمد علّي بن عالن الصديقي المكي له 
وكذا " نصرة اإلمام السبكي برد الصارم المنكي"ومن أھل عصرنا البرھان إبراھيم بن عثمان السمنودي المصري سماه 

ً من فتح الباري وامواھب اللدنية وشروحھا" اإلنارة بطرق حديث الزيارة"الحافظ ابن حجر له   .وانظر مبحثا
 (3) شفاء القاضي عياضومن أشنع مانقل عن ابن تيمية أيضاً قوله في حق 

________________________________________ 
 

  .11: 5وأزھار الرياض  95: رحلة ابن بطوطة (1)
  .11: 5أزھار الرياض  (2)
  .9: 5أزھار الرياض  (3)

   
  :(1) وقد قال في ذلك شيخ اإلسالم بأفريقية اإلمام العلم أبو عبد هللا بن عرفة التونسي" المغيربيغال ھذا "
 

 كواصف ضوء الشمس ناظر قرصھا شفاء عياض في كـمـال نـبـينـا
 وفي عجزه عن وصفه كنه شخصھا ه وصـفـهفال غرو في تبليغه كنـ

 بأصل ببرھان مبين لـنـقـصـھـا وإن شئت تشبيھـاً بـذكـر امـارة
 عياض فتبت ذاته عن محـيصـھـا وھذا بـقـول قـيل عـن زائغ إال

  
س أبي السعود وفي حواشي البخاري لشيخ الجماعة بفا". أزھار الرياض"ذكرھم له تلميذه البسيلي في تفسيره والمقري في 

وھو مطعون : لم يقل بلزوم الذكر النبوي ـ يعني في الصالة ـ دون غيره إال ابن تيمية، قال الشيخ زروق: "عبد القادر الفاسي
وإنما نقلنا لك ھذا تصديقاً لما أشرنا له سابقاً من أن الناس غلوا ". عليه في العقائد، وذكر غيره أنه ظاھري يقول بالتجسيم، اھـ

ن مكفر ومنبىء، وخير األمور الوسط، فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك، وترجمته واسعة في طبقات الحنابلة للحافظ ابن فيه بي
  .رجب فيھا نحو كراستين وبھا ختم

  
أروي ما لإلمام ابن تيمية المذكور من طريق الحافظ أبي الحجاج المزي عنه، وأروي ما له بأسانيدنا إلى السخاوي عن ابن 

ن ابن الجزري عن عايشة بنت محمد المقدسية عن الحافظ ابن القيم عنه وبأسانيدنا إلى إبراھيم ابن سليمان العلوي الفرات ع
اليمني عنه، وبأسانيدنا إلى القاضي زكرياء عن النجم عمر ابن فھد عن الشيخ زين بن سليمان بن داوود بن عبد هللا الموصلي 

مس الدين محمد بن أبي بكر بن القيم الدمشقي عن الحافظ ابن تيمية، وبھذا السند الدمشقي عن الحافظ ابن رجب عن الحافظ ش
 ً  .إلى ابن رجب وابن القيم أروي ما لھما أيضا

________________________________________ 
 

 .10: 5األبيات في أزھار الرياض  (1)
   

ھو اإلمام العالم األديب اللغوي األصولي المسند الرحال أبو عبد هللا محمد بن محمد  :(1) ـ ابن التھامي بن عمرو 113
لمكرمة، توفي بھا سنة التھامي بن محمد بن عمرو من أوالد ابن عمرو الذين ينتسبون لألنصار، الرباطي الدار دفين مكة ا

روى حديث األولية عن الحافظ ابن عبد السالم الناصري عن جسوس، وروى الصحيح بالرباط عن أبي عبد هللا . 1244
ً عن أبي محمد عبد الواحد بن ) وتو(محمد بن الحافظ أحمد بن عبد هللا الغربي الرباطي عن والده  بأسانيدھما، وروى أيضا
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عبد القادر الفاسي عن مرتضى الزبيدي، وروى الصحيح أيضاً عن عبد القادر ابن شقرون وأحمد  محمد بن أحمد بن محمد بن
وبنيس والشيخ الرھوني بأسانيدھم، وروى فھرسة الشيخ ابن الحسن بناني عن القاضي أحمد بن صالح الحكمي ) تو(بن 

ريقه يروي الصحيح مسلسالً بالمحمدين عن الرباطي عن مؤلفھا، وروى عامة عن ابن عبد السالم الناصري الدرعي، ومن ط
عن الناصري " الرحلة العياشية"محمد بن الحسن الجنوي ومحمد بن الحسن بناني ومحمد بن قاسم جسوس بأسانيدھم، ويروي 

عن اإلمام أبي العباس ابن ناصر عن أبي سالم  1177المذكور عن أحمد بن محمد الورزازي التطواني المتوفى سنة 
عن الناصري أيضاً عن الحافظ أبي العالء العراقي عن أبي الحسن علّي الحريشي عن " الرحلة الناصرية"يروي العياشي، و

ً عن أعجوبة الدھر حافظ العصر عبد هللا بن محمد الزينبي الجعفري عن شيخه المولى عبد الودود  أبي سالم، ويرويھا أيضا
عن أبي سالم، ويروي عن الجوال أحمد بن الفغوردوا السوداني  عن أبي العباس أحمد الخطاط عن أبي العباس ابن ناصر

عن الناصري المذكور وأبي عبد هللا " القاموس"فھرسة أبي عمرو عثمان بن محمد المعروف بابن فودي السوداني، ويروي 
 .الرھوني، كالھما عن محمد ابن الحسن بناني بأسانيده

________________________________________ 
 

 .465، 391، 350، 323: ودليل مؤرخ المغرب 382: وانظر شجرة النور) اعتماداً على فھرس الفھارس( 299: 7ترجم له الزركلي  (1)
   

استفدت ھذه األسانيد من إجازة وقفت عليھا بخطه بمكتبة تونس أجاز بھا البرھان إبراھيم الرياحي لما مر بتونس يريد الحج، 
، ومعه ولده محمد وابن أخيه التھامي ابن التھامي، فلم 1243ربيع النبوي عام  10من الرباط وكان خروجه بھذا الصدد 

يرجع من وجھته تلك، ومر بمصر وروى فيھا عامة عن الشھاب الدمھوجي واألمير الصغير والشمس محمد بن أحمد 
ة والشيخ بيرم الثاني والشيخ بيرم العروسي، وبتونس عن الشمس محمد اآلبيس والرياحي والشمس محمد بن أحمد بن الخوج

الثالث والشيخ محمد المحجوب والشيخ مصطفى بيرم وشيخ الطريقة الشاذلية محمد الشاذلي بن عمر، وبمكة عن أبي الحسن 
وتدبج في تونس . علّي البيتي الباعلوي المكي حسبما وقفت على إجازات من ذكر من المشارقة له بخطوطھم، وعندي بعضھا

   .ن الرياحي وشيخ اإلسالم محمد بن الخوجة وغيرھم ممن ذكر من التونسيينمع البرھا

أروي كل ما يصح له من المرويات من طريق التونسيين عن الشيخ الطيب النيفر عن الشيخ محمد بيرم الرابع ومحمد بن 
جزتھم بما صح وما سيصح، أما ما رواه في الحجاز ومصر فلو وجد أنه قال في إجازته للتونسيين أ. الخوجة كالھما عنه

وقد وقفت على إجازة المترجم العامة لولده الحسن وأخويه محمد وعبد الواحد وبنيھم وبني . ساغت لھم روايته أيضاً، وإال فال
، وھي سنة رحلته، بل 1243عمھم الھاشمي والتاودي والمكي وأبو بكر وعمر وعثمان، وھي بتاريخ ربيع النبوي عام 

ً بھا عند آله روايته وسنده تاريخھا يعطي أنه ً وال . كتبھا لھم حين سفره للحج مودعا وبكل أسف لم نجد عن ھؤالء راويا
ثم وقفت على إجازة من عمر . مستجيزاً وال من بلغه خبر ذلك، لسكر الناس بخمرة اإلھمال والتضييع، و في خلقه ما أراد

اللھم صل على سيدنا محمد وأزواجه : طه، بصيغة صالة وھيبن الھاشمي بن محمد بن التھامي بن عمرو، وھي عندي بخ
وذريته لمحمد بن عبد السالم بن محمد القادري حسب روايته لھا عن عمه المترجم المذكور، عن الفقيه السيد الطيب بن عبد 

ورة في ابتداء الكتابة الكريم ابن زاكور التطواني بھا، عن شيخه أبي محمد عبد الوھاب التازي، أنه أمره بكتب الصالة المذك
ثم عمم عمر المذكور في اإلجازة للقادري المذكور بكتب الحديث والفقه واللغة . ان النبي صلى هللا عليه وسلم أمره بھا: وقال

وأظن أن المجاز . 1277شعبان عام  8كما أجازني عمي المترجم كذلك، واإلجازة المذكورة بتاريخ : واألوراد واألذكار، قال
ھو الفقيه العدل األخير المسن أبو عبد هللا محمد بن عبد السالم القادري الفاسي إمام مسجد الديوان من فاس، أدركناه  المذكور

يتعاطى الشھادة بسماط العدول بھا ويشار له بالتحري والتثبت، وجالسناه وذاكرناه وشھدنا له، وھو شيخ شيخنا أبي عبد هللا 
عن الفقيه ابن عمرو عن ابن دح، وكنا نظن أن ابن : لقادري وعنه أسنده في فھرسه قالمحمد بن قاسم القادري في الورد ا

عمرو المذكور فاسي الدار، وكان شيخنا ابن قاسم المذكور يذكر لنا أنه أدرك ابن عمرو وأنه أخذ دالئل الخيرات عنه، وأنه 
كن اإلھمال يصل بصاحبه إلى أكثر من ھذا، وهللا كان بفاس يالزم الضريح اإلدريسي، فانظر ھل ھو غير المذكور أو ھو، ول

   .أعلم

وقد وقفت على فھرسة المترجم، ورحلته الحجازية، وكناشته، وديوان شعره، والفھرسة في كراريس مبعثرة مفرقة أيادي سبا، 
ضيعوه، واألمر ولو تممت وأخرجت لكانت مفخرة للرباط والرباطيين، فإن الرجل كان يتيمة عقدھم ونادرة صقعھم، ولكنھم 

وقد شاركه في األخذ عن مشايخه الحجازيين والمصريين رفيقه العالمة محمد بن محمد بنعيسى السلوي، .  من قبل ومن بعد
 ً    .فإنه سمي في جميع إجازاته ولكن ال خبر له في ھذا الباب وال أثر أيضا

السر الصفي في مناقب الشيخ "ني المصري في كتابه قال النور علّي بن عمر النبتي: ـ اتباع األثر في رحلة ابن حجر 84
إن الحافظ ابن حجر لما حفظ القرآن وأتقنه اشتغل بعلم الحديث، وارتحل من مصر لداخل البالد " سيدي شمس الدين الحنفي
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تى لم يبق في واجتمع بكثير من المشايخ، أخذ عنھم علم الحديث حوبالد العجم والھند والروم واليمن وغير ذلك من األقاليم، 
جمع فيه شيوخه الذين " اتباع األثر في رحلة ابن حجر"عصره مثله، واحتاج الناس إليه وأخذوا عنه، وله في ذلك كتاب اسمه 

دخول الحافظ إلى الھند وبالد : قلت". اھـ (1) قرأ عليھم وأخذ عنھم وصار يذكر بشيخ اإلسالم وكان أعطاه هللا الدنيا والدين،
   .العجم والروم في عھدته

لإلمام الحافظ أبي محمد عبد هللا بن يربوع القرطبي، أرويه  :(2) ـ تاج الحلية وسراج البغية في معرفة أسانيد الموطأ 85
   .بالسند إلى ابن بشكوال عنه

لإلمام المحدث شھاب الدين أبي الطاھر إسماعيل ابن حامد األنصاري القوصي نزيل دمشق المتوفى  :(3) ـ تاج المعاجم 86
جمع لنفسه معجماً سماه بما ذكر، أشتمل على أربع . ، أفتى ودرس بجامع دمشق سنين، وتولى وكالة بيت المال653بھا سنة 

وذكره . مواضع تحتاج إلى تحقيق" الطالع السعيد"فيه كما قال الكمال االدفوي في مجلدات، ذكر من المحدثين وتكلم عليھم، و
أرويه بالسند إلى الحافظ . الحافظ عبد المؤمن الدمياطي في معجمه ونص على أن معجمه ھذا مشحون بكثرة الوھم والغلط

   .الدمياطي المذكور عنه

، أو تحفة أھل التصديق بأسانيد الطائفة الجزولية (4) الزروقيةـ تحفة أھل الصديقية في أسانيد الطائفة الجزولية و 87
 للمؤرخ الضابط المحدث المتقن السيري الصوفي أبي عيسى محمد المھدي بن أحمد: والزروقية من أھل الطريق

________________________________________ 
 

 .)المؤلف( 7: السر الصفي ص (1)
 .57انظر ما تقدم رقم  (2)

والبداية 129: 4ومرآة الجنان  104: 1وميزان االعتدال  189: وذيل الروضتين 157: ترجمة أبي الطاھر القوصي في الطالع السعيد (3)
 .308: 1والزركلي  438: 1والدارس  397: 1 ولسان الميزان 186: 13والنھاية 

:والدليل 333: 7والزركلي  703: 2وبروكلمان، التكملة  211: لمحمد المھدي صاحب تحفة أھل الصديقية ترجمة في صفوة من انتشر (4)
294. 

   
أولھا انه لما كان  ، ذكر في1109شعبان عام  9والمتوفى  1033ابن علّي ابن أبي المحاسن يوسف الفاسي المولود سنة 

الجزولي وزروق، أردت أن أجمع : غالب طريق أھل هللا بقطرنا في ھاتي المائتين العاشرة والحادية عشرة ترجع إلى شيخين
أسانيد من عرفت منھم وطرق اتصالھم بالشيخين المذكورين، وطلب مني بعضھم أن أحلي كل واحد بوصفه الخاص به 

وجعلته بالطبقات، وھو كتاب مھم جامع : قريباً بذكر العشرة ان لم يكن تحقيقاً بذكر السنة ، قالالمناسب له، وأذكر وفاته ولو ت
وفي الرواية : "لذكر متأخري صلحاء المغرب واتصاالتھم، مع ضبط ما يشتبه من أنسابھم وأساميھم وسالسلھم، قال في وسطه

وللمؤلف المذكور إجازة حافلة تتبع فيھا أسماء مشيخته ". اھـبيننا وبين الشيخ زروق وكذا بيننا وبين أشياخه ثالث وسائط، 
األنيس "والمھم من أسانيدھم، كتبھا ألبي عبد هللا محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي، ساقھا له بنصھا العلمي في 

  .أھملھا المجاز في أزاھرهو (1) "المطرب
  

نرويه وكل ما يصح لمؤلفه أبي عيسى من طريق المنور التلمساني عن الشيخ الصالح أبي عبد هللا محمد صالح بن المعطي 
الشرقي البجعدي عن مؤلفه، وكتاب التحفة ھذا في جزء صغير، عندي منه عدة نسخ، وله أختصار ألبي حامد العربي بن 

  .(2) )حرف الطاء انظر(الطيب القادري 
 

في مجلد " سمط الجوھر الفاخر في سيرة سيد األوائل واألواخر"وألبي عيسى المذكور عدة كتب في السيرة النبوية أكبرھا 
ال ھو لكفاه، وشروح ثالثة على دالئل الخيرات حرر القول فيھا في ضخم جامع مفيد ينبىء عن اطالع عظيم لو لم يؤلف إ

وعليھما المدار في معرفة أولياء " ممتع األسماع وذيله"مسائل من السيرة واألصول والفروع والطريق واصطالح أھلھا و 
 المغرب خصوصاً رجال القرن العاشر والقرن الحادي، وبمطالعتھما تعلم سعة حوصلة مؤلفھما

________________________________________ 
 

 .24: األنيس المطرب (1)
 .149: انظر رقم (2)
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فيما سلك وعليه عرج، رحمھما " الساوة"وإلى أي درجة وصل في التصديق وحسن النية وسالمة الطوية، فھو قدوة صاحب  
ً . هللا كفاية المحتاج من خبر صاحب التاج "كبير و  وھو في سفر" العقد المنضد من جواھر مفاخر سيدنا محمد"وله أيضا

  .وغير ذلك" داعي الطرب في أنساب العرب"وھو في سفر صغير، و " واللواء والمعراج

اسم مشيخة اإلمام األوحد القاضي جمال الدين أبي بكر محمد بن مكين الدين أبي محرز عبد العظيم بن : ـ تحفة الراغب 88
أرويھا بالسند إلى . السقطي، تخريج اإلمام تقي الدين عبد هللا بن محمد بن عباس األسعردي علّي بن سالم الشافعي، عرف بابن

أبي زكرياء السراج عن أبي القاسم محمد بن القاضي الراوية أبي علّي حسن بن يوسف بن أحمد بن يحيى الحسيني عن ابن 
  .السقطي

لمحدث اليمن ومسنده وأثريه الشھاب أحمد بن محمد قاطن الصنعاني، وھي منظومة نظم فيھا سنده  :(1) ـ تحفة اإلخوان 89
البصري والشمس محمد الدقاق  للصحيح، وشرحھا شرحاً عظيماً، وترجم في النظم المذكور ألكثر مشايخه كسالم بن عبد هللا

الرباطي ومحمد حياة السندي ويحيى بن عمر مقبول األھدل والحافظ محمد بن إسماعيل األمير وھاشم بن يحيى الشامي 
وغيرھم، وشرحه ھذا في عدة كراريس، رأيته في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، كان من كتب الشيخ محمد عابد 

  .ه سبقت في األعالمالسندي، أسانيدنا إلي

 للبرھان :(2) ـ تحفة ذرية علّي ابھلول بأسانيد جوامع أحاديث الرسول 90

________________________________________ 
 

:1والزركلي  283 - 274: 1ونبالء اليمن  113: 1والبدر الطالع  26: ة االخوان للجرافيترجمة أحمد قاطن صاحب تحفة االخوان في تحف (1)
 .52: ورقم 186: والنفس اليماني 231

 .25: انظر ما تقدم رقم (2)
   
ي ونرو" إتحاف ذوي اإلرشاد"إبراھيم اللقاني المالكي المصري، نرويھا بأسانيدنا إلى ولده الشيخ خليل عنه وقد سبقت في  

وذرية علّي أبھلول المذكور بأفريقية أكبرھم سيدي محمد الذي قال فيه ابن أبي : قلت. عنه باعتبار إجازته ألھل المغرب عامة
ما في وقتنا ھذا من يقتدى به إال أربعة اثنان في المغرب عبد الرحمن بن علّي من ال " : "منجنيق الصخور"محلي في كتابه 

فاس، واثنان بالمشرق سيدي محمد البنوفري بمصر وسيدي محمد بن علّي أبھلول يخاف بسجلماسة وسيدي رضوان ب
  .بأفريقية

العباس أحمد بن عبد لصاحبنا الفقيه األستاذ المجود أبي  :(1) ـ تحفة األبرار في التعريف بالشيوخ والسادات األخيار 91
السالم بن الطاھر العلمي السريفي الصفصافي، يروي القراءات عن والده الفقيه الناسك األستاذ أبي محمد عبد السالم بن 
الطاھر الحراق السريفي عن أبي عبد هللا محمد بن محمد بن محمد بن قاسم السريفي البجدياني عن أبي العباس أحمد التلمساني 

   .ن عبد السالم الفاسي بأسانيده كما في فھرسته وأول المحاذي لهالسماتي عن اب

ً عن األستاذ الصالح العالمة أبي العباس أحمد ابن المكي بن يرمق السماتي تلميذ أبي علّي الحسن  وأخذ فن القراءات أيضا
ني، وھو عن والد صاحب التحفة، كنبور اللجائي، وأخذھا أيضاً عن الناسك المجود أبي محمد الھاشمي بن الحسن السريفي الدف

وقد فصل في التحفة المذكورة مروياته عمن ذكر وأسانيدھم، ألفھا إجازة لتلميذه صاحبنا الخليفة المبجل أبي حفص عمر بن 
ويروي المؤلف المذكور عامة عن أبي عبد هللا كنون . السلطان أبي علّي الحسن بن محمد ملك الغرب األقصى، رحمھم هللا

 ،1311س المحدث أبي محمد عبد الھادي بن أحمد الصقلي الحسيني الفاسي دفين المدينة المنورة سنة وقاضي فا

________________________________________ 
 

 .294: والدليل 274: 1ومعجم المؤلفين  145: 1: انظر ترجمة السريفي في أعالم الزركلي (1)
   

أروي . ي، وعن خالنا أبي محمد جعفر بن إدريس الكتاني، وعن شيخنا الوالد وغيرھموأبي عبد هللا محمد بن التھامي الوزان
عنه ما صح ويصح له أن يرويه، وناولني تحفته ھذه وھب في نحو أربع كراريس مفيدة في أسانيده في القراءات وتراجم 
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، وھو 1319والدي وأحفادي أيضاً عام رجال سالسلھا وفوائد الفن وضوابطه فقھاً وقراءة، وقد أجزت له أيضاً وأجاز ھو أل
   .، رحمه هللا رحمة واسعة1344إلى اآلن في األحياء، ثم بلغتني وفاته قتيالً في الفتنة الريفية حوالي عام 

 
   .(1) )انظر األوائل(للشيخ السنوسي، نرويھا بأسانيدنا إليه : التحفة في أوائل الكتب الشريفة

 
الرشيد يحيى بن علّي العطار، أرويه بالسند إلى الحافظ ابن حجر عن أبي : ـ تحفة المستفيد في األحاديث الثمانية األسانيد 92

   .المعالي عبد هللا بن عمر الحالوي عن محمد بن أحمد القماح عنه
 

فيه أصل نسبه وقراءته وأسماء شيوخه، ذكره له الشيخ أبو إسحاق الشاطبي في : بد هللا المقريـ تلخيص القاضي أبي ع 93
   .(3) "انظر إسنادنا إليه في حرف النون، انظر نظم الآللي" .(2) "اإلفادات واإلنشادات"

 
القرطبي األنصاري  لإلمام الحافظ أبي محمد عبد هللا بن الحسن :(4) ـ تلخيص أسانيد الموطأ من رواية يحيى بن يحيى 94

أرويه بالسند إلى ابن األبار عن ". وھو مما دل على سعة حفظه وحسن ضبطه، اھـ: "، قال ابن األبار عنه611المتوفى سنة 
 .أصحابه عنه

________________________________________ 
 

 .9: انظر ما تقدم رقم (1)
 .فيما تقدم 55: ھو رقم (2)
 .فيما يلي 428: رقم (3)
 .879: ترجمة أبي محمد القرطبي االنصاري في التكملة (4)

   
د بن قاسم بن أبي اسم فھرسة الفقيه النحوي أبي محمد قاسم بن محمد بن محم :(1) ـ تنوير الزمان بقدوم موالنا زيدان 95

أخذ عن أبي زكرياء السراج . 1022العافية الشھير بابن القاضي الفاسي، مولده سنة ستين من القرن العاشر ومات بفاس سنة 
أخذ عنه عامة أھل . وابن مجبر المساري والمنجور والقدومي وأبي الصبر يعقوب البدري وأحمد بن عثمان اللمطي وغيرھم

 ."كان وحيد عصره في معرفة مذاھب النحاة وحفظ أقوالھم، اھـ: "قال فيھا" مرآة المحاسن"ب وقته بفاس وغيرھا كصاح
وكان المترجم من الملحوظين عند أبي العباس المنصور سلطان المغرب، ولما مات المنصور وبويع لولده زيدان لم يقدم عليه 

ھرسة مشايخه ھذه بقصد أن يطلعه عليھا لعله يكف المترجم لمراكش فخاف منه، واتفق قدوم زيدان بعد ذلك لفاس فألف ف
". ولم يطره فيھا سوى ما أنشده من نحو ستة أبيات متفرقة متمثالً في مدحه، اھـ: "قال القادري في نشر المثاني. ضرره عنه

: ح: لمرآة عنهنتصل بمؤلفھا من طريق صاحب ا. وقد نقل القادري في ترجمته كثيراً من فوائد الفھرسة المذكورة وإنشاداتھا
عن عم أبيه وشيخ القراء بالمغرب أبي زيد عبد الرحمن بن القاضي، كالھما عن والد " استنزال السكينة"ومن طريق صاحب 
  .الثاني وھو مؤلفھا

 
   .(2) )انظر حرف الراء(للحافظ الناقد أبي العباس أحمد بن محمد األموي النباتي : التذكرة في مشيخة ابن الرومية

 
أو إحياء  :(3) ـ الثمار اليانع في رفع طرق المسلسالت واألجزاء والجوامع، وذكر طرق التصوف وما لھا من التوابع96

  مراسم األسانيد
________________________________________ 

 
 .295: الدليل (1)
 .232: الترجمة رقم (2)
 .ترجمة مسھبة له" الفالني"وسيأتي في  281: 3في الزركلي " الثمار اليانع"ترجمة صالح الفالني صاحب  (3)

   
لسامية بعد انفصامھا، وإيضاح الطرق الھادية بعد خفاء أعالمھا، لمسند العالية بعد اندراسھا، وتوثيق عرى المسلسالت ا

، وھو ثبته 1218الحجاز والمالكية في أول القرن المنصرم صالح بن محمد بن نوح الفالني المالكي المدني المتوفى سنة 
ه على كل واحد منھم، ثم سابقة الكبير، ذكر في طالعته أنه رتبه على أقسام ثالثة، وأنه يذكر في طالعته مشايخه وما سمع

مشتملة على ذكر شيء من فضائل علو االسناد، ثم القسم األول في أسانيد المصنفات الحديثية والقرآنية وما يتبعھا من كتب 
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ة، ثم العقائد واألصول والفقه، والثاني في المسلسالت، والثالث في أسانيد كتب العربية وما عداھا من كتب العلوم العقلية والنقلي
وقد ظفرت . ذيل األقسام الثالثة بالحقة تشتمل على طرق الصوفية، ويذكر في آخره بعض وصايا األنبياء والعلماء والحكماء

بما وجد من ھذا الثبت العظيم بخط مصنفه، وھو عندي، في نحو ثالثة كراريس بخطه الضيق، اشتملت على تراجم مشايخه 
أرويه . لحجاز واليمن والشام، وعلى أسانيد الستة والموطأ فقط، ولعله لم يكملهبالسودان وفاس ومراكش وتونس ومصر وا

   .(1) "انظر حرف الفاء"بأسانيدنا إليه المذكورة في الفالني 
 

اسم فھرس عالم المغرب وروايته المحدث المقرىء الفقيه  :(2) لمنزل والنادـ التعلل برسوم االسناد بعد ذھاب أھل ا 97
سي الحيسوبي الفرضي صاحب الحواشي على الصحيح وغيره أبي عبد هللا محمد بن محمد بن علّي بن غازي العثماني المكنا

وھو . ؛ ھكذا نسب نفسه بخطه في أول فھرسته المذكورة حسبما رأيته في أول نسخة منھا بخطه919نزيل فاس ودفينھا سنة 
 فھرس نفيس جداً في نحو سبع كراريس، ما أعذب سياقه وأجمل طرقه

________________________________________ 
 

 .519: الترجمة رقم (1)

، وفي مقدمة المحقق ترجمة البن غازي وذكر"بعد االنتقال"وفي عنوانه ) 1979الدار البيضاء (بتحقيق محمد الزاھي قد نشر ھذا الفھرس  (2)
 .506: وترجمة البن غازي رقم 128: أھم المصادر التي ذكرت فيھا ترجمته، وانظر ما يلي رقم

   
فما بعدھا، افتتحھا بحديث األولية، ثم يترجمة  894 وأصح وأعذب موارده، بناه على استدعاءات وردت عليه من تلمسان سنة

مشايخه وعددھم سبعة عشر الذين أجازوه منھم أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن حمامة األوربي التجيبي الشھير بالصغير، 
النفزي الشھير  وأبو العباس أحمد بن سعيد بن الحباك المكناسي، وأبو عبد هللا محمد بن أبي القاسم محمد بن يحيى بن أحمد

بالسراج الفاسي، والقاضي أبو محمد عبد الحق الورياكلي، وأبو عبد هللا محمد بن يحيى البادسي، وأبو الفرج محمد بن محمد 
واستجاز له صديقه . 880الطنجي، وأبو محمد عبد القادر بن عبد الوھاب البكري المقدسي الشافعي الوارد على المغرب سنة 

لعباس زروق من حافظي مصر في زمانھا الشمس محمد بن عبد الرحمن السخاوي والفخر عثمان الديمي الشيخ الشھير أبو ا
وبعد إكماله أجاز  896وأكمل الشيخ ابن غازي ثبته المذكور سنة . ولجماعة من فقھاء فاس 885المصري فأجازاه عامة سنة 

م في كراسة ألحقھا به تعرف بالذيل، وقد وقفت عليھما له العالمة ابن مرزوق الكفيف عامة بجميع أسانيده عن سلفه وغيرھ
ثالثتھم بخط اإلمام ابن غازي، فصححت نسختي من الفھرسة وذيلھا على خطه، وكان " الروض الھتون"في مجموع مع 

عبد  رحمه هللا بديع الخط متقن الضبط، وعلى أول الثبت بخطه إجازته به، وبذيله إجازة عامة لولديه أحمد ومحمد وللقاضي
الواحد بن أحمد الونشريسي وأبي الحسن علّي بن موسى ابن ھارون، ولألخوة الجلة محمد وعبد الرحمن وأحمد وأبي القاسم 
. أوالد أبي عبد هللا محمد بن إبراھيم الدكالي، وأبي عبد هللا محمد بن عبد الواحد الغزال، واإلجازة المذكورة غير مؤرخة

وانظر الكالم على ابن غازي أيضاً "غازي كالمذكورة موجودة باالسكولایر من بالد اسبانيا وبلغني أن نسخة أخرى بخط ابن 
ني بعد أن مدح فھرس وقد قال المنال أبو طاھر الكوراني في إجازته للشھاب أحمد الورزازي التطوا .(1) "في حرف الغين

 "األمم"والده 
________________________________________ 

 
 .506: الترجمة رقم (1)

   
فمن أراد وصل سند إلى مؤلف كتاب وجده فيھما فإن فيھما غنية ألھل زماننا ألن أھل " : "كفاية المستطلع"وشيخه العجيمي 

  ." .غازي ثبته بالتعلل برسوم االسناد بعد ذھاب أھل المنزل والناد، اھـھذا الشأن أمة قد خلت، ولھذا وسم العالمة ابن 
نروي فھارس ابن غازي من طرق منھا بأسانيدنا إلى أبي علّي العجيمي المكي عن أبي سالم العياشي وأبي عبد هللا محمد بن 

القاسم بن محمد الدرعي عن  سعيد المرغتي السوسي، كالھما عن أبي بكر بن يوسف الكتاني المراكشي عن الشيخ أبي
وعن الشيخ محمد بن محمد المقري عن عمه سعيد بن أحمد المقري : قال العجيمي: ح. العالمة أبي عبد هللا محمد بن مجبر

وأنا بھا عالياً بدرجة عبد القادر بن علّي الفاسي عن أبي القاسم بن محمد بن أبي النعيم : قال العجيمي: ح. عن علّي ابن ھارون
ويرويھا الشيخ عبد القادر الفاسي عن عميه أبي زيد : ح. ساني عن ابن مجبر، ھو ابن اھارون، عن ابن غازي وھذا عالالغ

عبد الرحمن وأبي حتمد العربي، كالھما عن القصار عن األستاذ أبي العباس التسولي وأبي القاسم بن عبد الجبار الفجيجي 
ومن طريق المنجور عن سقين وعبد الواحد الونشريسي : ؛. ھم عن ابن غازيوأبي القاسمإبن إبراھيم الدكالي الفاسي كل
" رائد اإلصالح"ونرويھا من طريق أبي العباس أحمد بن القاضي صاحب : ح. ةالبسيتني وابن ھارون، كلھم عن ابن غازي

. ابن غازي ما في فھرستهعن محمد بن يوسف الترغي عن أبي الحسن علّي بن ھارون وأبي القاسم ابن إبراھيم، كالھما عن 
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ونرويھا من طريق أبي مھدي الثعالبي عن أبي محمد عبد الكريم الفكون القسمطيني عن أبي القدس طاھر بن زيان الزواوي 
. القسمطيني عن اإلمام أبي العباس أحمد زروق الصغير عن ابن غازي ما في فھرسته، وھو اسناد إليه مسلسل بالقسمطينيين

الدرعي عن أبي عبد هللا الم العياشي وأبو العباس ابن ناصر عن والد الثاني الشيخ أبي عبد هللا ابن ناصر ويرويھا أبو س: ح
   .محمد بن أحمد المصمودي عن أبي زكرياء السراج عن ابن ھارون عن ابن غازي

ن علّي النوري الجربي وقد قال أبو العباس الھشتوكي في إجازة كتبھا على لسان أبي العباس ابن ناصر ألوالد أبي الحس
 :الصفاقسي ناظماً ھذا السند

 روى علمه عن منتھى العلم في القطر وإسناد شيخنا اإلمـام ابـن نـاصـر
 تفرد بالتجقيق فـي كـل مـا يقـري محمد المصمـودي الـعـالـم الـذي

 ولكن لدى السراج نـور بـه يسـري روى علمه عن منتھى القول جـمـلة
 ويكفي ابن ھارون دليالً على الغـير راج عـن غـير واحـدكما أخذ الس

 علوماً ولكن ال يعـد مـن الـكـثـر وأما ابن ھارون علـّي فـقـد روى
 به ثبتاً أعلى لـدى كـل مـا حـبـر على علم الدنيا ابن غازي وحسـبـنـا
 فحصل فھاريس األئمة بـالـسـبـر فإن شئت باقي الـمـسـنـدين رواية

 وتدري الذي ما كنت من قبله تـدري ادي على ما البـن غـازي وقـدرةتن
  

 :إلى أن قال
 (1) عليك بھا فھي النھاية في األمر وفھرسة الشيخ ابن غازي مفيدة

  
أعلى أسانيدنا البن غازي فيما له ثمانية عن القاضي أبي العباس أحمد بن الطالب ابن سودة عن مصطفى بن الكبابطي : قلت

اط كالھما عن ابن عبد السالم بناني عن أبي السعود الفاسي عن علّي بن األمين عن التاودي ابن سودة وعلي بن العربي السق
  .عن ابن أبي النعيم عن ابن مجبر عن ابن غازي ما له

 
في أشياخ المحدث المقري الورع الزاھد الخاشع األستاذ المعمر أبي علّي الحسن بن محمد بن أحمد بن عبد : ـ تقييد 98

 العزيز كنبور ـ بقاف معقودة ـ
________________________________________ 

 .)المؤلف(فاس . ط 167: انظر الرحلة الناصرية (1)
   
الورياكلي األصل اللجائي المولد والمدفن خاتمة أعالم أيمة القراءات بالمغرب ومحدثيه، ذكر فيه مشيخته في العلم من أھل  

ربيع الحوات وأبي العالء إدريس ابن زيان العراقي المغرب، كالشيخ الطيب بن كيران وأبي الفيض حمدون ابن الحاج وأبي ال
وابن عمرو الزروالي وأبي بكر بن إدريس بن عبد الرحمن المنجرة، وھو عمدته، وأبي محمد بدر الدين بن الشاذلي 

بن  الحمومي، والمشرق، كالشيخ األمير الكبير وأبي الحسن علّي الميلي التازي األصل وطبقته، وفي القراءات المعمر محمد
وأخذ العصفوري أيضاً عن ابن : ح. إبراھيم الزروالي العصفوري عن أبي الحسن علّي الحساني عن أبي زيد المنجرة بأسانيده

وھي مذكورة في حرف (عبد السالم الفاسي وعبد السالم المشھور بالشريف الزروالي، كالھما عن المنجرة المذكور بأسانيده 
وأخذ كنبور الطريقة الناصرية عن القاضي أبي العباس أحمد بن التاودي ابن سودة وأبي عبد هللا محمد بن قدور  (1) (الميم

صر، وأخذھا أيضاً في الزرھوني، كالھما عن والد األول التاودي، عن محمد التزاني دفين تازا عن الشيخ أبي العباس ابن نا
   .برقة عن الحاج مؤمن المالكي البرقي، وفي مصر عن الشيخ الميلي

نروي ما للمذكور عن قاضي فاس العالمة النحرير أبي محمد عبد السالم ابن محمد بن الطاھر الھواري الفاسي المتوفى سنة 
. دھا لشيخه المترجم وھي في نحو كراسينعن كنبور المذكور، وقد لخص التقييد المذكور في الترجمة التي عق 1328

ً عن تلميذيه المعمرين األستاذين حمان بن محمد اللجائي الفاسي ومحمد بن العربي  وأتصل بكنبور في علم القراءات أيضا
كة المباركة عن أمه الفقيھة البارعة المشار اللجائي، كالھما عن جد الثاني ألمه أبي علّي كنبور رحمه هللا عالياً، وأخذھا الثاني

 .ودفن بقبيلة الجاية رحمه هللا 1283سنة  2ربيع  17السيدة عائشة عن والدھا المترجم، وكانت وفاته 
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________________________________________ 
 

 .فيما يلي 324: الترجمة رقم (1)
   
وكان الھواري . مجازاً منه عدا من ذكر وقد وقفت على إجازة بخط كنبور المذكور كتبھا للطيب بن عمر السالمني وال أعلم 

المذكور يحدثني عن شيخه المعقولي العالمة العابد المحدث أبي العباس أحمد بن أحمد بناني أنه كان شديد االعتراف للمترجم 
ً : "بالعلم الحديث واالطالع فيه، وقال فيه القاضي المذكور في الترجمة التي عقد لمسائله قل  له المعرفة التامة بالحديث حافظا

من نعرفه ممن رأينا مثله عارفاً لرجاله ولوعاً به، يتكلم فيه فيجيد، ويبدي ويعيد فيه، مداوماً لمطالعة كتبه حتى إنه يتكلم على 
الوقائع والغزوات وأسماء الصحابة واألزواج فيتخيل السامع أنه كان موجوداً في زمنھم، وبالجملة فله مشاركة حسنة ، ولكن 

ً بضبط ما يقع بيده من الكتب الحديثية  غلب عليه علم القراءات والحديث فھو القدوة فيھما وإليه المفزع في ذلك، وكان معتنيا
 .صار إلّي مجلد من فتح الباري عليه خطه على ھذه الصفة، رحمه هللا رحمة واسعة: قلت" ومقابلتھا وكتابة تعاليق عليھا

للحافظ معين الدين محمد بن عبد الغني البغدادي الحنبلي المعروف بابن  :(1) انيدـ التقييد في معرفة رواة الكتب واألس 99
د إلى النجم ، نرويه وكل تآليفه بالسن629ومات سنة  576نقطة صاحب المستدرك على إكمال ابن ماكوال، ولد ببغداد سنة 

عمر بن فھد المكي عن اإلمام شھاب الدين أحمد بن علّي بن يوسف الحنفي عن الحافظ أبي اليمن عبد الصمد بن عبد الوھاب 
   .ابن عساكر عن مؤلفه

 للحافظ أبي الفيض :(2) ـ التعليقة الجليلة على مسلسالت ابن عقيلة 100

________________________________________ 
 

وعبر 182: 2وذيل طبقات الحنابلة  267: 3والوافي  1412: وتذكرة الحفاظ 392: 4في وفيات األعيان " التقييد"ترجمة ابن نقطة صاحب  (1)
 .80: 7والزركلي  117: والرسالة المستطرفة 132: 5والشذرات  117: 5الذھبي 

 .15: انظر ما تقدم رقم (2)
   
ھو ثبت كالمستخرج على مسلسالت ابن عقيلة، ذكر في أوله أن طلبة الحديث لما . مرتضى الزبيدي الحسيني دفين نمصر 

ً يخل بالشرط، فرغبوا إليه في تعلي ق ما علقه سمعوا عليه المسلسالت المذكورة وجدوا في بعض ما أورده ابن عقيلة انقطاعا
وإيصال ما قطعه، مع بيان حال متن الحديث الذي أورده في بعض المواضع، وھي تعليقة نفيسة أفادتنا فوائد مھمة، في نحو 

   .له" ألفية السند"، نرويھا بأسانيدنا إليه المذكورة في 1189أربع كراريس ذكر في آخرھا أنه جمعھا في ثالثة مجالس سنة 

   .)انظر األلفية(للحافظ مرتضى الزبيدي، أرويه بأسانيدنا إليه : المسلسل يوم العيد ـ التغريد في الحديث 101

مما انفردت به أم المساكين زينب بنت العفيف عبد هللا بن أسعد اليافعي تخريج النجم محمد : ـ التساعيات والعشاريات 102
   .العمري عنهالمدعو عمر بن محمد ابن فھد بالسند إلى أبي البقاء محمد بن العماد 

د نيف وعشرين لإلمام أبي العباس أحمد ابن قاسم البوني، ذكر فيه اسنا :(1) ـ التيسير في أسانيدنا إلى كتب التفسير 103
   .)انظر حرف الباء(تفسيراً، أرويه بأسانيدنا إليه المذكورة في البوني 

". النيل"و " الكفاية] "كذا[للعالمة أبي العباس أحمد الشھير ببابا التنبكتي، ولعله دون صاحب : ـ تشييد منار اإلسناد 104
اجتمعت به في تنبكت، : "قال في ثبته الكبير. لشھير ببابانرويه من طريق الفالني عن العالمة أبي عبد هللا محمد بن أحمد ا

. اھـ" تشييد منار االسناد واألثر"وكل ذلك بأسانيد والدي المذكورة في رسالته المسماة : أجازني على اإلطالق قائالً بعد كالم
 .ومن خطه نقلت

________________________________________ 
 

 .في ما تقدم 86: انظر رقم (1)
   

لنجم الدين أبي حفص عمر ابن محمد بن أحمد بن إسماعيل النسفي الحنفي،  :(1) ـ تطويل األسفار لتحصيل األخبار 105
ً أسماء شيوخه ترجمه ابن ( 537ومات بسمر قند سنة  462ولد سنة . روى فيه عن خمسمائة وخمسين شيخاً، وجمع أيضا
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إلى الشمس ابن طولون عن أبي البقاء محمد بن العماد العمري عن عائشة بنت  أرويه بالسند .(2) (قطلوبغا في طبقات الحنفية
إبراھيم ابن الشرائحي عن أبي حفص عمر بن أميلة عن الفخر ابن البخاري عن أبي المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم 

   .السمعاني عنه

 .(4) يدنا إليه المذكورة في حرف السينللحافظ السخاوي في ثالث مجلدات، نرويه بأسان :(3) ـ الثبت المصري 106

 حرف الجيم
 

ھو العالمة المحدث الميقاني أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الرحمن المديوني الجادري، بھا  :(5) ـ الجادري 114
لي والبرھان يروي عن الترجا. بفاس، وكان بھا عدالً مبرزاً، وولي توقيت جامع القرويين بھا 777عرف، الفاسي، ولد سنة 

  .ابن صديق والرئيس ابن األحمر والمكودي وأبي الحسن ابن اإلمام وأبي عبد هللا بن الفخار وغيرھم

________________________________________ 

:5زركلي وال 758: 1وبروكلمان، التكملة  53: 6ومعجم األدباء  327: 4ولسان الميزان  394: 1ترجمة النسفي في الجواھر المضية  (1)
222. 

 )140: رقم( 47: انظر تاج التراجم (2)

 .فيما تقدم 78انظر رقم  (3)

 .562: الترجمة رقم (4)

ً 404: وجذوة االقتباس) 1010: رقم( 87: 3ودرة الحجال ) بھامش الديباج( 171: ترجمة الجادري في نيل االبتھاج (5) وفي نسبته أيضا
 .الجاديري والجديري

أروي بالسند إلى ابن غازي عن أبي الحسن علّي بن منون . حة عد فيھا مشيخته، وشرح على البردة، وھو عنديله فھرسة ملي
، ودفن 39على ما في الجذوة وغيرھا أو سنة نيف وأربعين وثمانمائة أو سنة  818مات المترجم له سنة . المكناسي عنه

  .داخل باب الفتوح بفاس
  

ھو اإلمام المحدث الرحلة المسند محمد جار هللا بن الحافظ عبد العزيز بن الحافظ عمر بن  :(1) ـ جار هللا ابن فھد 115
ان الدين بن أبي شريف والتقي الحافظ التقي بن فھد الھاشمي المكي، يروي عن والده الحافظ عبد العزيز بن فھد والقاضي برھ

بن أبي بكر بن قاضي عجلون وشرف الدين إسماعيل بن إبراھيم العلوي والشھاب أحمد بن عمر الشرعي، ويروي عن النور 
ً عن محدث الشام الكمال محمد بن حمزة الحسيني  علّي السمھودي المدني تواريخه الثالثة للمدينة المنورة، ويروي أيضا

السيوطي والقاضي زكرياء األنصاري وعبد الخالق بن محمد الصالحي، عرف بالعقاب، والمعمر عبد الحق  الدمشقي والحافظ
   .السنباطي والحافظ السخاوي وغيرھم

 
أروي فھرسته عالياً عن عبد هللا السكري عن الوجيه الكزبري عن الحافظ مرتضى الزبيدي عن عمر بن عقيل عن حسن بن 

بدين ابن عبد القادر الطبري المكي عن أبيه عن القاضي علّي بن جار هللا بن ظھيرة القرشي علّي العجيمي عن زين العا
وبالسند إلى الشناوي وابن القاضي عن عبد الرحمن ابن عبد القادر بن فھد المكي عن عمه محمد جار هللا : ح. الحنفي عنه
 والمذكور ھو. لقرشي المكي عنهوبالسند إلى الخفاجي عن علّي بن جار هللا بن ظھيرة ا: ح. المذكور

________________________________________ 
 

(1) 
صاحب التحفة اللطيفة في بناء المسجد الحرام والكعبة الشريفة، وتحفة االيقاظ تتمة ذيل) 954 -  891(محمد بن عبد العزيز ابن فھد المكي 

:وذيول طبقات الحفاظ 241: ائف وغيرھا؛ انظر ترجمته في النور السافرطبقات الحفاظ، وتحفة اللطائف في فضائل ابن عباس ووج والط
 .79: 7والزركلي  538: 2وبروكلمان، التكملة  383

   
القول المؤتلف في الخمسة بيوت المنسوبين "وصاحب  (1) "نوافح النفح المكي بمعجم جار هللا بن فھد المكي"صاحب  

  ."للشرف
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إتحاف الخل "ھو الجياللي بن أحمد بن المختار السباعي المغربي ثم المدني، حاله صاحب : ـ الجياللي السباعي 116
شيخنا الذي عم صيته األقطار نادرة الدھر الحافظ الحجة، حافظ حديث النبي صلى هللا "بـ  (2) "مناقب السكياطيالمواطي في 

ار فيه األفكار ويلتبس بشبھة األنكار، يحكى له من الحفظ ما تح: "قال األوبري في كتابه المذكور" عليه وسلم وكوكب سمائه
وقد حدثني القيم على سيدنا عبد . ما ألقته ولو مرة أذني أو عيني في مخيلتي ارتسم نحو الستة أشھر في حفيظتي: عته أنه قال

العلماء في  خرج معنا مرة عشية فسردنا عليه نحواً من ثالثة كراريس في الحديث جمعھا بعض: هللا بن عباس في الطائف قال
وكان يقرأ التفسير بين العشاءين : تحريم لبس الحرير، ثم خرجنا من الغد فسردھا علينا كلھا من حفظه بمجرد سماعه، قال

 ً ووجه له السلطان موالي : قال. بالمسجد النبوي، فقضينا العجب من حفظه، وكان تفسير القرطبي قرأه في صغره حفظا
إنھا لم تدخل بيدي بل كما أتت من دار األعشار بالرباط فاقبلھا قال : الفقيه الزروالي وقال له سليمان مائتي دينار بالتثنية مع

إن كانت كما قلت فليقض دينه الذي عليه أو على أبيه فإن الدين ال يقضى إال من الحالل، وأما أنا فأغناني هللا : فقال له المترجم
إني أتكلف العدل ما أمكنني، : "لطان المذكور أرسل له يطلب منه الدعاء قائالً وذكر أيضاً أنه أخبره أن الس. عنھا، وردھا عليه

لو كنت تريد العدل لوليت العلماء  ؟فكيف تعدل وأنت تولي على المسلمين العمال الظالمين مثل فالن وفالن : قال فقلت له
يجبرھم على : مثل من ذكرت ال يتولون، قال: له فقلنا: األتقياء مثل ابن عبد السالم الفاسي وسيدي علّي بن أحمد الوزاني قال

 وكان السلطان المذكور أرسل إلى الشيخ الرھوني ليوليه القضاء: قال ؟الوالية، أھم خير من أبي بكر وعمر 

________________________________________ 
 

 .في ما يلي 439: انظر رقم (1)
 .)1246- (ھو أبو الفضل التھامي االوبري  (2)

   
انظر إتحاف " (بشرط أن تكون أنت عدالً معي: أطع السلطان، فقال: في وازان فامتنع، فقال له سيدي علّي بن أحمد الوزاني 

   .)الخل المواطي

ال يوجد في : "وفي ذيل محمد بن عمر بن عمر اليبركي السوسي على فھرسة الحضيكي ترجمة عظيمة للمذكور قال عنه
ن يكون ھو المجدد على رأس المائة لكثرة ما جمع من العلوم مع اتساع الباع في الحفظ والفھم، ة حتى زماننا مثله، وال يبعد أ

   ."قيل إنه استظھر القاموس حفظاً واتقاناً، اھـ

ورد علينا من المغرب حافظان محمد المجيدري من آل : "ووجدت بھامش اإلتحاف منقوالً عن الشيخ صالح الفالني انه قال
ً بارك هللا  " والسباعي، يعني سيدي الجياللي بن المختار، أحدھما يبقى ما في حفظه ستة أشھر، واآلخر يبقى ما في حفظه عاما

نتصل به عن الشيخ أبي النصر الخطيب الدمشقي عن أبيه . أخذ المترجم له عن الحضيكي وأحمد أوز والرداني وغيرھم. اھـ
مات رحمه هللا بقرية يقال لھا أحكاز بالقطر المصري عام . امة ما لهعن محمد بن مصطفى الرحمتي المدني عن المترجم ع

   .)انظر إتحاف الخل المواطي( 1213

ھو يوسف بن القاضي زكرياء األنصاري الشافعي المصري المسند الشھير شيخ : ـ جمال الدين يوسف األنصاري 117
ي شريف المقدسي والكمال ابن حمزة الدمشقي وأبي الجود الشيوخ، روى عن والده والحافظ األسيوطي والبرھان إبراھيم بن أب

بن النجار الدمياطي وعبد البر بن الشحنة الحنفي والبرھان إبراھيم بن الكركي ـ بكاف وراء مفتوحتين ثم كاف مكسورة ـ 
   .وغيرھم

ميذه العالمة أحمد بن الشلبي التي جمعھا له تل: "له فھرسة واسعة تكلم عليھا الشيخ علّي النوري الصفاقسي في فھرسته فقال
شرف الدين بن شيخ اإلسالم الحنفي ومن زعم من شيوخ شيوخنا أن ھذا الكتاب ال أصل له فلقلة اطالعه، فكان عند شيخنا 

ً وجدتھا في تركة ابن المؤلف، اھـ"وقال فيما كتب إلي " نسخة بخط المؤلف  ."ثم وقعت لي نسخة أخرى بخط المؤلف أيضا
ھاب أحمد العجمي في مشيخته على أخذه عن حميد المؤلف المعمر محيي الدين بن ولي الدين بن حمال الدين ھذا ولما تكلم الش

أجازنا بما رواه عن جده الجمال يوسف عن جده وغيره بأسانيد الجمال المذكورة في ثبته الذي ناولنيه بيده، فسطرته : "قال
  ."وقيدته وحررته و الحمد، اھـ

ا إلى البدر القرافي عنه، ونرويھا أيضاً بسندنا إلى البديري عن الشيخ شرف الدين يحيى أبي المواھب بن زين ونرويھا بسندن
العابدين أبي ھادي بن محيي الدين عبد القادر بن ولي الدين أحمد أبي زرعة بن جمال الدين يوسف ابن زكرياء األنصاري 

 ً ً . عن أبيه الزين وجده محيي الدين عبد القادر عاليا وبأسانيدنا إلى الشبراملسي : ح. وأخذ محيي الدين عن جده المترجم عاليا
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وبأسانيدنا إلى أبي المواھب الحنبلي عن أبيه عن أحمد . والشھاب أحمد العجمي عن محيي الدين عن جده يوسف بأسانيده
  .العرعاني القاعي عن يوسف المذكور

   .(1) )ر الطالع السعيد في حرف الطاءانظ(جمال الدين ابن قاسم بن محمد سعيد القاسمي 

لقب لفخذ كبير من آل باعلوي ظھر فيھم كثير من األفراد كاإلخوان الثالثة السيد أحمد وأخيه السيد زين، كالھما : جمال الليل
ري، ومحمد صالح جمل الليل والد السيد محمد حسين المدني الذي أخذت عن أصحابه وأفردنا من أشياخ الوجيه الكزب

 .(2) )انظر كالً في حرفه(بالترجمة ھنا السيد زين والسيد أحمد 

________________________________________ 
 

 .فيما يلي 143: انظر رقم (1)
 .241: وترجمة زين العابدين جمل الليل رقم 11: ترجمة أحمد جمل الليل رقم (2)

   
. جعفر بن محمد بن الحافظ مكي بن أبي طالب القيسي المقرىء ھو الوزير أبو عبد هللا جعفر :(1) ـ جعفر القيسي 118 

  .أروي فھرسته بأسانيدنا إلى الحافظ أبي بكر ابن خير قراءة منه عليه

) انظر حرف األلف(ھو جعفر بن إدريس الكتاني الحسني اإلدريسي الفاسي سبق ذكره في االعالم  :(2) ـ جعفر الكتاني 119
ليه في مجموعة إجازات ابن وله ثبت آخر صغير ألفه باسم شيخنا محدث المدينة المنورة أبي الحسن علّي بن ظاھر وقفت ع

ظاھر، وآخر وقفت عليه بخطه ألفه باسم أخص تالميذه وأنجبھم العالمة أبي عبد هللا محمد المدني ابن جلون الفاسي، واألخير 
عندي بخطه، وله آخر في أسانيد سيدنا الجد الطريقية، ألفه باسم العالم المحدث اللغوي الصالح أبي العباس أحمد بن الشمس 

  .)من حرف الكاف" الكتاني"وانظر (كيطي دفين المدينة المنورة، نروي عنه ما له شفاھاً مراراً رحمه هللا الشن

الجاللين، ترجمه ابن عبد السالم الناصري ھو الشيخ أبو داوود سليمان الجمل المصري الشافعي محشي  :(3) ـ الجمل 120
ھذا الرجل آية هللا الكبرى في خلقه مع كونه أمياً ال يحسب وال يكتب بل وال يطالع، ودأبه أن يأتي : "في رحلته الكبرى فقال

المشھد بمن يطالع له حصته في سائر ما يريد تدريسه من الفنون، فيسرد عليه ويحفظ ھو جميع ذلك، ولم يتزوج قط، وله ب
الحسيني درس كبير يحضره الجم الغفير في التفسير، حضرناه، وله حاشية نفيسة على تفسير الجاللين، وھي سائرة مع 
النصاب، فعادته أن يأتي أخ له كل يوم مع طالب من تالمذته إلى بيته فيسردون على الشيخ التفاسير فيأمرھم بالكتب، وله 

". إن لم يكن المترجم ولياً فليس  بمصر من ولي: "قال الناصري" بحر للشاذليشرح على دالئل الخيرات، وشرح حزب ال
 يروي

________________________________________ 
 

 .535وكانت وفاته سنة  129: وترجمة جعفر بن محمد بن مكي الوزير في الصلة 427: فھرسة ابن خير (1)
 .اال احالة وليس في حرف الكاف 50: راجع ما تقدم رقم (2)
 .194: 3والزركلي  710: ومعجم سركيس 183: 2الجبرتي  (3)

   
عن الحفني وأحمد االشبولي والجوھري والملوي وحسن المدابغي وأحمد الصباغ والشمس محمد الدفري وبالحجاز عن أبي 

روايته عن الدفري عن البديري  الحسن السندي وإبراھيم أسعد المدني وإبراھيم الرئيس الزمزمي وعن غيرھم، وأعلى أسانيده
   .عن أسانيده، وله ثبت نسبه له بصري في فھرسته، نرويه بالسند إلى ابن عبد السالم الناصري عنه

  
   .(1) )انظر الھاشمي من حرف الھاء: (الجمني

 
ھو إمام مسجد الشرفاء بفاس العالمة المعمر أبو عبد هللا محمد بن أحمد الجنان األندلسي الفاسي ولد سنة  :(2) انـ الجن 121
يروي عن المنجور والسراج . تصرة جداً عن نحو من مائة سنة ، له حاشية على مختصر خليل مخ 1050وتوفى سنة  953

في إجازته ألبي " المقنع"له فھرسة ذكرھا له ابن سعيد المرغتي صاحب . والحميدي والبدري وأبي عبد هللا الحضري وغيرھم
اني علّي اليوسي ولم أقف عليھا، ولكنا نروي ما له من طريق الشيخ أبي عبد هللا ابن ناصر وأبي علّي اليوسي والبرھان الكور

   .وأبي مروان عبد الملك التجموعتي، أربعتھم عن الشمس محمد بن سعيد المرغتي السوسي عنه
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م في عصره وأعلى أھل الدنيا صالح بن إبراھيم بن سليمان الجنيني الدمشقي العالمة الرحلة مسند الشا :(3) ـ الجنيني 122

عن المسند الكبير محمد ابن سليمان الرداني " سلك الدرر"إسناداً في زمانه، كان يروي باستجازة والده له كما في ترجمته من 
وحسن بن علّي العجيمي وزين العابدين الصديقي ومحمد بن عبد الرسول البرزنجي ومحمد بن علّي المكتبي شيخ عبد هللا بن 

 البصري سالم
________________________________________ 

 
 .في ما يلي 615: الترجمة رقم (1)
 .302: ترجمته في شجرة النور (2)

ابن إبراھيم، وإبراھيم تلميذ خير الدين الرملي وصاحبه ومرتب فتاويه، ولالبن ترجمة في) نسبة إلى جنين أو جينين بفلسطين(صالح الجنيني  (3)
 .ولألب ترجمة في المصدر نفسه 108: 2 سلك الدرر

   
فھو آخر من  1170ومات بدمشق سنة  1094ولد سنة . وأبي الحسن ابن إبراھيم الكوراني وغيرھم، وأجازه والده وغيره

نروي ما له من . له ثبت ذكره له ابن عابدين في ثبته. بقي في الدنيا ممن يروي عن الرداني والبرزنجي والمكتبي وأمثالھم
وأعلى أسانيدنا إليه عن مسند الدنيا عبد هللا السكري عن مسند الدنيا عبد . طريق ابن عابدين عن محمد سعيد الحموي عنه

ومسائله عن الشيخ أبي النصر الخطيب : ح. الرحمن الكزبري عن مصطفى الرحمتي األيوبي عن الجنيني المذكور عمن ذكر
لبغدادي عنه عالياً أيضاً والأعلى في زماننا من ھذا، فإنه لم يحصل على ھذا عن محمد عمر الغزي عن محمد سعيد السويدي ا

   .العلو من مسندي شيوخنا وشيوخھم إال من شاركنا في الرواية عمن ذكر أو عن أقرانھم، فخذه شاكراً 
 

   .(1) )انظر النتيجة في حرف النون: (الجفري
 

لمحدث مسند مصر وعالمھا ـ بضم الجيم كما في ثبت بصري المكناسي ـ ھو اإلمام الزاھد المعمر ا :(2) ـ الجوھري 123
والمولود سنة  1181الشھاب أحمد بن الحسن بن عبد الكريم بن يوسف الكريمي الجوھري الشافعي األزھري المتوفى سنة 

  :له" ألفية السند"قال عنه الحافظ الزبيدي في  1096
 

 سر الزمان اللوذعي المفـرد شيخ الحديث األلمعي األوحـد
 عالي األسانيد قوي الـمـنـه لسنةحاوي العلوم الفرد قطب ا

ً عن البصري والنخلي بمكة لما لقيھما بھا سنة  والھشتوكي وابن زكري الفاسي  1120سمع بمصر والحرمين، يروي عاليا
 ومحمد بن منصور االطفيحي المصري وأبي المواھب البكري وأبي السعود الدنجيھي وعبد الحي الشرنباللي

________________________________________ 
 

 .فيما يلي 427: انظر رقم (1)
 .109: 1والزركلي  309: 1ترجمة الجوھري في الجبرتي  (2)

   
ومحمد بن عبد الرحمن المليجي وأبي العز النجمي وأحمد المرحومي وأحمد النفراوي وعيد الديوي وأحمد الخليفي ومحمد بن  

ومحمد الصغير الورزازي المصري وعبد الرؤوف البشبيشي والشيخ أحمد بن ناصر والھشتوكي والشھاب عبد هللا المغربي 
  .أحمد البنا، ولعله أعلى مشايخه إسناداً ألنه من مشايخ العجيمي والبصري وأمثالھما

لتلميذه الشھاب  له ثبت تضمن خصوص إجازاته من مشايخه الخمسة عشر األولين، وقفت عليه بمصر، وإثره إجازة به منه
أرويه وكل ما له من طريق األمير والسيد مرتضى الزبيدي وابن الحسن بناني . أحمد بن أحمد السجاعي، وعندي منه نسخة

ومحمد شاكر العقاد وأحمد بن عبيد العطار وثعيلب الضرير ومصطفى الرحمتي وولده الشمس محمد بن الجوھري وعبد 
وأخبرني به النور ابن ظاھر عن محمد أبي خضير الدمياطي عن علّي خفاجي . غيرھم عنهالقادر بن خليل كدك زاده المدني و

وأخبرنا الشيخ عثمان الداغستاني المدني عن عطية : ح. عن الشمس محمد الجوھري عن أبيه الشھاب أحمد بن حسن المترجم
  .لده الشھاب الجوھري ما لهالقماش الدمياطي عن محمد أبي المعالي الجوھري عن والده محمد أبي ھادي عن وا
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ومن غرائب شيوخ المترجم له روايته عن الشيخ عنبر مملوك العالمة الخرشي المصري عنه بأسانيده، وقد ذكر عنبر : قلت
المذكور ووصفه بالعلم ابن عبد السالم الناصري في رحلته، وذكر أنه زار قبره، وأسند من طريق الجوھري عنه عن مواله 

" إتحاف أھل العناية والسداد"أبو عبد هللا محمد بن محمد ابن عبد الرحمن بصري المكناسي في فھرسة  الخرشي بأسانيده
  .فيض اإلله المتعال في إثبات كرامات األولياء في الحياة وبعد االنتقال: ومن مؤلفات المترجم". فانظرھا"

 ھو الشيخ أبو عبد هللا محمد بن منصور :(1) ـ جيكان الحافظ 124

________________________________________ 
 

 .434: فھرسة ابن خير (1)
   

 أروي فھرسته من طريق ابن خير عن القاضي أبي القاسم أحمد بن محمد بن عمر بن ورد التميمي. المعروف بجيكان الحافظ
  .القرطبي عنه] الحشاء[أنبأنا القاضي أبو زيد عبد الرحمن بن عيسى : عن أبي محمد عبد هللا بن العسال الزاھد، قال

  .(1) )انظر الوادياشي: (ابن جابر
 

ھو اإلمام الحافظ علم القراء شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري الدمشقي ولد سنة  :(2) ـ ابن الجزري 125
" الدرر الكامنة"ع من وسمع من أصحاب الفخر ابن البخاري وغيره، وصفة الحافظ ابن حجر بالحافظ في غير موض 751

ً على علم القراءات أن بعض : "قال الشمس البديري في فھرسته في حق المترجم إن سبب إشتغاله بالحديث بعد أن كان مكبا
إن علم القراءات كثير التعب قليل الجدوى وأنت ذھنك رائق وفھمك فائق، ومن كان ھكذا فعليه بعلم : أشياخه قال له ذات يوم

فيه حتى حفظ مائة ألف حديث بأسانيدھا، وألف في مصطلح الحديث أرجوزة خمسمائة بيت أغزر علماً من  الحديث، فاجتھد
   ."ألفية الحافظ العراقي، وشرحھا السخاوي وغيره، وقد شرعت أيضاً أنا في شرحھا، اھـ

  
لحديث وغيره أتقن منه ولم يكن له النظير له في القراءات في الدنيا في زمانه حافظاً ل" : "طبقات الحفاظ"وقال السيوطي في 
   ."في الفقه معرفة، اھـ

 
 .وكانت له إجازة من العز بن جماعة ومحمد بن إسماعيل الخباز وغيرھما
________________________________________ 

 
 .628: انظر الترجمة رقم (1)

والبدر 109: 2واالنس الجليل  543: وطبقات الحفاظ للسيوطي 247: 2 وغاية النھاية 255: 9البن الجوزي ترجمة في الضوء الالمع  (2)
 .59: 2وطبقات الداودي  204: 7وشذرات الذھب  376: وذيل تذكرة الحفاظ 257: 3الطالع 

   
خرج لنفسه أربعين عشارية التقطھا من أربعين شيخنا العراقي وغير فيھا أشياء ووھم : "وقال الحافظ ابن حجر في فھرسته

يھا كثيراً، وقد بينت وھمه في كراسة، وخرج جزءاً فيه مسلسالت بالمصافحة وغيرھا، جمع أوھامه فيه في جزء مفرد حافظ ف
وعقد له ترجمة طنانة الحافظ عمر بن فھد في معجم  833توفي سنة ". الشام ابن ناصر الدين، وقفت عليه وھو مفيد، اھـ

الجمال في أسماء الرجال، وبداية الھداية في علوم الحديث والرواية، : ن التصانيفشيوخ والده تقي الدين، فعدد له في السنة م
العدة والجنة، والتوضيح في شرح المصابيح في ثالث مجلدات، وعقود الآللي، والمسند : والحصن الحصين ومختصريه

سنى المطالب في مناقب علّي بن األحمد في ما يتعلق بمسند أحمد، والتعريف بالمولد الشريف، ومختصره عون التعريف، وأ
  .وغير ذلك) وھذا مطبوع(أبي طالب 

 
أروي ما لھذا اإلمام بأسانيدنا إلى السيوطي وزكرياء عن التقي محمد بن فھد وأبي الفضل محمد بن محمد المرجاني وأبي 

الفرات عن ابن الجزري،  الفتح محمد بن أحمد بن العماد وغيرھم عنه، وبأسانيدنا إلى السخاوي عن العز عبد الرحيم بن
ونتصل به عالياً عن السكري . وبأسانبدنا إلى القصار واألجھوري عن البدر القرافي عن المعمر قريش البصير العثماني عنه

ونتصل به مسلسالً . عن الكزبري عن الرحمتي عن النابلسي عن النجم الغزي عن أبيه البدر عن قريش المذكور عنه
  .أجازني ولولدي وكتب لي في االستدعاء ما نصه: يدنا إلى ابن حجر عنه، قال في فھرستهوبأسان: ح. بالمحمديين
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 أرويه من متن الحديث ومسنـد إني أجزت لھم رواية كل مـا
 والمشيخات وكل جزء مفـرد وكذا الصحاح الخمس ثم معاجم
 ألفت كالنشر الزكي ومنـجـد وجميع نظم لي ونثـر والـذي

ھو  :(1) ـ ابن جزي 126 .الياً إلى ابن العجل عن القطب النھروالي عن أبيه عن أبي الفتوح الطاوسي عنهونتصل به ع: ح
بن أحمد بن محمد بن عبد هللا بن يحيى  اإلمام العالم الحافظ المدرس الشھير خطيب الجامع األعظم بغرناطة أبو القاسم محمد

، وصفه تلميذه الحضرمي في فھرسته بالحفظ واإلتقان، وله من 741ابن جزي الكلبي الغرناطي األندلسي المتوفى شھيداً سنة 
نبوية، وسيلة المسلم في تھذيب صحيح مسلم، واألنوار السنية في األلفاظ السنية من األحاديث ال: التصانيف في السنة وعلومھا

" مناھج األخبار في تفسير احاديث كتاب األنوار"وھي التي شرح الحافظ أبو عبد هللا محمد بن عبد الملك القيسي بشرح سماه 
ثم اإلمام القلصادي، والثاني عندي، وكتاب الدعوات واألذكار المخرجة من صحيح األخبار، والتفسير المشھور الذي حشى 

له فھرس كبير اشتھر : "قال" اإلحاطة"ولما ترجمه تلميذه ابن الخطيب في . وھو عندي عليه الشيخ التاودي ابن سودة،
" برنامج ال بأس به، اھـ: "وقال عنه تلميذه الحضرمي في فھرسته". واشتمل على جملة كبيرة من أھل المشرق والمغرب

: قال ابن الخطيب في اإلحاطة عن المترجم. أرويه بالسند إلى السراج عن أبي القاسم عبد هللا بن رضوان عنه إجازة ومناولة
  ."كان جماعة للكتب ملوكي الخزانة، اھـ"

قدسي أحد من ھو الحافظ عز الدين عبد العزيز بن القاضي البدر محمد بن إبراھيم بن جماعة الم :(2) ـ ابن جماعة 127
أروي بأسانيدنا إلى أبي الحسن علّي . 767عني بھذا الشأن وأكثر السماع وبلغ شيوخه إلى ثالثمائة، مات بمكة سنة 

األجھوري والقصار، كالھما عن البدر القرافي عن المعمر فوق المائة قريش البصير العثماني المقري، عن الحافظ ابن 
 األسيوطي عن أحمد بن محمد بن علّي الشھاب الحجازي الجزري عنه؛ وبأسانيدنا إلى الحافظ

________________________________________ 
 

235: ونيل االبتھاج 295: والديباج 46: والكتيبة الكامنة 514: 5ونفح الطيب  174: 3وازھار الرياض  356: 3انظر الدرر الكامنة  (1)
 .256: 2واالحاطة 

 .489: 2والدرر الكامنة  41: يل طبقات الحفاظترجمة ابن جماعة في ذ (2)
   
ومحمد بن أحمد البوصيري والجمال يوسف بن علّي السعيدي وغيرھم، كلھم عنه، وإلى شيخ اإلسالم زكرياء األنصاري عن  

حجر عن  وبأسانيدنا إلى الحافظ ابن. علّي بن إبراھيم بن علّي بن راشد اآلبي والنجم عمر بن محمد بن فھد وغيرھما عنه
" بيان الصناعة لعشرة من أصحاب ابن جماعة"وبھذه األسانيد إلى ابن جماعة نروي ما تضمنه كتاب . الحافظ العراقي عنه

  .ليوسف بن شاھين سبط الحافظ ابن حجر

أروي ما له . له برنامج عظيم وھو من أكابر المسندين وأعالم الرواة والمحدثين :(1) ـ أبو بكر بن أبي جمرة القاضي 128
  .من طريق الحافظ ابن األبار عنه مكاتبة، وترجمه في التكملة ترجمة طنانة قف عليه فيھا

 1076ھو العالمة النحوي الضابط أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن جلون الفاسي محشي المكودي، ولد سنة : نـ ابن جلو 129
. لما ترجمه" الروضة المقصودة"، له فھرسة في مشايخه ومقروءاته ذكرھا له أبو الربيع الحوات في 1136ومات سنة 

  .نتصل به إجماالً من طريق الشيخ التاودي عنه

  .(2) (انظر في سفر اإلجازات في حرف السين(بو عبد هللا محمد المدني بن علّي ابن جلون الفاسي ھو أ: ابن جلون
 :ھو شيخ الجماعة بالجزائر أبو عبد هللا محمد: ـ ابن جعدون 130

________________________________________  
 

(1) 

ازدي مرسي، تقلد قظاء مرسية وبلنسية وشاطبة واوريولة في مدد مختلفة،) 599(ھو محمد بن أحمد بن عبد الملك المعروف بابن أبي جمرة 
ب االعالم بالعلماء االعالم من بني ابي حمرةنتاج االبكار، وله برنامج مقتضب من كتا: وكان فقيھاً حافظاً بصيراً بمذھب مالك ومن مؤلفاته

566 -  561: التكملة(وباختالف نسخه وجد منافسوه السبيل إليه : واالنباء بانباء بني خطاب وھو الفھرست الذي وقف عليه ابن االبار قال
 .)69: 2وغاية النھاية  5: 6والذيل والتكملة 

 .فيما يلي 526: انظر رقم (2)
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، وله ثبت نسبه له الشيخ السنوسي في ثبته، أرويه بالسند إليه عن 1171زة الشمس الحفني له بالطريقة بتاريخ وقفت على إجا

   .الشيخ أبي طالب المازوني عنه
 

ھو أبو عبد هللا محمد بن عبد الرحمن بن إبراھيم إبن جوبر، له فھرسة نرويھا من طريق أبي إسحاق  :(1) ـ ابن جوبر 131
   .الغافقي عنه

 
ھو عالم العراق وواعظ اآلفاق المكثر المعجب نادرة العالم حجة اإلسالم أبو الفرج عبد الرحمن بن  :(2) ـ ابن الجوزي 132

في حوادث سنة عشر . ة في الفنونعلّي البكري الصديقي البغدادي المعروف بابن الجوزي الحنبلي صاحب التصانيف السائر
وأبتدأ سماع ". فيھا ولد جدي رحمه هللا على وجه االستنباط ال على وجه التحقيق، اھـ :(3) وخمسمائة من مرآة الزمان لسبطه

ً وفي حوا. 519الحديث أيضاً سنة  في ھذه السنة حملت إلى أبي : قال جدي" :(4) دث سنة عشرين وخمسمائة من المرآة أيضا
جلس لوداع أھل بغداد ثم ] من القطن[القاسم علّي بن يعلى العلوي وأنا صغير السن، فلقنني كلمات من الوعظ وألبسني قميصاً 

 عند السور، ورقاني إلى المنبر، ورددت
________________________________________ 

 
، انصاري بلنسي كان يتحرف بتجارة يديرھا بقيسارية سبتة(Chaupar أي(الجيم في جوير مشربة صوت الشين والباء مشربة صوت الفاء  (1)

 .(160: وغاية النھاية 340: 6انظر الذيل والتكملة ( 655بعد أن نزح من بلنسية، وتوفي سنة 

(2) 

وذيل طبقات 481: 8ومرآة الزمان  21: وذيل الروضتين 28: 13والبداية والنھاية  140: 3البن الجوزي ترجمة في وفيات األعيان 
وقد صنع األستاذ عبد الحميد 171 :12وابن األثير  329: 4والشذرات  297: 4وعبر الذھبي  1342: وتذكرة الحفاظ 399: 1الحنابلة 

ً بأسماء مؤلفاته  وفي) ثانية. ط 1980بيروت (ونشر كتاب مشيخة ابن الجوزي بتحقيق األستاذ محمد محفوظ ) 1965بغداد (العلوجي ثبتا
 .مقدمته ومقدمات كتب أخرى نثرت له دراسات عنه

 .62: 8مرآة الزمان  (3)
 .116: 8مرآة الزمان  (4)

   
" وسمعت منه الحديث وأجاز لي، اھـ: ت، وحزر الجمع يومئذ فكانوا خمسين ألفاً، وكان يورد األحاديث بأسانيدھا، قالالكلما

: قال الشھاب أحمد بن قاسم البوني في ثبته. والزم الوعظ والتذكير إلى ان مات 87وبلغ عدد من سمع منه ابن الجوزي 
ير في ألف جزء، وحسبت أيام عمره وأوراق تأليفه فخرج لكل يوم ثالث كراريس بلغت تواليفه ألف تأليف، منھا التفسير الكب"

صنف ما علمت أن أحداً صنف ما " (1) "تاريخ الحفاظ"وقال الحافظ السيوطي في ". أو أكثر، ھكذا ھكذا وإال فال، اھـ
وحصل له من الحظوة في الوعظ ما لم يحصل ألحد قط، قيل انه حضره في بعض المجالس مائة ألف، وحضره ملوك 

ب على يدي مائة ألف، وأسلم على يدي مجلد، وتا (2) كتبت بيدي ألفي: ووزراء وخلفاء، وقال على المنبر في آخر عمره
أقل ما كان يحضر مجلسه عشرة آالف، وربما حضر عنده مائة " :(3) "مرآة الزمان"وقال سبطه في ". عشرون ألفاً، اھـ

ة والقبول، وما مازح أحداً قط وال لعب مع صبي وال أكل من جھة حتى يتيقن حلھا، وما ألف، وأوقع هللا له في القلوب الھيب
وسمع الناس منه أكثر من أربعين سنة ، وحدث بمصنفاته مراراً إال أنه يتساھل في " زال على ذلك األسلوب حتى توفاه هللا

انظر التغقبات على (البخاري وآخر من مسلم ومن أغرب ما وقع له أنه ذكر في الموضوعات حديثاً من صحيح . الموضوعات
ذكره (أنه يضرب المثل به في الوعظ، وحكى أن مجلسه يقدر بمائة ألف "وفي رحلة الرداني ). الموضوعات للحافظ السيوطي

ال يوصف ابن الجوزي : قال الذھبي في التاريخ الكبير (4) وفي طبقات الحفاظ للسيوطي". وليتأمل، اھـ. قال) ابن طولون
 .بالحفظ عندنا باعتبار الصفة بل بكثرة اطالعه وجمعه

________________________________________ 
 

 .478: طبقات الحفاظ (1)
 .ألف وصوبته عما في طبقات الحفاظ ومرآة الزمان: في األصل (2)
 .482: 8مرآة الزمان  (3)
 .478: طبقات الحفاظ (4)

   
وقد . له جامع المسانيد، ومشكل الصحاح، والموضوعات، والواھبات، وتلقيح فھوم األثر، وأشياء يطول شرحھا أو استيعابھا

ً لم أره فكأني وقعت على كنزم" : صيد الخواطر"قال عن نفسه في كتابه  ولقد . ا أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا
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". نظرت الكتب الموقوفة وكتب مشايخنا وكانت أحماالً، ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر، وأنا بعد في الطلب
وكان ال يضيع من زمانه شيئاً، يكتب في اليوم أربع " :(1) "طبقات الحنابلة"وقال عنه الحافظ ابن رجب في . الخ. . . اھـ

كراريس، يرتفع له كل سنة من كتابته ما بين خمسين مجلداً إلى ستين، وله في كل علم مشاركة، لكنه كان في التفسير من 
وقيل له الجوزي لجوزة كانت في  597توفي سنة ". لحفاظ، وفي التواريخ من المتوسعين، اھـاألعيان، وفي الحديث من ا

أروي مشيخته  .(انظر كتابنا األجوبة النبعة(دارھم لم تكن بواسط سواھا، وكل من قال إلى الجوز ببيع أو غيره لم يحرره 
ً بأسانيدنا إلى . ومروياته من طريق الحاتمي وغيره عنه ابن مرزوق الحفيد عن ابن الكويك أنبأنا الحافظ وأروھا أيضا

البرزالي وغيره عن الفخر ابن البخاري عنه سائر تصانيفه، وأرويھا مسلسلة بالشاميين عالياً عن السكري عن الكزبري عن 
بأنا أبو أبيه عن جده عن أبي المواھب الحنبلي عن أبيه عن الشمس محمد الميداني عن الطيبي عن كمال الدين ابن حمزة أن
وانظر . العباس ابن الھادي أنبأنا الصالح ابن أبي عمرو أنبأنا الفخر ابن البخاري عن ابن الجوزي بسائر كتبه على كثرتھا

ترجمته وعد مؤلفاته على الفنون في مرآة الزمان لسبطه، فقد استغرقت ترجمته منھا سبع ورقات من القالب الكبير، وما أحقه 
 .)انظرھا وال بد(د أطلت في ترجمته في كتاب األجوبة النبعة بأن يفرد بالتأليف، وق

________________________________________ 
 

 .)وھو من كالم الموفق عبد اللطيف( 412: 1ذيل طبقات الحنابلة  (1)
   

يى العلوي الحسيني للعالم الصالح المعمر مفتي جاوى عثمان بن عبد هللا بن عقيل بن عمر بن يح: ـ جدول األسانيد 107
الجاوي، ھو مؤلف قال عنه ولده السيد عقيل بن عثمان في مكتوب له عجيب لم ينسج على منواله جعل فيه عالمات وخطوطاً 

أرويه عن مؤلفه إجازة مكاتبة من . وھو مطبوع". لالتصال بالمشايخ وضوابط وقواعد ليسھل بھا معرفة تشعب الطرق، اھـ
  .جاوى

 
  .(1) )انظر حرف الفاء(للحافظ أحمد بن أبي الفتوح الطاووس : لخرقجمع الفرق لرفع ا

 
لشيخ شيوخ اليمن السيد أبي بكر العيدروس بن عفيف الدين عبد هللا  :(2) ـ الجزء اللطيف في علم التحكيم الشريف 108

العيدروس بن الشيخ أبي بكر ابن عبد الرحمن السقاف باعلوي، ألفه في أسانيده في لبس الخرقة والصحبة وشروطھما 
عيديد وسعد بن علّي بامذحج وعمه أحمد وأسانيدھما، وترجم لمشايخه فيھما، وھم والده ومحمد بن علّي المعروف بصاحب 

بن أبي بكر بن عبد الرحمن وعلي بن أبي بكر الحسيني وجمال الدين محمد بن محمد بافضل وإبراھيم بن محمد باھرمز 
واإلمام المحدث يحيى بن أبي بكر العامري وأبو القاسم المكي وعبد هللا بن عقيل وعبد اللطيف بن أحمد الشرجي الزبيدي 

وھو مؤلف نفيس فيه مھمات وآداب صوفية بلسان قديم، وذكر فيه أسانيد الطريقة . للطيف بن موسى المشرع وغيرھموعبد ا
الباعلوية والقادرية والرفاعية والكازرونية والسھروردية والشاذلية وغير ذلك، وفيه أسانيد غريبة ال توجد في أكثر الكتب، 

ينة المنورة من مجموعة كانت لشيخ بعض شيوخنا السيد ھاشم الحبشي وھو في نحو الخمس كراريس، انتسخته من المد
 .الباعلوي المدني

________________________________________ 
 

 .529: الترجمة رقم (1)

لزركليوا 39: 8وشذرات الذھب  81: والنور السافر 113: 1ترجمة في الكواكب السائرة " الجزء اللطيف"ألبي بكر العيدروس صاحب  (2)
2 :41. 

   
شيخنا السيد حسين الحبشي، صافحني وشابكني : نتصل به من طريق شيوخنا آل باعلوي عن أفضل وأعلم من لقيناه منھم 

وألبسني وأجازني كما فعل معه ذلك والده السيد محمد بن حسين الحبشي الباعلوي المكي، عن الحبيب طاھر بن حسين 
ً عن المع: العلوي، ح مر السيد صافي الجفري المدني عن السيد طاھر المذكور عن السيد عبد هللا بن أحمد بن وأروي عاليا

وھو عن والده اإلمام أبي بكر " المشرع الروي"عمر الھندواني عن أبيه عن السيد محمد بن أبي بكر الشلي باعلوي صاحب 
لشيخ محمد عن والده الشيخ العارف با أبي بن أحمد عن شيخه العارف با عمر بن عبد هللا العيدروس عن صنوه وشيخه ا

وھو اسناد " الجزء اللطيف في التحكيم الشريف: "بكر ابن عبد هللا العيدروس، بجميع طرقه وأسانيده المذكورة في كتابه
عجيب ينزر الحصول عليه إال ھنا، وقد أخذ عن السيد أبي بكر المذكور كثيرون منھم المحدث حسين بن صديق األھدل 

  .بعدن 914لحافظ جار هللا ابن فھد، وترجمه في معجمه، وكانت وفاته سنة وا
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ً  :(1) ـ جناح النجاح بالعوالي الصحاح 109 لآللي في األربعين لوامع ا"للبرھان إبراھيم الكوراني المدني ويسمى أيضا
ً من العوالي الصحاح وقدمھا بمقدمات في شرف أصحاب الحديث، وطرق حديث من حفظ " العوالي خرج فيھا أربعين حديثا

على أمتي أربعسين حديثاً، ثم أتى بالعشاريات السيوطية باسناده الموصل إلى السيوطي، ثم ترجمة البخاري وتفريع أسانيده 
معمرين وغيرھم، ثم ساق أربعين حديثاً من رباعيات البخاري، ثم أتى بخاتمة اشتملت على تنبيھات إليه من طريق أبي ذر وال

ً مسلسلة بالصوفية، وھو في نحو ثالث كراريس، مفيد جداً لطالب ھذا  ساق فيھا ثالثيات البخاري، ثم أتى بعشرين حديثا
سلھا المؤلف برسم الھدية إلى الشيخين عبد الرحمن ، وعندي نسخة منه أخذت من النسخة التي أر1083الشأن، أتمه سنة 

 ومحمد ابني عبد القادر

________________________________________ 
 

 .16: انظر ما تقدم رقم (1)
   

  .)انظر حرف األلف(، نرويھا بأسانيدنا إليھما عنه، وبأسانيدنا إليه المذكورة في األمم 1087وذلك سنة . الفاسي وأجازھما به
 

   .نرويھا بأسانيدنا إلى أبي سالم العياشي عن أحمد ابن موسى األبار وغيره عنه: ـ الجنابذ للمقري 110
 

ن وأشياخ موالنا سليمان للمؤرخ الرحال في الملوك العلويي (1) ـ جوھرة التيجان وفھرسة الياقوت واللؤلؤ والمرجان 111
وقفت على تحليته بخط . األديب الكاتب الجماع المعمر وزير الدولة المغربية وسفيرھا أبي القاسم بن أحمد الزياني الفاسي

العالمة المؤرخ الصدر المشارك، سيدي بلقاسم بن الخير الناسك، السيد الحاج أحمد بن علّي بن "تلميذه ابن رحمون ب 
الفقيه العالمة النحرير "وحاله عصريه المسند محمد بن محمد الصادق بن ريسون أول فھرسته بـ ". إبراھيم الصياني، اھـ

الفھامة الكاتب البارع الجامع المانع المشتغل بما ينفعه دنيا وأخرى، وملكته عليه قاصرة من نشر العلم وتأليفه وتدوينه على 
بق إليه ولم يعرج من قبله عليه، فتآليفه كلھا حسنة رفيعة نفيسة بديعة، يستحسنھا كل أسلوب حسن واصطالح مستحسن لم يس

من رآھا ويغتبط بھا كل من يقرؤھا، وذلك دليل على سعادته وحسن نيته وجميل طويته، الشيخ األشھر والعلم األطھر الضابط 
وھي فھرسة عجيبة على نسق بديع وتحبير غريب في ". لأللفاظ المحقق للمعاني، سيدي أبو القاسم قاسم بن أحمد الزياني، اھـ

 .(2) )وانظر ما سيأتي في سليمان من حرف السين(عدة كراريس، وقد أختصرھا تلميذه المذكور المسند ابن رحمون 
________________________________________ 

 
"الترجمانة الكبرى"وقد نشرت رحلته في  6: 6والزركلي  104: 1في اليواقيت الثمينة " جوھرة التيجان"انظر ترجمة الزياني صاحب  (1)

 .)من المقدمة حيث سرد مصادر ترجمته 42-41: انظر ص(بتحقيق عبد الكريم الفياللي ) 1967المغرب (
 .فيما يلي 557: انظر الترجمة رقم (2)

   
وأخذ بھا عن  1147والزياني المذكور ھو أبو القاسم بن أحمد بن األستاذ أبي الحسن علّي بن إبراھيم الزياني، ولد بفاس سنة 

أحمد بن الطاھر الشركي وابن الطيب القادري صاحب النشر والقاضي بو خريص وأبي حفص الفاسي والتاودي ابن سودة 
ً إلى اآلستانة سفيراً عن السلطان  1169، ورحل إلى الحجاز عام )ز(على وبناني ونسخ حاشيته  صحبة والده، ثم رحل ثانيا

أيضاً، ولقي باصطنبول الشيخ كمال الدين أحمد بن ركن الدين مصطفى بن  16ثم سنة  1200سيدي محمد ابن عبد هللا عام 
لقي بمصر الشيخ سليمان الفيومي والمؤرخ عبد الرحمن خير الدين، واختصر تأليفه في التاريخ وأجازه به وبمؤلفاته، و

الجبرتي وإسماعيل العباسي المؤرخ، ولقي بدمشق سعد الدين حفيد الشيخ عبد الغني النابلسي وكمال الدين الغزي وغيرھما، 
بن غازي كما وروى إجازة عن السلطان سيدي محمد بن عبد هللا حديث أبي ذر الطويل عن ابن عبد السالم بناني من طريق ا

وألف في التاريخ رحلته الكبرى في مجلد، والترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب، في مجلد ضخم، . في فھرسته
البستان الظريف في دولة "والروضة السليمانية في الدولة االسماعيلية ومن تقدمھا من الدول اإلسالمية، واثالثة عندي، و 

لد كبير، وألفية السلوك في وفيات الملوك، وتحفة الحادي المطرب في ذكر شرفاء في مج" أوالد موالي علّي الشريف
آخرھا ولم يعرف مصنفھا وھي للمترجم، وقد أدرجھا في تأليفه " السلوة"المغرب، وھو أحد التصانيف التي سماھا صاحب 

كشف مذاھب أھل البدع من الخوارج البستان الظريف، ورسالة السلوك فيما يجب على الملوك، والسدرة السنية الفائقة في 
والروافض والمعتزلة والزنادقة، ورحلة الحذاق لمشاھدة البلدان واآلفاق، وجوھرة التيجان وفھرسة اللؤلؤ والياقوت والمرجان 

فرقة بين في الملوك العلويين وأشياخ موالنا سليمان، وھي ھذه، والتاج واألكليل في مآثر السلطان الجليل، وتحفة النبھاء في الت
الفقھاء والسفھاء، وقد أدرج ھذا في الذي قبله، وھو عجيب، وإباحة األدباء والنحاة في الجمع بين األخوات الثالث وھي رحلته 
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مات بفاس . السيمياء، وكشف أسرار المحتالين األشقياء الذين يزعمون علم الكيمياءالثالثة، وتحفة األخوان واألولياء في صنعة 
عن نحو مائة سنة وخمس سنوات كما قيده بذلك القاضي أبو الفتح ابن الحاج، ودفن  1249رجب عام 4اء عصر يوم األربع

وقد أجاز الزياني للسلطان أبي الربيع سليمان بن محمد العلوي وللمسند ابن رحمون مختصر . بالزاوية الناصرية بفاس
   . العلوي، وقفت على استدعائه منه بخطهفھرسته ھذه، ولقاضي فاس أبي محمد موالي عبد الھادي ابن عبد هللا

  .فنتصل به من طريق ولده العالم الفاضل الناسك المعمر أبي العالء إدريس عن أبيه عنه

مد بن عبد الرحمن السخاوي الشافعي المصري، أرويه بأسانيدنا إليه لإلمام الحافظ أبي الخير مح :(1) ـ الجواھر المكللة 112
  .)انظر السخاوي(المذكورة في حرف السين 

مسلسالت ابن الطيلسان ھذه أعجب : يلسانللحافظ أبي القاسم بن الط :(2) ـ الجواھر المفصلة في األحاديث المسلسلة 113
كتاب وقفت عليه ألھل المشرق والمغرب في المسلسالت، ألنه رتب األحاديث المسلسلة فيه على األبواب كترتيب كتب السنن، 

ي، وھي في مجلد وسط عندي بخط أندلسي عتيق إال أن التالشي أتى عليھا، نرويھا بأسانيدنا المتكررة إلى الوادياشي والذھب
   .كالھما عن ابن ھارون عنه

لمجيزنا الشيخ أبي النصر نصر هللا الخطيب الدمشقي المسند المعمر، وھو ثبت  :(3) ـ الجوھر الفريد في علو األسانيد 114
 كبير في مجلد وسط ساق

________________________________________ 
 

 .فيما يلي 562: فيما تقدم والترجمة رقم 106، 78: انظر رقم (1)
 .فيما تقدم 81: انظر رقم (2)
 .فيما يلي 173: فيما تقدم، والرقم 61: انظر رقم (3)

   
تصر الجوھر وأبا النصر في انظر مخ(فيه كثيراً من المسلسالت واألوائل واألسانيد واإلجازات، واختصره في كراريس 

  .)الكنى من حرف األلف

راني وفنن الكو" األمم"ألبي حامد البديري، ھو مؤلف نفيس لخصه من  (1) :ـ الجواھر الغوالي في األسانيد العوالي 115
فيسه الطرق، وترجم لكثير من المشايخ الشاميين والحجازيين والمصريين والمغاربة، وھو عندي في نحو ستة كراريس، 

   .)انظر حرف الباء(أرويه بأسانيدنا السابقة في البديري 

ھذا جزء انتقيته من المسلسالت الكبرى تخريجي اقتصرت "للحافظ األسيوطي قال في أولھا،  (2) :ـ جياد المسلسالت 116
ً وأعالھا إسناداً  ھي أقوم المسلسالت مرتبة وأرفعھا . "وبدأ بحديث األولية قال عنھا بعض المتأخرين" فيه على أجودھا متنا

أرويھا بأسانيدنا إليه المذكورة في حرف ". يسبق إليھا ولكنه مختصر، اھـ درجة وأن السيوطي ذكر فيھا جملة صالحة لم
 .السين

 حرف الحاء
 

  ھو الشيخ األكبر محيي الدين محمد بن علّي بن العربي (3) :ـ الحاتمي 133

________________________________________ 

 .فيما تقدم 69: انظر رقم (1)

(2) 
وھو 51: 8وحسن المحاضرة وشذرات الذھب  65: 4والضوء الالمع  226: 1تجد ترجمته في الكواكب السائرة ): 911(الجالل السيوطي 

مطبعة جامعة كيمبردج(تحقيق إليزابت ماري سارتين " هللالتحدث بنعمة "من المكثرين في التأليف، وقد نشرت سيرته بقلمه وعنوانھا 
 .)1972/ 3377، وصف بمصر ورقم إيداعه بدار الكتب 1975

190: 5والشذرات  156: 13والبداية والنھاية  296: والزركشي 435: 3والفوات  173: 4انظر ترجمة ابن عربي الصوفي في الوافي  (3)
ومرآة 339: 6والنجوم الزاھرة  156: وعنوان الدراية 493: 6والذيل والتكملة  652: والتكملة 161: 2 والنفح 198: 5وعبر الذھبي 
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؛ والدراسات عنه في العصر الحديث، واالنتصار له والردود على من ينتصرون له أكثر من أن211: 5ولسان الميزان  736: الزمان
 .تحصى

، ترجمه جماعة من الحفاظ في معاجمھم كابن مسدي والمنذري 638ات سنة وم 560الطائي الندلسي دفين دمشق، ولد سنة 
ووصفه بالشيخ الفقيه الجليل الحافظ المتصوف المحقق، " عنوان الدراية"والغبريني في " مرآة المرية"وابن خاتمة في كتابه 

وزبادي مؤلف القاموس وغيرھم من والحافظ ابن النجار في معجمه، وممن مدحه وأثنى عليه اإمام النووي ومجد الدين الفير
وقال " ھو أعلم بكل فن من أھل كل فن: "وسئل عنه شيخ الجماعة بالمغرب الحافظ أبو عبد هللا القوري فقال. أعالم األيمة

قلت لشيخنا أبي العباس الحضرمي إنھم ينكرون على ابن العربي الحاتمي فقال : "الشيخ زروق في أحد شروحه على الحكم
وفي األجوبة المكية للحافظ أبي زرعة العراقي ". يستحق اإلنكار لكن ممن أعلى منه ال ممن ھو في السنادس، اھـ وهللا إنه

كالم فيه طويل، محصله ومداره على أنه يتكلم في الكالم بما يعطيه ظاھره أو تاب من ذلك قبل موته، وأنت تعلم أن ھذا بعد 
  .لك عنه اآلنثبوت المقالة عنه ثبوتاً ال مرد له واين ذ

  
له إجازة حافلة كتبھا للملك المظفر بھاء الدين غازي بن الملك العادل أبي بكر ابن أيوب وأوالده وعمم فيھا اإلجازة لمن أدرك 

كان يحدث باإلجازة العامة عن أبي طاھر السلفي، وقد روى عن غيره، " :(1) حياته فھي كالثبت له، قال الغبريني في ترجمته
وبوقوفك على اإلجازة المذكورة تعرف مقدار اھتمام كبار العارفين ". وأجاز ألھل عصره ولمن أحب الرواية عنه، اھـ

  .بالرواية واھتبالھم بتعمير أسواقھا ودورانھم على رجالھا وأيمة أدوارھا
 

جازة المذكورة ممن أجاز له عامة القاضي أبا محمد عبد هللا البيادي الفاسي والقاضي أبا بكر محمد بن أحمد بن سمي في اإل
 حمزة والقاضي أبا عبد هللا محمد بن سعيد بن زرقون األنصاري والمحدث العارف أبا محمد عبد الحق

________________________________________ 
 

 .158: عنوان الدراية (1)
   

األزدي األشبيلي وأبا شجاع زاھر بن رستم االصبھاني إمام المقام بالحرم المكي وأبا عبد هللا محمد بن علوان وأبا وائل ابن 
العربي ابن عم القاضي أبي بكر بن العربي وأبا الثنا محمود بن المظفر اللباد ومحمد بن محمد البكري وضياء الدين عبد 

شيخ الشيوخ ببغداد وأبا الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني وأبا طاھر السلفي األصبھاني  الوھاب بن علّي بن سكينة
ومحمد بن مصبار البيھقي وجابر بن أيوب الحضرمي ومحمد بن أسعد القزويني والحافظ أبا القاسم ابن عساكر صاحب 

  .وزي وابن عبد الكريم التميمي الفاسي وغيرھموأبا االسم خلف بن بشكوال والحافظ أبا الفرج ابن الج" تاريخ دمشق"
له وھو كتاب ال شك " المسامرات"وقد ذكر الحاتمي كثيراً من أسانيده في كتب السنة والتواريخ واألنساب واألدب صدر كتاب 

 ً رة فيمن انتفعت الدرة الفاخ"وترجم مشايخه في كتابه . في نسبته له ألني رأيت نسخة منه بتونس عليھا خطه الذي أعرفه يقينا
وھي " روح القدس"وھو في مجلدين وذكر كثيراً من مشيخته رجاالً ونساء منھا في رسالته " به في طريق اآلخرة

اح في الجمع بين الصحاح، واختصار صحيح البخاري، المصب: "وله رضي هللا عنه في المصنفات في السنة  .(1) مطبوعة
واختصار صحيح مسلم، واختصار جامع الترمذي، واختصار المحلى البن حزم، واالحتفال بما كان عليه رسول هللا صلى هللا 

سناده وقد عليه وسلم من سني األحوال، واألربعون المتقابلة في الحديث، واألربعون الطوال، واألربعون القدسية، خرجھا با
ً البغية في اختصار الحلية ألبي نعبم، وترتيب الرحلة ذكر فيھا رحلته إلى بالد المشرق ومشايخه . سمعتھا بدمشق وله أيضا

الذين اجتمع بھم وما سمع منھم، والرياض الفردوسية في األحاديث القدسية، وشمائل النبي صلى هللا عليه وسلم، وكنز األبرار 
 لى هللا عليه وسلم من األدعية واألذكار، ومختصرفيما روى عن النبي ص

________________________________________ 
 

 .ثم أعيد نشرھا حديثاً في المشرق) 1939مدريد ـ غرناطة (نشرت بتحقيق آثن بالسيوس  (1)
   

الصحيحين، وقسم من الترمذي،  السيرة النبوية، والمحجة البيضاء في الحديث صنفخ في مكة، ومفتاح السعادة في الجمع بين
مجلداً وصل فيه إلى أثناء سورة الكھف سماه ) 64(وله الكوكب الدري في مناقب ذي النون المصري، وله التفسير في 

  .وأما التفسير المطبوع في مجلدين المنسوب له فليس له" الجمع والتفصيل في أسرار المعاني والتنزيل"
ن مروي ومؤلف من طريق الحافظ السيوطي عن محمد بن مقبل عن أبي طلحة الحراوي أروي كل ما للشيخ محيي الدين ب

: وقال السيوطي: ح. الزاھد عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي عن سعد الدين بن الشيخ األكبر عن أبيه
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: ح. افظ محب الدين ابن النجار عنهعن خديجة بنت الزين األرموي عن عائشة بنت محمد بن عبد الھادي عن الحجار عن الح
ً عن محمد بن إبراھيم السلوي بفاس عن الشيخ محمد  وأرويھا عن العارف با محمد بن علّي الحبشي باالسكندرية شفاھا
صالح الرضوي البخاري عن رفيع الدين القندھاري عن محمد بن عبد هللا المغربي عن عبد هللا بن سالم البصري عن البرھان 

اني عن العارف القشاشي عن الشھاب الشناوي عن الشمس الرملي عن القاضي زكرياء عن أبي الفتح المراغي عن الكور
ولم يخل فھرس . الحافظ بھاء الدين العثماني المكي عن الحافظ أبي نصر محمد بن محمد الشيرازي عن الحاتمي قدس سره

وإذا أردت أن . ر أسناد مؤلفاته وفتوحاته، آخرھم الشوكاني وطبقتهمن فھارس المتقدمين والمتأخرين للفقھاء والمحدثين عن ذك
للشيخ عبد الغني النابلسي " الرد المتين على متنقص العارف محيي الدين"تعرف مقداره وحجة المدافعين عنه فقف على كتاب 

  .الدمشقي في مجلد
  

  .(1) )انظر حرف العين في ابن عاشر: (الحافي
 

 .(2) )انظر حرف العين(حامد بن علّي العمادي الدمشقي 
________________________________________ 

 
 .477: ة رقمالترجم (1)
 .466: الترجمة رقم (2)

   
ونس بن مغيث وأبي محمد بن عتاب له فھرسة نرويھا بأسانيدنا إلى ابن خبر عن أبي الحسن ي :(1) ـ حاتم الطرابلسي 134 
  .عنه

  .(2) )انظر عبد القادر: (الحبال

سر الحاء والباء الساكنة والشين المعجمة ـ لقب ألحد بيوتات بني علوي اليمنيين، اشتھر منھم في ـ بك :(3) ـ الحبشي 135
ً أبو علّي حسين بن محمد بن حسين بن عبد هللا بن شيخ الحبشي الباعلوي  زماننا شيخنا مفتي الشافعية بمكة المكرمة سابقا

يروي عالياً عن محمد . رموت وبھا نشأ، ثم رحل إلى مكةبسيون أحد بالد حض 1258المكي بركة مكة ومسندھا، ولد سنة 
بن ناصر الحازمي والشيخ محمد العزب الدمياطي المدني وعبد القادر بن محمد ابن عبد الرحمن بن سليمان األھدل مفتي زبيد 

يد ھاشم بن الشيخ والشھاب دحالن المكي ووالده المسند العارف محمد بن حسين الحبشي الذي بلغت مشايخه نحو المائة والس
الحبشي المدني والسيد جعفر البرزنجي المدني والشيخ أبي خضير الدمياطي المدني والمسند عيدروس بن عمر الحبشي 
الغرفي والسيد أحمد بن عبد هللا بن عيدروس البار والسيد عمر الجفري المدني والسيد محمد بن إبراھيم بلفكيه باعلوي والشيخ 

وشيخنا الوالد، استدعى منه اإلجازة بواسطتي، والشيخ محمد الشريف الدمياطي والسيد محمد بن عبد سعيد الحبال الدمشقي 
ولبس الخرقة الصوفية وأخذ طريق القوم وأوراد سلفه عن والده، وعالياً عن شيخ مشايخه السيد عبد . الباري األھدل وغيرھم

 والسيد ھاشم الحبشي والسيد أحمد بن عبد هللا البار والسيد هللا بن حسين بن طاھر والسيد أبي بكر بن عبد هللا العطاس

________________________________________ 
 

 .431: ھو أبو القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي، انظر فھرسة ابن خير (1)
 .421: الترجمة رقم (2)
 .اء الحضرميينوفيه إحالة على الجزء الرابع من تاريخ الشعر 283: 2انظر الزركلي  (3)

   
" تفريج القلوب"محسن بن علوي السقاف والسيد عبد الرحمن بن سقاف والسيد عبد القادر ابن حسن بن عمر بن سقاف مؤلف 

براھيم بن عيدروس ابن عبد الرحمن بلفكيه والسيد أحمد "والسيد حامد بافرج والسيد عمر الجفري المدني والسيد محمد بن 
على كبر شانه ووافر حرمته معي، وبالجملة فھو من مفاخر مشيختنا المشارقة علماً وتقى وزھادة  المحضار وغيرھم، وتدبج

، وأخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة، وأفرد بعض أصحابه أسانيده 1330ورفعة شأن وجاللة في النفوس، مات رحمه هللا سنة 
  .تبة ثم شفاھاً، رحمه هللاوأحواله ومشيخته في مؤلف مخصوص أروي ما فيه عن السيد الحبشي مكا

  
الذي ثبت بھا على كثير من حافظ الدنيا ومفخرة اإلسالم ذھبي عصره ونضاره، وجوھره  :(1) ـ الحافظ ابن حجر 136

األعضار افتخاره، أمام ھذا الفن للمقتدين، ومقدم عساكر المحدثين، مرجع الناس في التضعيف والتصحيح، وأعظم الشھود 
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والحكام في التعديل والتجريح، قضى له كل حاكم بارتقائه في علم الحديث إلى أعلى الدرج، حتى قيل فيه حدث عن البحر وال 
   .حرج

 
" توضيح النخبة"وعائلته من آخر بالد الجريد من أرض قابس، حكومة تونس، وفي شرح ابن سلطان على : ته ولقبهعائل

ويحتمل أنه كانت له جواھر كثيرة ". ابن حجر ھو لقب الشيخ وإن كان بصيغة الكنية، اھـ: "للمترجم قال الشيخ أصيل الدين
بحيث يرد اعتراض كل معترض، وال يتصرف فيه أحد من أقرانه، ولذا فسمي به، وقيل لقب بذلك لجودة ذھنه وصالبة رأيه 

ً كقوله تعالى " رجح بنا فاء ابن حجر"قال بعض الظرفاء في حقه  وقيل سمي به لكونه أسم " كل في فلك"يقرأ طرداً وعكسا
 أبيه الخامس وكان يحمل الحجر اھـ، وفي شرح الشيخ وجيه الدين العلوي الكجراتي الھندي

________________________________________ 
 

 .84، 54: انظر ما تقدم رقم (1)
   

 .، اھـ منه"لقب به لكثرة ماله وضياعه حتى قيل ابن حجر فالمراد بالحجر الذھب والفضة"أيضاً " شرح توضيح النخبة"على 
شرب ماء زمزم ليصل إلى "عنه  (1) "طبقات الحفاظ"قال الحافظ السيوطي في : ذكر ثناء الناس عليه ومركزه في األمة

ابن حجر ثم ابني أبي زرعة ثم : قال ؟مرتبة الذھبي فبلغھا وزاد، ولما حضرت العراقي الوفاة قيل له من تخلف بعدك 
الطرق المتقدمة وإن : "وقال الشمس البديري الدمياطي في ثبته. اھـ منھا" ھذا الشأن الھيثمي، وقد أغلق بعده الباب وختم به

: وقال البرھان اللقاني" لوال ھو وشيخه لم يكن ألھل مصر سند في الحديث: كثرت تتصل كلھا بالحافظ ابن حجر، ولذا قيل
ي وكان يدعى في حياته بأمير المؤمنين في أجل نعمة هللا على المؤمنين بعد اإليمان وجود الشھاب ابن حجر العسقالن"

ولما نقل . اھـ منه" شيخ اإلسالم والحفاظ المجدد لھذه األمة دينھا: "وقال عنه تلميذه البرھان القلقشندي في ثبته". الحديث، اھـ
وقد ذكروا في : "عن أبي حفص الفاسي في حق أبي العالء العراقي أنه أحفظ من ابن حجر قال (2) "سلوة األنفاس"في 

مرتبة الذھبي وأضرابه، وأنه بلغ  ، وأنه جاوز في(3) ابن حجر أنه أمير المؤمنين في الحديث وأنه سيد حفاظ زمانه] الحافظ[
ً وغرباً ] وإليه المرجع فيه[فيه مرتبة لم يبلغھا أحد بعده وال كثير ممن قبله، وأن عليه المدار فيه في الدنيا بأجمعھا  شرقا

  ."علم صحة ھذا وتيقنه، اھـ] وكتب غيره[باطباق من بعده ومن طالع كتبه الحديثية 
 

عن ابن خلدون أن شرح صحيح " الحطة"لما نقل صاحب : له الذي ھو أعظم مصنفاته ذكر ثناء الناس على فتح الباري
 ذلك الدين أدي بشرح الحافظ ابن حجر، ولذلك لما قيل لشيخ: "البخاري دين على ھذه األمة قال

________________________________________ 
 

 .547: طبقات الحفاظ (1)
 .)ذلك المؤلف وقد ذكر( 142: 1سلوة األنفاس  (2)
 .وأنه سيد حفاظه: السلوة (3)

   
الھجرة بعد : شيوخنا الكاملين موالنا محمد بن علّي الشوكاني أما تشرح الجامع الصحيح للبخاري كما شرحه اآلخرون فقال

ً الحافظ ا" للحافظ ابن حجر وال يخفى ما فيه من اللطف، اھـ" فتح الباري"الفتح، يعني  لم : "لسيوطيوقال عن الفتح أيضا
إن الشيخ القصار كان " : التحفة القادرية"وفي  (1)(انظر طبقات الحفاظ له(يصنف أحد في األولين وال في اآلخرين مثله 

وأن " ح على جميع المصنفات في علم الحديث مثل ھذا الشرح، اھـما ألف في ملة اإلسالم شر"يقول في فتح الباري للحافظ 
ً " استصغر جميع مؤلفات السيوطي بالنسبة لما ألفه ابن حجر، اھـ"القصار  لم يؤلف أحد من "وفي محل آخر منھا أيضا

باً على ظھر ورأيت مكتو: "وقال" وله على صحيح البخاري سبعة شروح. المسلمين مثل ما ألف ھو حتى الذھبي والسيوطي
أعلم أنه لم يؤلف في فقه معاني الحديث "بخط القصار " فتح الباري"أول ورقة من أوسط شروحه على صحيح البخاري وھو 
وال يخلو ذلك من مبالغة فإن أكبر مؤلفات ابن حجر جرماً : قلت" مثل ھذا الشرح في اإلسالم، وحسبك قول ھذا اإلمام، اھـ

وال ربع مؤلفات السيوطي المتوسطة، وكون الفتح من أوسط شروحه على الصحيح، في  وجرمه ال يعادل" فتح الباري"
   .عھدته، وال شك أنه غلط

 
الجواھر والدرر "قال الحافظ السخاوي في : سلسلة الحفاظ من ابن حجر إلى رجال الدور الول، وكون كل منھم لم يرأحفظ منه

رأيت أحفظ من صاحب الترجمة ـ يعني الحافظ ـ وھو ما رأى أحفظ من  وهللا ما" : "في ترجمة شيخه شيخ اإلسالم ابن حجر
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شيخه أبي الفضل العراقي، وھو ما رأى أحفظ من شيخه أبي الفضل العالئي، وھو ما رأى أحفظ من شيخه المزي، وھو ما 
 رأى أحفظ من الدمياطي، وھو ما رأى أحفظ من المنذري، وھو
________________________________________ 

 
 .547: طبقات الحفاظ (1)

   
ما رأى أحفظ من أبي الفضل المقدسي، وھو ما رأى أحفظ من الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، وھو ما رأى أحفظ 
من أبي موسى المديني، إال أن يكون أبا القاسم ابن عساكر لكن لم يسمع منه إنما رآه، وھما ما رأيا أحفظ من غسماعيل 

يمي، وھو ما رأى أحفظ من الحميدي، وھو ما رأى أحفظ من الخطيب البغدادي، وھو ما رأى أحفظ من أبي نعيم التم
األصبھاني، وھو ما رأى أحفظ من أبي إسحاق إبراھيم بن حمزة، وھو ما رأى أحفظ من أبي جعفر أحمد بن يحيى بن زھير 

أى أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة، وھو ما رأى أحفظ من التستري، وھو ما رأى أحفظ من أبي زرعة الرازي، وھو ما ر
وكيع، وھو ما رأى أحفظ من سفيان، وھو ما رأى أحفظ من مالك، وھو ما رأى أحفظ من الزھري، وھو ما رأى أحفظ من 

ل سندك فإذا اتصل سندك بابن حجر اتص: "قال الشمس الخليلي في ثبته" ابن المسيب، وھو ما رأى أحفظ من أبي ھريرة، اھـ
   ."بھؤالء الحفاظ الذين لم ير اآلخذ عنھم أحفظ منھم، فھو من عوالي األسانيد لجاللتھم وحفظھم، اھـ

 
قد أملى نحو ألف : أماليه الحديثية ومن أفرده بالتصنيف، وأن الرحلة إليه في زمانه من سائر األقطار كانت كالواجب، ومذھبه

أنه ألف في ترجمة شيخه  (1) "الضوء الالمع"وذكر الحافظ السخاوي في " التدريب"كما في  852مجلس إلى أن مات سنة 
ً سماه  ة في وھو في مجلد شھد له األكابر أنه غاي: "قال" الجواھر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر"ابن حجر تأليفا

للمرادي أنه ترجم (2) "سلك الدرر"وفي ترجمة المؤرخ عبد هللا بن زين الدين البصروي الشافعي الدمشقي من " بابه، اھـ
 قيل انه كان قلم ابن حجر سيئاً في مثالب الناس ولسانه (3) "كشف الظنون"الحافظ ابن حجر في مجلد، وفي 

________________________________________ 
 

 .40: 2الضوء الالمع  (1)
 .87: 3سلك الدرر  (2)
 .618: 1كشف الظنون  (3)

   
ووقف عليه في حياته وكتب " العجر والبجر في ترجمة ابن حجر"بقى الحسن ولذلك صنف العلم البلقيني حسناً، وليته عكس لي

إلى [كانت الرحلة إلى الحافظ ابن حجر من سائر األقطار كالواجبة وما رحلت " : "فتح المغيث"وقال السخاوي في " عليه، اھـ
ً " إال بعد موته، اھـ] غيره حسن "وقال الحافظ السيوطي في . في الضوء الالمعونحوه للحافظ السخاوي أيضا

انتھت إليه الرحلة والرياسة في الحديث في الدنيا بأسرھا، فلم يكن في عصره حافظ سواه "عن المترجم  (1) "المحاضرة
   .اھـ منھا" لس وبه ختم الفنوأماى أزيد من ألف مج

 
ومن الغرائب التي تتعلق بترجمته ما في ثبت الشھاب أحمد بن القاسم البوني أن الحافظ انتقل في آخر عمره لمذھب : مذھبه

   .ولعل رجوعه في مسألة أو مسألتين، وهللا أعلم: كما رأيت ذلك بخطه في مكة المكرمة، قلت: مالك قال
 

في نحو مجلدين، ذكر فيه نحو ستمائة شيخ عدا من تحمل " المعجم المفھرس"ھم بمؤلفات أكبرھا على طبقات أفرد: شيوخه
من أكبر الفھارس وأوسعھا ": عنه (2) "نفسه"قال الوجيه األھدل في . عنه من األقران، رأيته بخطه في مكتبة الجامع األزھر

المجمع "وله  (3) (انظر حرف التاء" (اتباع األثر"وله " وأبسطھا، في مجلد ضخم، وھي لدي بخط الحافظ السخاوي، اھـ
  .(4) )انظر حرف الفاء" (فھرس المرويات"و ) انظر حرف الميم" (المؤسس

 
 منھا بأسانيدنا إلى الحافظ السخاوي: نتصل به من طرق: اتصاالتنا به

________________________________________ 
 

 .363: 1حسن المحاضرة  (1)
 .268: نيالنفس اليما (2)
 .في ما تقدم 84: رقم (3)
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 508: انظر ما يلي رقم (4)
   

وبالسند إلى الرداني عن أبي مھدي عيسى : ح. والسيوطي والديمي وابن مرزوق الكفيف والبرھان القلقشندي وغيرھم عنه
واليوسي والرداني  وبالسند إلى الشيخ أبي عبد هللا ابن ناصر: ح. الكتاني عن المنجور عن الغيطي عن زكرياء عنه

: ح. والكوراني وغيرھم عن محمد بن سعيد المرغتي عن عبد هللا بن علّي بن طاھر عن الشمس العلقمي عن زكرياء عنه
وبالسند إلى العياشي والثعالبي والعجيمي والرداني وغيرھم عن أبي اإلرشاد علّي االجھوري والشھاب الخفاجي، كالھما عن 

وبالسند إلى الرداني عن الشھاب أحمد بن : ح. جاي والبدر الكرخي، ثالثتھم عن زكرياء عنهالشمس الرملي وعمر بن ال
وبه إلى الرداني عن المعمر المسند محمد بن عمر الشويري عن النور الزيادي عن : ح. سالمة القيلوبي عن الرملي به

وبه إلى : ح. الديمي والسخاوي كلھم عنهالشھاب الرملي عن كل من زكرياء والبرھان بن أبي شريف وشمس الدين عثمان 
الرداني عن يقية المسندين بالشام محمد بن بدر الدين البلباني الصالحي وسيد النقباء محمد النقيب بن كمال الدين بن محدث 
ن الشام كمال الدين محمد ابن حسين الحسيني، وھما عن الشمس محمد بن محمد بن يوسف الميداني والشھاب المقري، وھو ع

عمه سعيد عن سقين عن زكرياء به والميداني عن البدر الغزي والشريف يونس العيتاوي ومنصور بن المحب والشمس 
وعن الشھابين أحمد بن علّي المفلحي الوفائي وأحمد بن يونس : الرملي والشھاب أحمد بن أحمد الطيبي، زاد الصالحي
وعن والده أحمد : طولون الصالحي الحنفي، زاد الشھاب العيتاويالعيتاوي، وھما عن خاتمة المسندين محمد بن علّي بن 

وعن محمد بن منصور ابن المحب عن الخطيب : وعن عبد هللا الغزي وموسى الحجاوي، وزاد النقيب: الطيبي، وزاد المفلحي
الحجاوي، محمد البھنسي عن ابن طولون، وھو كما ترى مسلسل بالمحمدين، ويونس العيتاوي والطيبي وابن طولون و

عن أبي الفتح المزي ومحمد : وأربعتھم عن كمال الدين ابن حمزة والغزي وابن المحب والرملي عن زكرياء، زاد بن طولون
ابن محمد بن ثابت وأبي البقاء محمد بن العماد العمري ومحمد بن أبي الصدق العدوي وإبراھيم بن علّي القلقشندي ومحمد بن 

فظ بأسانيده المذكورة في فھارسه ومعاجم أشياخه، فھذه اتصاالتنا به من طريق ثالثة عشر من محمد االفاقي، كلھم عن الحا
   .تالميذه

أخبرني نور الحسنين بن محمد حيدر كتابة من الھند، وكان بقية المسندين به، عن الشيخ عبد الحفيظ : آخر أصحابه في الدنيا
حسن العجيمي عن زين العابدين الطبري عن المعمر المسند عبد العجيمي عن عبد القادر الصديقي عن عارف الفتني عن 

إجازة له بمكة  910الواحد بن إبراھيم بن أحمد بن إبراھيم الحصاري الشافعي األثري الخطيب المولود مستھل رجب عام 
" لفية السندشرح أ"عن المعمر محمد بن إبراھيم الغمري عنه، والغمري المذكور آخر أصحاب الحافظ كما في  1011سنة 

   .للحافظ الزبيدي

وأعلى منه عن الشيخ محمد سعيد القعقاعي عن محمد بن عمر بن عبد الرسول المكي عن أبيه عن خديجة الطبرية عن 
ً عن الشيخ عبد هللا السكري عن عبد الرحمن . الحصاري المذكور عن الغمري عن ابن حجر ً أيضا ونروي ما له عاليا

: ح. عن عبد الغني النابلسي عن النجم الغزي عن والده بدر الدين عن زكرياء وغيره عنه الكزبري عن مصطفى الرحمتي
ومساو له عن الشيخ أبي النصر الخطيب عن عمر الغزي عن عمر الشيباني عن النابلسي عن عبد الباقي الحنبلي عن محمد 

كري عن الكزبري عن مرتضى الزبيدي ومساو له عن الس: ح. حجازي الشعراوي عن محمد بن اركماش الحنفي عن الحافظ
   .عن أحمد سابق ابن رمضان الزعبلي عن البابلي عن الشعراوي به

وعن : ح. وأعلى منه بدرجة عن شيوخنا أحمد بن إسماعيل البرزنجي وعبد الجليل برادة وأبي النصر الخطيب عن والد الثاني
كالھما عن صالح الفالني عن المعمر محمد بن سنة عن  الشيخين السكري ومحمد سعيد الحبال عن عبد الرحمن الكزبري،

وأعلى منه بدرجة، وھو أعلى ما يوجد في الدنيا عن الشھاب أحمد بن صالح السويدي  .موالي الشريف عن ابن اركماش عنه
ى ھذا خمس فبيننا وبين الحافظ عل. البغدادي عن السيد مرتضى بإجازته العامة التي فيھا نوع تخصيص عن ابن سنة بالعامة
   .وسائط وال شك أن خمس وسائط لمن بينك وبينه خمسة قرون، واحد للقرن، نھاية العلو

ومن أغرب أتصاالتنا به روايتنا باألسانيد السابقة إلى البرھان اللقاني والنور علّي الزيادي، كالھما عن المعمر محمد الوسيمي 
ً به الحافظ الزبيدي في المصري الشافعي، وھو عن الحافظ ابن حجر، ذكرأخذه عن ، وھو عندي بعيد، "العقد المكلل"ه جازما

ذ أخ: رأيت ترجمته بخط الشيخ مصطفى بن فتح هللا فقال فيھا" :(1) قائالً " الخالصة"وقد ترجم للوسيمي المذكور المحبي في 
عن شيخ اإلسالم زكرياء األنصاري والزمه سنين، وأدرك الحافظ ابن حجر، وله عنه روايات، وبلغني أن شيخ اإلسالم 

ونقل شيخنا الحافظ محمد بن العالء البابلي عنه أنه كان . زكرياء كان يجله لذلك كعادته مع كل من أدرك الحافظ ابن حجر
والشعر طبعه والفقه يتكلف فيه؛ روى عنه النور الزيادي وسالم الشبشيري الحديث فنه : يقول في شأن الحافظ ابن حجر
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بمصر، قال  1006والبرھان اللقاني والنور االجھوري كثيراًُ◌، وكان ال يترك قراءة الحديث صيفاً وشتاء، وكانت وفاته سنة 
   ."غريب جداً وهللا أعلم، اھـ وعلى روايته عن الحافظ ابن حجر يكون عمر فوق المائة والخمسين سنة ، وھذا: المحبي

للحافظ  (2) "إنباء الغمر"، وضممته إلى ما في 1006وإذا صح أن الوسيمي المذكور من أصحاب ابن حجر ومات سنة : قلت
من أنه سمع على الحافظ الحديث فھذا ھو السابق  802ي الزبيدي المتوفى سنة في ترجمة عبد اللطيف بن أبي بكر الشرج

 واألحق، فبين وفاة الوسيمي والشرجي نحو من مائتي

________________________________________ 
 

 .286ـ  285: 4خالصة االثر  (1)
 .121: 2انباء الغمر  (2)

   
ي أن أكثر ما وقف عليه في ھذا الباب مائة وخمسون سنة، وزاد عليه السخاوي سنة ، وسيأتي عن الحافظ في ترجمة السلف 

من بينھما في الوفاة نحو مائة واثنتين وخمسين، فما حصل للحافظ لم يحصل ألحد في اإلسالم على ھذا ولم يسبقني أحد فيما 
   .أعرف إلى استدراكه والتنبه له والحمد 

أعجب بكثير، ما أخبرنا به العالم الفاضل سليل المجد والرفعة السيد أحمد الشريف بن وأغرب من مسألة الوسيمي والغمري و
أن جده المذكور أخذ "محمد الشريف بن األستاذ محمد بن علّي السنوسي الخطابي الطرابلسي في كتابه إلي من بالد األناضول 

سنة ، كتب للشيخ السنوسي إجازة عامة كما عن شريف معمر اسمه عبد العزيز نزيل أرض الحبشة عاش أزيد من خمسمائة 
بعد موت جده المذكور بثالثة عشر يوماً، ثم  1276صفر عام 21ھي له من ابن حجر الحافظ، وأن الرجل المذكور مات في 

 وجدت السيد أحمد السنوسي المذكور نقل في ثبته عن جده األستاذ السنوسي في حق عبد العزيز المذكور أنه ولد بوادي فاطمة
ونقل لي السيد أحمد الشريف صورة إجازة المعمر ". وعاش من العمر خمسمائة وعشرين سنة ، اھـ 56في القرن الثامن سنة 

المذكور لجده، وھي عامة، فعلى ھذا نروي عن المعمر الناسك عبد الھادي بن العربي عواد عن األستاذ السنوسي عن الحبشي 
   .المذكور عن الحافظ ابن حجر

للعالمة األديب " المجد الطارف والتالد على أسئلة الناصري سيدي أحمد بن خالد"ھذا الحبشي ھو المذكور في كتاب لعل : قلت
حدثني العالمة الصوفي سيدي الحاج عمر ابن سودة : "المؤرخ الجوال محمد األمين الصحراوي الشنكيطي المراكشي قال

حج بمكة رجالً جاء من الحبشة، وأن له من العمر نحو ستمائة سنة ، قال لي انه رأى أيام موسم ال 1284ونحن بدكالة عام 
وكان أخبرني بھذا الرجل بعض الحجاج قبله الذين ذھبوا إلى بالد الحبشة، وزاد أنه تسقط أسنانه بمدة وتنبت في موضعھا 

لناسك أبو العباس أحمد بن أبي وقد كان ورد على فاس بعد غيبة طويلة عنه األستاذ المقري المعمر ا: قلت ."أسنان أخر، اھـ
، وكان يذكر لقاءه لحبشي معمر وأخذه 1320العالء إدريس البدراوي الفاسي، وقد طاف المشرق والمغرب، فاجتمعت به عام

السيد " أمالي"عنه عن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ عبد القادر، وكنا نستغرب ذلك في الصغر ونعتبره خرافة، حتى وجدت في 
ً في التعمير وإمكانه ملخصة 436بي القاسم علّي بن الطاھر الحسيني المتوفى سنة المرتضى أ إن سأل سائل كيف  (1) بحثا

يحيل ذلك وينكره، ويقول انه ال قدرة عليه يصح ما أوردتموه من تطاول األعمار وامتدادھا، وقد علمتم أن كثيراً من الناس 
إنه وإن كان جائزاً من طريق القدرة واإلمكان فإنه مما يقطع بانتفائه لكونه : وال سبيل، وفيھم من ينزل في إنكاره درجة فيقول

ي من األنبياء علم بھا خارقاً للعادات، وأن العادات إذا وثق الدليل بأنھا ال تنخرق إال على سبيل اإلبانة والداللة على صدق نب
إن من أبطل تطاول األعمار من حيث : أن جميع ما روي من زيادة األعمار على العادة باطل مصنوع ال يلتفت إليه؛ الجواب

اإلحالة وأخرجه من باب اإلمكان فقوله ظاھر الفساد، ألنه لو علم ما العمر في الحقيقة، وما المقتضي لدوامه إذا دام وانقطاعه 
ً وغير حي حياً، وإن شئت أن . طع، علم من جواز امتداده ما علمناإذا انق والعمر ھو استمرار كون من يجوز أن يكون حيا

تقول ھو استمرار الحي الذي لكونه على ھذه الصفات ابتداء حياً، وإنما شرطنا االستمرار ألنه يتعذر أن يوصف من كان حاله 
وا في ذلك ضرباً من االمتداد واالستمرار وإن قل، وشرطنا أن يكون ممن يجوز أن واحدة حياً بأن له عمراً، بل ال بد أن يراع

ً ابتداء، لئال يلزم عليه القديم تعالى، ألنه تعالى جلت عظمته ممن ال يوصف بالعمر وإن  يكون غير حي أو يكون لكونه حيا
 ا تحتاج إليه الحياة من البنية والمعاني ما يختص بهاستمر كونه حياً، وقد علمنا أن المختص بفعل الحياة ھو القديم تعالى، وفيم

________________________________________ 
 

 .272ـ 270: 1أمالي المرتضى  (1)
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عز وجل وال يدخل إال تحت مقدوره كالرطوبة وما يجري مجراھا، فمتى فعل القديم تعالى الحياة وما تحتاج إليه من البنية 

البقاء، وكذلك ما تحتاج إليه، فليست تنتفي إال بضد يطرأ عليھا أو بضد ينفي ما تحتاج إليه، واألقوى أنه وھي مما يجوز عليه 
ال ضد لھا في الحقيقة، وإنا ادعى قوم بأنه ال يحتاج إليه ولو كان للحياة على الحقيقة لم يخل بما قصدناه في ھذا الباب، فمھما 

ليه وال نقض منا ناقض بنية الحي استمر كون الحي حياً، ولو كانت الحياة ال تبقى لم يفعل القديم ضدھا، أو ضد ما تجتاج إ
على مذھب من رأى ذلك لكان ما قصدناه صحيحاً، ألنه تعالى قادر على أن يفعلھا حاالً فحاالً ويوالي بين فعلھا وفعل ما 

ن وعلو السن وتناقض بنية اإلنسان، فليس مما ال بد تحتاج إليه، فيستمر كون الحي حياً، فأما ما يعرض من الھرم بامتداد الزما
منه، وإنما أجرى هللا العادة بأن يفعل ذلك عند تطاول الزمان، وال إيجاب ھناك وال تأثير للزمان على وجه من الوجوه، وھو 

مستحيل، وإنما أتي من إذا ثبتت ھذه الجملة، ثبت أن تطاول العمر ممكن غير . تعالى قادر على أن يفعل ما أجرى العادة بفعله
ً موجب عن طبيعة وقوة لھما مبلغ من المادة مھما انتھتا إليه انقطعتا ] كون[أحال ذلك من حبث اعتقد أن استمرار  الحي حيا

فأما الكالم في دخول ذلك في . لخرج عندھم من باب اإلحالة] متصرف[واستحال أن تدوما، ولو أضافوا ذلك إلى فاعل مختار 
عليھا خارقاً للعادة، إال أنه (2) يعد الزائد (1) وجه عنھا فال شك بأن العادة قد جرت في األعمار بأقدار متفاوتةالعادة أو خر

ثبت أن العادة قد تختلف في األوقات وفي اإلمكان أيضاً، ويجب أن يراعى في العادة إضافتھا إلى من ھي عادة له في المكان 
ً للعادة بغير خالف، وان يكثر  والوقت، وليس يمتنع أن يقل ما كانت العادة جارية به على تدريج حتى يصير حدوثه خارقا

الخارق للعادة حتى يصير حدوثه غير خارق لھا على خالف فيه، وإذا صح ذلك لم يمتنع أن تكون العادات في الزمان الغابر 
 كانت جارية

________________________________________ 
 

 .متقاربة: مرتضىأمالي ال (1)
 .نعد الزيادة: في األصل المطبوع (2)

   
بتطاول األعمار وأمتدادھا، ثم تناقص ذلك على تدريج، ثم صارت عادتنا اآلن جارية بخالفه، وصار ما بلغ مبلغ تلك  

   ."األعمار خارقاً للعادة، وھذه جملة فيما أردناه كافية، اھـ

بق ھنا، وفي ترجمة التھامي بن رحمون من روايته بواسطة عن معمر عاش خمسمائة وبتأمل ذلك تتسع دائرة اإلمكان لما س
   . سنة

كنت أعتقد أن البدر الغزي الدمشقي يروي عن أبيه رضي الدين عن الحافظ ابن حجر الشتھار ذلك في أثبات كثير من : تنبيه
البن العماد  (1) "شذرات الذھب"حتى وجدت في له وبصري في ثبته، " ألفية السند"المتأخرين، وجزم به الحافظ مرتضى في 

، فصار عندي من المحال أخذه عن ابن حجر ألنه ولد بعده 862الدمشقي أن والد البدر الشيخ رضي الدين الغزي ولد سنة 
حافظ أجاز لوالده وأوالده، نعم لعل رضي الدين الذي يروي عن ابن حجر والد رضي الدين بعشر سنين إال أن يكون ال

المذكور وھو جد البدر، فإن البدر الغزي بن القاضي رضي الدين أبي الفضل محمد بن رضي الدين محمد ابن أحمد الغزي 
في ثبت الشمس ابن عابدين أن النجم الغزي ثم وجدت . ، وهللا أعلم860العامري، وكانت وفاة الرضي األول جد البدر سنة 

ً محمد عن والده الشھاب أحمد عن  يروي الصحيح عن والده البدر محمد عن والده الرضي محمد عن والده الرضي أيضا
الحافظ ابن حجر، فظھر سبب كون أغلب رواية النجم عن البدر عن زكرياء وطبقته عن الحافظ ابن حجر وجود الرواية عن 

حجر وولده وسبطه، للحافظ ابن حجر ولد اسمه محمد وكنيته أبو السعادات ولقبه بدر الدين، وروى عنه الحافظ زوجة ابن 
 (2) )انظر يوسف بن شاھين من حرف الياء(السيوطي عن أبيه، وله سبط اسمه يوسف يعد من الحفاظ 

________________________________________ 
 

 .209: 8شذرات الذھب  (1)
 .645: انظر ما يلي رقم (2)

   
وله زوجة تعرف بالرئيسة أنس تروي عن زوجھا الحافظ وعن شيخه الحافظ العراقي، روى عنھا ھي الشيخ عبد الحق  

   .(1) "كما سيأتي في ترجمته من حرف السين"السنباطي 
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ھدي "الفتح الذي سار بمسيره الركبان، وشرح آخر أكبر منه لم يتم سماه : ألف الحافظ تآليف عظيمة في الفن منھا: تصانيفه
، وتقريب "التوفيق"ومختصر المختصر يسمى " التشويقب"واختصره ولم يتم، وتعليق التعليق ومختصره يسمى " الساري

الغريب في غريب البخاري، واألحتفال ببيان أحوال الرجال زيادة على ما في تھذيب الكمال، وشرح الترمذي لم يكمل، 
الموطأ ومسند الشافعي وأحمد وصحيح ابن : واللباب في شرح قول الترمذي وفي الباب، وإتحاف المھرة بأطراف العشرة

خزيمة والدارمي وابن حبان وأبي عوانة ومنتقى ابن الجارود ومستدرك الحاكم، وأطراف كتاب شرح معاني اآلثار للطحاوي 
وأطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي، وتھذيب التھذيب، وترغيب التھذيب، وطبقات الحفاظ، . وسنن الدارقطني

ك عليه لم يتم، والواف بآثار الكشاف، واختصار نصب الراية في تخريج والشاف في تخريج أحاديث الكشاف، واالستدرا
أحاديث الھداية وھو مطبوع، وھداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، واإلعجاب ببيان األنساب، وتخريج 

يز في تخريج أحاديث أحاديث األذكار في أربعة أسفار كبار، عندي بعضه، وتخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب، والتمي
شرح الوجيز، واإلصابة في تمييز الصحابة في ثمان مجلدات، وھو أشھر مؤلفاته وأعظمھا بعد الفتح، وتسديد القوس في 
أطراف مسند الفردوس، وزھر الفردوس، واالحكام لبيان مافي القرآن من االبھام، والنخبة، وشرحھا وھو مطبوع، واإليضاح 

تدراك على نكت ابن الصالح لشيخه العراقي لم يتم، ولسان الميزان وھو مطبوع في ست مجلدات، بنكت ابن الصالح، واالس
 وتحرير الميزان، وتبصير المنتبه بتحرير

________________________________________ 
 

 .569: انظر ما يلي رقم (1)
   
يب المنھج بترتيب المدرج، واالمتنان في رواية األقران، المشتبه، واإليناس وھو بمناقب سيدنا العباس رضي هللا عنه، وتقر 

والمغترب في بيان المضطرب، وشفاء الغلل في بيان العلل، والزھر المطلول في الخير المعلول، والتفريج على التدبيج، 
لشراب والطعام ونزھة األلباب في األلقاب، ونزھة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، والمجموع العام في آداب ا

ودخول الحمام، وخبر الثبت في صيام يوم السبت، وتبيين العجب فيما ورد في صوم رجب، وزوائد األدب المفرد للبخاري، 
وزوائد مسند الحارث على الستة ومسند أحمد، والبسيط المبثوث بخبر البرغوث، وكشف الستر بركعتي الوتر، وردع المجرم 

اف األحاديث المختارة للضياء المقدسي، وتعريف الفئة فيمن عاش في ھذه األمة مائة، في الذب عن عرض المسلم، وأطر
وإقامة الدالئل على معرفة األوائل، وترتيب المبھمات على األبواب، وأطراف الصحيحين على األبواب والمسانيد، والتذكرة 

فرة في الذنوب المتقدمة والمتأخرة وھو مطبوع، الحديثية عشرة أجزاء، والتذكرة األدبية في أربعين جزءاً، والخصال المك
وتخريج األحاديث المنقطعة في السيرة الھاشمية، والشمس المنيرة في تعريف الكبيرة، والمنحة فيما علق الشافعي القول به 
بيه على الصحة، وتوالي التأسيس بمعالي ابن إدريس وھو مطبوع، والتحفة، وفھرسة المرويات، وتأليف فيمن روى عن أ

وجده، واألنوار بخصائص المختار، واآليات النيرات بخوارق المعجزات، والقول المسدد في الذب عن مسند اإلمام أحمد وھو 
مطبوع، وتعريف أولي التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس وھو مطبوع، والمطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، 

الكامنة في أعيان المائة الثامنة، وقفت عليه بخطه، ونزھة القلوب في معرفة المبدل وإنباء الغمر ببناء العمر، والدرة 
والمقلوب، وھو عندي، ومزيد النفع بمعرفة ما رجح فيه الوقف على الرفع، والبيان الفصل بما رجح فيه اإلرسال على 

بوع، والرحمة الغيثية بالترجمة الليثية وھو الوصل، وتقويم السناد بمدرج االسناد، وتعجيل المنفعة في رجال األربعة وھو مط
مطبوع، واالعالم بمن ولي مصر في اإلسالم، ودفع اإلصر عن قضاة مصر، وانتقاض االعتراض مجلد أجاب فيه عن 
اعتراض العيني عليه في شرح البخاري، وبلوغ المرام في أحاديث األحكام وھو مطبوع، وقوت الحجاج في عموم المغفرة 

صال الموصلة للضالل، واالعالم بمن سمي محمداً قبل اإلسالم، وجزء في الكالم على الخيل، واإليثار برجال للحاج، والخ
اآلثار لمحمد بن الحسن، وبذل الماعون في فضل الطاعون، والمختار المعتمد من مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، 

نبأ األنبه في بناء الكعبة، ونزھة النواظر مجموعة، وأفراد مسلم على وأسباب النزول، ومعجم شيوخه وفھرسة مروياته، وال
البخاري، وزيادات بعض الموطآت على بعض، وطرق حديث صالة التسبيح، وطرق حديث لو ان نھراً أيظن أحدكم، وطرق 

نارة بطرق حديث جديث من صلى على جنازة فله قيراط، وطرق حديث جابر في البعير، وطرق حديث نضر هللا أمرءاً، واإل
الزيارة، وطرق حديث الغسل يوم الجمعة من رواية نافع عن ابن عمر خاصة، وطرق حديث تعلموا الفرائض، وطرق حديث 

من بنى  مسجداً، وطرق حديث المغفرة، وطرق حديث : القضاة ثالثة، وطرق حديث: المجامع في رمضان، وطرق حديث
حديث من كذب علّي متعمداً، وطرق حديث يا عبد الرحمن ال تسأل اإلمارة، األئمة من قريش يسمى لذة العيش، وطرق 

وطرق حديث الصادق المصدوق، وطرق حديث قبض العلم، وطرق حديث المسح على الخفين، وطرق حديث ماء زمزم لما 
لى نكت شرب له، وطرق حديث حج آدم موسى، وطرق حديث أولى الناس بي، وطرق حديث مثل أمتي كالمطر، والنكت ع

العمدة للزركشي، والكالم على حديث ان أمرأتي ال ترد يد المس، والمھمل من شيوخ البخاري، واألصلح في غير األفصح، 
والبحث عن أحوال النفث، وتلخيص التصحيف للدارقطني، وترتيب العلل على األنواع، ومختصر تلبيس إبليس، والجواب 
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زرعة، والنكت الظراف على األطراف، واألعتراف بأوھام األطراف، واالمتاع  الجليل الوقعة فيما يرد على الحسيني وأبي
ً عن شيخ أخرج  باألربعين المتباينة بشرط السماع، واألربعون المھذبة في األحاديث الملقبة، وبيان ما أخرجه البخاري عاليا

، وعشاريات الصحابة، والمقصد األحمد ذلك الحديث أحد األيمة عن واحد عنه، ومناسك الحج، وشرح مناسك المنھاج للنووي
فيمن كنيته أبو الفضل وأسمه أحمد، واإلجزاء بأطراف األجزاء على المسانيد، والفرائد المجموعة بأطراف األجزاء المسموعة 

   .على األبواب والمسانيد

فية العراقي، ونكت على حواشي الروضة، والمقرر في شرح المحرر، والنكت على شرح أل: ومما شرع فيه وكتب منه اليسير
شرح مسلم للنووي، ونكت على شرح المھذب، ونكت على تنقيح الزركشي، ونكت على شرح العمدة البن الملقن، ونكت على 
جمع الجوامع، وتخريج أحاديث شرح التنبيه للزنكلوني، وتعليق على مستدرك الحاكم، وتعليق على موضوعات ابن الجوزي، 

لجامع الكبير من سنن البشير النذير، وشرح ألفية السيرة للعراقي، وكتاب المسألة السريجية، ونظم وفيات المحدثين، وا
والمؤتمن في جمع السنن، وزوائد الكتب األربعة مما ھو صحيح، وتخريج أحاديث مختصر الكفاية، واالستدراك على تخريج 

   .أحاديث اإلحياء للعراقي

ب، وترتيب مسند الطيالسي وترتيب غرائب شعبة البن منده، وترتيب مسند عبد بن ترتيب المتفق والمفترق للخطي: ومما رتبه
   .حميد، وترتيب فوائد سمويه، وترتيب فوائد تمام

المائة العشارية من حديث البرھان الشامي، واألربعون المتباينة والعشارية من حديث العراقي، والمعجم الكبير : ومما خرجه
مجد الذين تفرد بھم، ومشيخة ابن الكويك الذين أجازوا له، واألربعون العالية لمسلم على البخاري، للشامي، ومشيخة ابن أبي ال

وضياء األنام بعوالي البلقيني شيخ اإلسالم، واألربعون المختارة عن شيوخ اإلجازة للمراغي، ومشيخة القباني وفاطمة، 
الي واألفراد الحسان من مسند الدارمي عبد هللا بن عبد الرحمن، وبعضھا عندي، وبغية الراوي بابدال البخاري، واالبدال العو

الدارقطني، واالبدال المستصفيات من الثقفيات، واالبدال العليات من الخلعيات ألبي الحسن وثنائيات الموطأ وخماسيات 
حين، وتلخيص الترغيب الخلعي، وتلخيص مغازي الواقدي، وتلخيص البداية والنھاية البن كثير، وتلخيص الجمع بين الصحي

والترھيب للمنذري، وتجريد الوافي للصفدي، واألجوبة المشرقة على المسائل المفرقة، وعجب الدھر في فتاوي شھر، وديوان 
شعر، ومختصر يسمى ضوء الشھاب، ومختصر منه يسمى السبع السيارة، وديوان الخطب األزھرية، وديوان الخطب القلعية، 

لي الحديثية وعدتھا أكثر من ألف مجلس، وله غير ذلك ما يرجع للفن، ومع ذلك قال تلميذه الحافظ ومختصر العروض، واألما
ً عن شيء من تصانيفي ألني عملتھا في ابتداء : سمعته ـ أي الحافظ ـ يقول" : "الضوء الالمع"السخاوي في  لست راضيا

ه والتھذيب ولسان الميزان، وأما سائر المجموعات فھي األمر، ثم لم يتسن لي تحريرھا، سوى شرح البخاري ومقدمته والمشتب
بمصر، ودفن خارجھا بالقرافة، زرت  852توفي رضي هللا عنه سنة " كثيرة العدد، واھية العدد، ضعيفة القوى، خافبة الروى

  .قبره بھا وعليه بناء ضخم

ھو أحمد بن محمد بن علّي بن حجر الھيتمي من الھياتم قرية بمصر، ويقال ھي محلة ابن  :(1) ـ ابن حجر الھيتمي 137
ن قرى مصر، السعدي المكي الفقيه الھيثم بالمثلثة فغيرتھا العامة، وقال األمير في فھرسته بالمثناة الفوقية نسبة إلى الھياتم م

المحدث الصوفي صاحب التآليف العديدة التي عليھا المدار عند الشافعية في الحجاز واليمن وغيرھما، قال فيه الشھاب 
ً الحجاز فكم حجت وفود الفضالء لكعبته، وتوجھت وجوه : "لما ترجمه (2) "الريحانة"الخفاجي في  عالمة الدھر خصوصا

 الطلب إلى قبلته، ان حدث عن الفقه والحديث،

________________________________________ 
 

435: 1والريحانة  370: 8والشذرات ) في ترجمة حفيده( 166: 2وفي خالصة االثر  287: ترجمة ابن حجر الھيثمي في النور السافر (1)
 .)70: رقم(

 .435: 1ريحانة االلبا  (2)
   
، وما يفھم من عبارة 974، وتوفي سنة 899ولد سنة . لم تتقرط اآلذان بمثل أخباره في القديم والحديث، فھو العلياء والسند 

" تاج العروس"ونحوه في  (1) "المشرع الروي"غلط، وما ذكرناه ھو ما في  995من أن وفاته سنة " خالصة األثر"صاحب 
   .غلط 964رجب 3، وما في فھرسة الدمنتي الكبير أنه مات في "ھثم، فتح"في مادة 

لدين بن حمزة والشمس المشھدي يروي عن القاضي زكرياء والمعمر الزين عبد الحق السنباطي وشيخ اإلسالم كمال ا
والشمس السمنودي وابن عز الدين السنباطي واألمين الغمري، كلھم من تالميذ الحافظ ابن حجر، والحافظ السيوطي وأبي 
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وله معجم في مجلد وسط ذكر فيه إجازات مشايخه والكتب التي أجازوه بھا، وقفت على نسخة منه . الحسن البكري وغيرھم
، وھي موجودة 1030محمد رضي الدين ابن عبد الرحمن بن أحمد بن حجر المذكور، فرغ من نسخه عام  بخط حفيده الشيخ

واعلم أن شيخنا العارف با ابن أبي الحمائل السابق ذكره كان يذكر أنه اجتمع بجني : "بالمكتبة الخديوية بمصر، ونقلت منه
نبي صلى هللا عليه وسلم وأقرأھم بعض القرآن، وكان شيخنا تابعي من أصحاب بعض الجن من الصحابة الذين اجتمعوا بال

أجزتك بما أجازني به فالن الجني التابعي بما أجازه به شيخنا فالن الجني الصحابي، وكذا : يقول لمن يعتني به من أصحابه
طرق إليه عند من سبر وھذا وإن لم يثبت به حكم عند المحدثين لكن يتبرك به من مثل ھذا العارف الذي ال يت. تلقينا عنه

أحواله وعلم طريقته ونزاھته وكرامته الباھرة التي شاھدناھا نحن وغيرنا كالشمس، وإذا تقرر التبرك فقد أجزت موالنا المنوه 
به بذلك ليتبرك بذلك أيضاً، فإن الظن ھنا بل العلم ناظر بصدق الشيخ في ذلك، فاستفد ذلك فإنه مما ينبغي أن يحرص على 

 وذكر فيه أيضاً أن شيخه ابن الناصح. اھـ منه "استفادته

________________________________________ 
 

 ."المؤلف" 599: 1المشرع الروي  (1)
   

ً وثمانين سنة عن الشيخ عبد  ألبس جماعة عن المعمر جمال الدين عبد هللا العجمي الذي ذكر أنه بلغ من العمر مائة وخمسا
  .القادر

 
  .رسة صغرى رأيت النقل منھا ولم أرھاوله أيضاً فھ

 
شرح الشمائل، وشرح : نروي المعجم المذكور وكل ما البن حجر المذكور من مروي ومؤلف وھي زھاء ثمانين تصنيفاً منھا

ً النووية ، وللعالمة المحقق عبد هللا العبادي عليھا حاضية (2)لفتاوى الحديثية في مجلد وھو مطبوع، وا(1) األربعين حديثا
ام أبي حنيفة مسماة ب وجزء فيما ورد في المھدي، وجزء في العمامة النبوية، وترجمة اإلم" النفس اليماني"ذكرھا له في 

وترجمة  (4) ، والصواعق المحرقة في الرد على أھل البدع والزندقة(3) "الخيرات الحسان في مناقب أبي حنيفة النعمان"
ً في العدل، واألربعون في الجھاد،  معاوية بن أبي سفيان، والمولد النبوي، وجمر الغضا ممن تولى القضا، واألربعون حديثا

عن السكري عن الكزبري عن أبيه عن جده عن أبي المواھب : ، من طرق منھا(5) واإليضاح عن أحاديث النكاح، وغير ذلك
ومنھا بأسانيدنا إلى العياشي وأبي مھدي الثعالبي وابن . الحنبلي عن أبيه عبد الباقي عن الشھاب أحمد العرعاني البقاعي عنه

ومنھا بأسانيدنا إلى أبي سالم العياشي ورفقائه عن البرھان . سليمان الرداني وغيرھم عن الشھاب أحمد الخفاجي عن أبيه عنه
ً عن يس بن غرس . إبراھيم الميموني والبابلي عن الشھاب أحمد السنھوري المالكي عنه ومنھا بأسانيدنا إلى أبي سالم أيضا

 نا إلى النخلي عن عبد العزيزوبأسانيد. الدين الخليلي عن عبد العزيز الزمزمي المكي عن أبيه عن جده ألمه ابن حجر الھيثمي
________________________________________ 

 
 .)صفحة 256في ( 1307طبع سنة  (1)
 .1307طبع مرات أولھا  (2)
 .بمصر 1305طبع سنة  (3)
 .1307طبع سنة  (4)
 .فقد عد عشرين كتابا 84ـ  81: انظر معجم سركيس (5)

   
وأخبرنا نصر هللا الخطيب . ن عبد العزيز الزمزمي عن جده ألمه ابن حجر، وھذا أجودالزمزمي المذكور عن والده محمد ب

   .عن عبد هللا التلي عن النابلسي عن النجم الغزي عن الفتح محمود البيلوني عنه وھذا أعلى
 

أنظر ترجمة أحمد "ن وللشھاب ابن حجر المترجم ولد كان من أھل العلم اسمه محمد، وكنيته أبو الخير، أخذ عنه بعض اليمنيي
وقد ترجم البن  .(2) (انظرھا(ووجدت ترجمة أبي الخير المذكور في ريحانة الخفاجي  (1) "صاحب الخال من خالصة األثر

   .(3) "النور السافر"حجر السيد عبد القادر العيدروس في 
 

ھو أبو محمد ابن عبيد هللا، أروي فھرسته بالسند إلى السراج عن ابن الحاج عن الغافقي عن أبي عبد  :(4) ـ الحجري 138
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أبي عبد هللا ابن صالح القسمطيني ومن طريق ابن جابر عنه، وأرويه من طريق العبدري الحيحي عن : ح. هللا األزدي عنه
   .عن ابن السراج عنه

 
   .(5) )انظر حرف الواو(محمد حجازي الشعراوي المعروف بالواعظ : حجازي

  
ھو مسند الدنيا في وقته ورحلتھا أحمد بن أبي طالب ابن نعمة الصالحي الدمشقي المعروف بالحجار  :(6) ـ الحجار 139

 الشھير بابن الشحنة المتوفى سنة
________________________________________ 

 
 .325: 1صة األثر خال (1)
 .434: 1ريحانة األلبا  (2)
 .قد أشرت إليه في مصادر ترجمته (3)
 .252: وانظر طريق العبدري في الرواية عنه في رحلته: ھو عبد هللا بن محمد بن عبيد هللا الحجري أبو محمد (4)
 .638: الترجمة رقم (5)
 .730وفيه أن وفاته سنة " ابن أبي النعم"وفي نسبه ) قل عن الذھبيوفيه ن( 152: 1ترجمة الحجار في الدرر الكامنة  (6)

   
زبيدي في ثالثين الحجار جاوز المائة بيقين ألنه سمع البخاري على ابن ال" (1) "فتح المغيث"قال السخاوي في   733

وستمائة، وأسمعه في سنة ثالثين وسبعمائة، وكان عامياً ال يضبط شيئاً وال يعقل كثيراً، ومع ھذا تداعى األيمة والحفاظ فضالً 
   ."عمن دونھم إلى السماع منه ألجل تفرده، بحيث سمع منه فوق مائة ألف أو يزيدون، اھـ

 
المغاربة أبو الحسن علّي ابن أبي بكر بن سبع ابن مزاحم المكناسي المتوفى  من: ممن سمع من الحجار في سنة ثالثين: قلت

وھذا مما لم يعرف له نظير في : "بفاس حسب سماعه له على ابن الزبيدي سنة ثالثين، قال أبو عبد هللا المقري في رحلته
مد البغوي في قدم السماع فإنه توفي سنة ال يعرف في اإلسالم من وازى عبد هللا بن مح: اإلسالم، وقد قال عبد الغني الحافظ

   " .، اھـ225سمعناه يقول أخبرنا إسحاق وإسماعيل الطالقاني سنة : ، قال ابن خالد317
 

نروي ما للحجار من المرويات والمشيخات بأسانيدنا إلى الحافظ ابن حجر عن أبي إسحاق التنوخي عنه، وبأسانيدنا إلى أبي 
ً من مشايخ بغداد الذين  وألمير الدين ابن. حيان عنه ً عن مائة واثنين وعشرين شيخا الواني جزء فيه سبعة وتسعون حديثا

   .632أجازوا للحجار سنة 
 

ھو أبو المحاسن العالمة مصطفى بن أحمد بن العالمة السيد محمد المعروف بابن األمين الحرار، نسبة لخدمة : ـ الحرار 140
به باسم صھره حسن بن بريھمات الجزائري، تضمن روايته عن علّي بن المانجالتي الحرير، الجزائري المالكي، له ثبت كت

وأحمد بن الكاھية الحنفي والشيخ مصطفى بن الكبابطي وشيخ اإلسالم محمد بن إبراھيم بن موسى والشيخ محمد واعزيز 
مين، وعن الشيخ حمودة المقايسي علّي بن األ: ويروي عالياً عن شيخ ھؤالء ما عدا األخير. والشيخ صالح البخاري وغيرھم

 ووقفت على إجازته. وغيرھم
________________________________________ 

 
 .)المؤلف(من فتح المغيث  310انظر ص  (1)

   
   .1273وكانت وفاته سنة " بجميع الكتب في أي علم كان، اھـ: "من شيخه محمد صالح البخاري بخطه له، وھي عامة، قال 

ونروي . ه المذكور من طرق أعالھا عن أبي الحسن علّي بن موسى الجزائري مكاتبة عنه، وھو عمدته من شيوخهنروي ثبت
عن جماعة من اآلخذين عن أبي الحسن علّي بن عبد الرحمن بن محمد ابن والي الجزائري مفتي وھران عنه عن المترجم 

  .إجازة األخير البن عبد الرحمن أيضاً، وھي عامة أيضاً وعن أبي حفص عمر بن الطالب بن سودة حسب ما وقفت على

سراج عن ابن الحاج عن جدته لألم أم ھو أبو محمد ابن قاسم الحريري، نروي فھرسته من طريق ال :(1) ـ الحريري 141
  .أبي الفضل بنت الخطيب بالمرية أبي بكر محمد بن مغفل بن مھيب عنه
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أوله وفتح ثانيه فياء تحتية ساكنة على بضم : "قال ابن عجيبة في طبقاته والقادري في تاريخه الكبير :(2) ـ الحريشي 142
لم أقف على حقيقة ھذه " :(3) "تحفة المحبين واألحباب فيما للمدنيين من األنساب"وفي . اھـ" صيغة المصغر بياء النسب، 
   ."ھال أنه مصحف بالقريشي، اھـالنسبة، وسمعت من بعض الج

وھو شيخ الشيوخ أبو الحسن علّي بن أحمد الفاسي دفين المدينة المنورة، العالمة المحدث المسند المعمر الرحال، وجدته محلى 
 ."شيخنا الكبير العالم الواعية المحدث الراوية، اھـ"لتلميذه الحافظ العراقي ب " فتح البصير"في 

________________________________________ 
 

كان يعرف بالحرار فحولھا إلى الحريري، ومعجم شيوخه) 646 -  591(ھو عبد هللا بن قاسم بن عبد هللا اللخمي أبو محمد، أندلسي أشبيلي  (1)
 .)254: 4والزركلي  902: انظر التكملة" (الدرر والفرائد"يسمى 

 .65: 5والزركلي  336: لنوروشجرة ا 205: 3ترجمة الحريشي في سلك الدرر  (2)
 .181: تحفة المحبين (3)

   
ً ب  ". شيخنا سيدنا وسندنا وقدوتنا إلى ربنا العالم العالمة المشارك الفھامة المحدث الراوية، اھـ"ووجدته محلى بخطه أيضا

ً تلميذه الشيخ جسوس في إجازته لصاحب النش. وناھيك بذلك من مثل ھذا التلميذ الفذ إمام وقته في علم "ر ب وحاله أيضا
   ."سلك الدرر"كما في  1042ولد بفاس سنة " الحديث، اھـ

 
ووجدت الشيخ صالح الفالني ". سلك الدرر"له شرح على الموطأ في أسفار ثالثة، ھكذا كنا نسمع وھو الذي في ترجمته من 

 ً ومن . يل قال في أربع مجلدات كبارشرح مختصر خل: في ثبته الكبير وصفه بأنه في ثمان مجلدات ضخام، وذكر له أيضا
للشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن عبد الكريم األنصاري المدني لما ترجم للمترجم " تحفة المحبين واألحباب"العجيب ما في 

، 1142نبوي وحضرنا درسه، وله شرح عليه عظيم، وتوفي قبل إتمامه، وأتمه والدنا سنة درس الموطأ بالمسجد ال" :(1) قال
ً من التآليف". اھـ ً شرح على الشفا في سفرين وقفت : وذكر له الفالني أيضا شرح عقيدة الصفاقسي فانظره، وللمترجم أيضا

التلمساني في االصطالح، وھو عندي، وفي سلك الدرر أنه في ثالث مجلدات كبار، وشرح نظم ابن زكري . عليه بخطه
واختصار اإلصابة في الصحابة، واختصار الآللي المصنوعة في األحاديث الموضوعة، واختصار نفح الطيب، وتخريج 

   .أحاديث النصيحة الزروقية وغير ذلك
 

ً عن أبي السعود الفاسي وولديه واليوسي والكوراني وأبي سالم وابن سليمان الرداني وشاھين الحنفي والخرشي  يروي عاليا
له فھرسة أحال عليھا في إلجازته للحافظ أبي العالء العراقي رحمه هللا، نرويھا وكل ما له بأسانيدنا إلى . والزرقاني وغيرھم

أبي العالء العراقي، وأبي العباس ابن مبارك، وأبي حفص الفاسي، ومحمد منور التلمساني، وأبي العباس أحمد المكودي 
  وبأسانيدنا إلى الفالني والوجيه األھدل. وابن الطيب الشركي، كلھم عنه عامةالتةنسي، 

 
________________________________________ 

 
 .182: تحفة المحبين (1)

   
. عن أبي علّي حسين بن عبد الشكور الطائفي عن العالمة أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحريشي عن عمه المترجم 

   .ا إلى الشيخ محمد سعيد سفر المدني عن المترجموبأسانيدن

وأعلى ما بيننا وبينه في كل ما له عن الشيخ فالح عن الشيخ السنوسي عن ابن عبد السالم الناصري عن أبي العالء : ح
سنة مات بالمدينة المنورة في غرة جمادى األولى . العراقي عنه، وھو كما ترى مسلسل بالمحدثين والمؤلفين في السنة 

كانت له " : "الدر المنتخب"، قال ابن الحاج في 1144ابن عجيبة انه مات سنة " طبقات"وفي ". سلك الدرر"كما في  1143
وجاھة عظيمة بفاس، تھابه الرؤساء وجميع الناس مراعاة لولده الذي كان كاتباً لبو علّي الروسي، وأدرك من أحباس الكراسي 

وانظر أصله " (ذلك كانت المنافسة بينه وبين علماء وقته، توجه للحج ودفن بالبقيع، اھـ ما لم يدركه غيره في وقته، وبسبب
   .)للقادري في تاريخه الكبير، انظر ترجمته منه
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ھو شيخ اإلسالم نور الدين علّي بن إبراھيم بن أحمد ابن علّي بن عمر الحلبي الشافعي المصري صاحب  :(1) ـ الحلبي 143
وله حاشية على معراج النجم الغيطي، وقال السيرة الشھيرة بالسيرة الحلبية، وھي في مجلدات ثالثة غاية في الجمع واإلمتاع، 

: أجازني به وبشرحه على مختصر السيرة ألنه أختصر سيرة أبي الفتح اليعمري وسمى المختصر: "الصفوري في فھرسته
كحل الجالء المكنون بشرح إنسان العيون، سمعنا منه بعض مسائل : إنسان العيون في سيرة األمين المأمون، وسمى شرحه

ً بلفظه، وأ ، يروي عامة عن الشمس الرملي واألستاذ محمد 1044ومات سنة  975ولد بمصر سنة . جازني بھا خصوصا
البكري والنور الزيادي والشھاب العبادي وإبراھيم العلقمي وصالح البلقيني وأبي النصر الطبالوي وعبد هللا الشنشوري وعلي 

 بن غانم المقدسي ومحمد النحريري

________________________________________ 
 

 .55: 5والزركلي  418: 2وانظر بروكلمان، التكملة  122: 3ترجمة نور الدين الحلبي في خالصة االثر  (1)
   
وقد جمع جزءاً : "له جزء في مشايخه قال عنه الشھاب أحمد العجمي في مشيخته. وسالم السنھوري سائر ما تجوز لھم روايته 

ولم أقف على ذلك الجزء مع كثرة البحث عنه، أرويه ". عنھم مفصالً وعول عليه في إجازته ليفي أسماء مشايخه وما أخذ 
  .من طريق الشھاب العجمي والنور الشبراملسي والشمس البابلي والصفوري وغيرھم عنه

ھو أبو عبد هللا محمد بن أبي النصر الحميدي، أروي فھرسته من طريق أبي عبد هللا ابن الزبير عن  :(1) ـ الحميدي 144
   .أبي النعمة عن أبي الحسن عباد بن سرحان عنه

م الميم وفتح القاف ـ كذا ضبطه الحافظ مرتضى في إجازته له، وكما وجدته بخط ـ بض: ـ حمودة بن محمد المقايسي 145
حمودة بن محمد المقايسي المالكي "المترجم في إجازته لمحمد بن عبد الرحمن الجزائري بخطه وإمضاؤه فيھا ھكذا 

وعندي إجازته له بخطه،  كان من أعالم الجزائر ومسنديھا، يروي عامة عن الشيخ مرتضى الزبيدي: قلت. اھـ" األزھري
وذكر فيھا أنه أسمعه حديث " الشيخ الصالح الوجيه الورع الفاضل المفيد السيد الجليل والماجد النبيل"وھي عامة حاله فيھا ب 

التي نافت إلى وقت تسطيره عن : "األولية بشرطه، حيث لم يسمعه من أحد، ثم عمم له اإلجازة، وبخصوص مؤلفاته قال
، وإجازة الشيخ محمد الدسوقي وحجازي بن عبد 1205قفت على صورة إجازة األمير له بثبته وغيره بتاريخ كما و" مائتين

 المطلب العدوي

________________________________________ 
 

(1) 
المؤلفات، توفي سنة ھو محمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح االزدي الميورقي االندلسي تلميذ ابن حزم وصاحب جذوة المقتبس وغيره من

1218: وتذكرة الحفاظ 317: 4والوافي  69: 9والمنتظم  282: 4والوفيات ) 257: رقم( 113: وبغية الملتمس 530: ، انظر الصلة488
 .173: والرسالة المستطرفة 112: 2ونفح الطيب  393: 3والشذرات  323: 3وعبر الذھبي 

   
ً شيخ اإلسال. المالكي  م حسن العطار وغيرھم، ولعله يروي عن الشيخ صالح الفالني أيضاً فقد رأيته جمع ومن أشياخه أيضا

  .أسانيده في الصحاح الستة

أروي ما له عن أبي العباس أحمد بن محمد بو قندورة الجزائري عن الشيخ علّي بن الحفاف عن الشيخ العربي بن حسن فر 
. ائري مكاتبة عن أبيه أحمد عن العربي فر صادوا المذكور عنهوأروي عن أبي الحسن علّي بن موسى الجز: ح. صادوا عنه

  .وعن الوالد عن البرھان السقا عن محمد بن محمود الجزائري عنه: ح

مد بن عبد السالم البناني الفاسي، أخذ بالسماع عن طبقة عالية ھو قاضي الجماعة بفاس، حميد بن مح :(1) ـ حميد بناني 146
كالشيخ بدر الدين الحمومي ومحمد بن أحمد السنوسي، كالھما بقية تالميذ الشيخ التاودي ابن سودة بفاس، وسمع الصحيح 

ازة عن العالم الصالح والتفسير على الشيخ محمد صالح البخاري عام الستين، ولكن لم يوفق الستجازتھم، وإنما روى باإلج
أبي محمد عبد السالم بو غالب الفاسي وتلميذه أبي العباس أحمد بن أجمد بناني الفاسي، واستجاز من أھل المشرق أبا الحسن 

وعليه نزل في طنجة، وجده قاضياً بھا، مقتصراً  1297علّي بن ظاھر الوتري المدني حين ورد للمغرب وروده الثاني عام 
صحبة باشا فاس عبد هللا بن أحمد بن موسى، ولكنه لم يأخذ عن أحد بمصر وال بالحجاز،  1257ج قديماً عام عليه، مع أنه ح

وھو إھمال عجيب، وروى المصافحة أخيراً عن أبي الحسن علّي بن عبد هللا الفاسي عن أبي حفص عمر بن المكي 
المستعملة والمسلسالت، جمعه له رفيقنا وابن خالنا  له ثبت صغير ترجم فيه لمشايخه، وذكر بعض أسانيد الكتب. الشرقاوي
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نروي عن القاضي حميد المذكور إجازة عامة شفاھية وخطاً . العالمة أبو زيد عبد الرحمن بن جعفر الكتاني رحمه هللا بإعانتي
 مراراً في كل

________________________________________ 
 

 )عتماداً على فھرس الفھارسا( 183: 4ترجم له في معجم المؤلفين  (1)
   

  .بفاس 1327ما له من مروي ومسموع وأذن لي أن أجيز عنه، مات رحمه هللا سنة 
 

ھو أبو الحسن علّي بن محمد، أروي فھرسته عن السكري عن سعيد الحلبي عن شاكر العقاد عن علّي : ـ الحصني 147
  .الحصني التركماني عن عالء الدين الحصكفي عن والده علّي بن محمد

 
ھو الشيخ عالء الدين محمد بن علّي الحصني األصل المعروف بالحصكفي الدمشقي الملقب عالء  :(1) ـ الحصكفي 148

والمرويات، له تعليق على صحيح البخاري في مجلد، وأجازه الدين مفتي الحنفية بدمشق، ولد الذي قبله، المحدث الكثير الحفظ 
محمد المحاسني والصفي القشاشي وغيرھما، وبروى عن أبيه علّي بن محمد ومحمد بن عالء الدين الطرابلسي وأحمد 

الحلبي وخير  والشيخ عبد النبي الخليلي وأحمد المقري وفتح هللا البيلوني" التنوير"البھنسي الخطيب والشيخ صالح ابن صاحب 
أروي فھرسته ھو عن السكري عن الحلبي عن الشيخ شاكر العقاد عن عبد . الدين الرملي وعمر القاري فھارسھم وما لھم

  . سنة 63عن  1088مات بدمشق سنة . الرحمن المجلد عن عالء الدين الحصكفي المذكور
 

ھو مؤرخ مكة أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد ابن عبيدة بن أحمد بن حسن بن سعد بن مسعود  :(2) ـ الحضراوي 149
 سراج"الحضراوي المكي الشافعي الفقيه المحدث الصوفي، صاحب تخريج أحاديث كشف الغمة المسمى 

________________________________________ 
 

وارتحل إلى الرملة فأخذ بھا الفقه عن خير الدين الرملي ثم دخل القدس 1062، أجاز العالء الحصكفي اجازة عامة سنة 63: 4خالصة االثر  (1)
 .وتحسنت أحواله المادية بعد أن كان فقيراً  1073، وسافر إلى الروم 1067وأخذ بھا إلى عن الفخر بن زكرياء المقدسي، وحج سنة 

:1وإيضاح المكنون  345: 7ومجلة المنھل  759): السنة الخامسة(ومجلة العرب  64: 2ومعجم المؤلفين ) 1979ط( 249: 1 الزركلي (2)
184. 

   
ً " األيمة في تخريج أحاديث كشف الغمة عن جميع األمة  الحصن األسنى والمورد األھنى في شرح أسماء هللا : وله أيضا

، وانتقل به والده 1252كة والمدينة، وتاريخ األعيان، وغير ذلك، ولد باالسكندرية سنة الحسنى، وله أيضاً كتاب في فضائل م
إلى مكة وھو ابن سبع سنين، يروي عن النور العدوي المصري وأبي المحاسن القاةقجي وعبد الغني الرافعي الطرابلسي 

له ثبت أرويه عنه وكل ما له لما . غيرھموالقاضي يحيى بن المجاھد اليمني الصنعاني والعارف محمد بن مسعود الفاسي و
لقيته بمكة، وتنزل لألخذ عني أيضاً، وناولني مؤلفاته المذكورة، وثبته ھذا في مسودته، فوجدته لخص أكثره من ثبت 

، وجد 1194، وجده عبيدة ترجمه الحافظ مرتضى في معجمه وأرخ وفاته سنة 1327ومات بمكة رحمه هللا سنة . الشوكاني
  .بن مسعود له ضريح شھير بالمنصورة من اإلقليم المصريجده سعد 

ھو اإلمام األوحد إمام المحدثين وعلم المسندين العالم العلم رئيس الكتاب بالحضرة السلطانية وكاتب  :(1) ـ الحضرمي 150
بھا أبو محمد عبد المھيمن ابن الفقيه القاضي أبي عبد هللا محمد بن عبد المھيمن الحضرمي السبتي الدار التونسي العالمة 

ً في الحديث وحجة في : "قال عنه اللؤلؤي في تاريخه 677بتونس ومولده بسبتة سنة  747القرار، المتوفى سنة  كان إماما
كانت بضاعته في الحديث والفقه واألدب "قال عنه ابن خلدون في تاريخه و" حفظه ورجاله، له أربعينيات في الحديث، اھـ

والعربية وسائر الفنون مضبوطة كلھا مقابلة ال يخلو ديوان منھا عن ضبط بخط بعض شيوخه المعروفين في سنده إلى مؤلفه 
 وقال" حتى الفقه والعربية الغربية االسناد إلى مؤلفھما في ھذه العصور، اھـ

________________________________________ 
 

:وجذوة االقتباس 247: 7وتاريخ ابن خلدون  50: ومستودع العالمة 38، 20: ترجمة عبد المھيمن الحضرمي في التعريف بابن خلدون (1)
 11: 4واإلحاطة  223: ونثير الجمان 464، 240: 5ونفح الطيب  444
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   ."اد وكثرة المشيخة وكتب له أھل المغرب واألندلس، اھـبرز في علم االسن: "في محل له آخر
 
وقفت على صورة استدعاء منه ومن جماعة من أعالم المغرب كتب عليه باإلجازة له ولھم جماعة من األيمة، والكل : قلت

، ويعرفنا بخط المترجم، وھو عندي أعز من بيض االنوق، النه يشخص لنا كيفية استدعاءات من سبق ونسقھم في اإلجازات
   .خط الحضرمي الذي يضرب به المثل في اإلبداع

 
وممن أجاز له مالك بن المرحل وأبو الفتح بن سيد الناس، ومن المشرق االبرقوھي وابن عبد الھادي وخليل المراغي وأبو 

   .حيان والدمياطي وست الفقھاء بنت الواسطي وخلق
 

اسم محمد بن القاضي أبي علّي حسن بن يوسف الحسني وولده أبي أروي كل ما له من طريق السراج عن الشريف أبي الق
  :ومن شعره. سعيد محمد بن عبد المھيمن الحضرمي كالھما عن والد الثاني

 
 على الدھر يوماً له ذا خنوع أبت ھمتي أن يراني أمرؤ
 بعز القناعة ذل الخضـوع وما ذاك إال ألني أتـقـيت

  

لتدريس بتونس أيام الدولة المرينية بمجلس السلطان أبي الحسن، فقرأ القارىء ـ وھو الشيخ جلس ل: "قال اللؤلؤي في تاريخه
: ابن عرفة ـ في كتاب مسلم حديث مالك بن مغول، بكسر الميم وفتح الواو من مغول، فقال له عبد المھيمن أو الفقيه الصباغ

كما قرأھا، فضحك السلطان وأدار وجھه إاى عبد المھيمن مغول، بفتح الميم وكسر الواو، فأعاد ھذا القارىء قاصداً خالفه 
وقد ضبط النووي اللفظ بالوجھين في كتاب اإليمان "قال اللؤلؤي ) ال تبديل لخلق هللا: (أراه لم يسمع منك فأجابه بقوله: وقال له

مغول بكسر الميم : لم أجد في شرح النووي إال ما نصه: قلت ."(1) ما قاله القارىء ھو الفصيح فانظره، اھـ :إال أنه قال
وكانت للمترجم بنت اسمھا ست العرب أجاز . ونحوه للسيوطي في الديباج، وغيرھما. وإسكان الغين المعجمة وفتح الواو، اھـ
   .(2) "أزھار الرياض" لھا ابن رشيد الفھري عام وفاته كما في

وقال فيه مرة انه  (3) "النيل"وھناك حضرمي آخر يعرف بأبي عبد هللا الحضرمي له فھرسة ينقل عنھا كثيراً صاحب : قلت
، وھذا الذي ينقل عنه صاحب 747كان صاحب البلوي مؤلف الرحلة، وليس ھو المترجم ھنا قطعاً ألنه مات كما علمت سنة 

ثم وقفت على ذكر . 771النيل متأخر عنه جداً، ألن صاحب النيل نقل عنه وفاة أبي البركات ابن الحاج التي كانت سنة 
نقل عن ابن خاتمة تحليته بصاحبنا القاضي أبي عبد هللا محمد بن إبراھيم  (4) "أزھار الرياض"مي عند المقري في حضر

ثم وقفت على . صاحب النيل، وهللا أعلم واألقرب انه ھو الذي ينقل عنه" الدر النفيس من شعر ابن خميس"الحضرمي له 
عن الخطيب أبي جعفر ابن سالم عن القاضي أبي : للقادري فوجدته لما رفع سلسلته في النحو إلى المنتوري قال" التقاط الدرر"

ھذا وكذا ھكذا في فھرسة أبي عبد هللا الطيب بن محمد الفاسي ولم أدر من أبو جعفر : "عبد هللا الحضرمي عن ابن آجروم فقال
 صلة"وفي حرف الجيم من  (5)"نفح الطيب"ثم وجدت في ترجمة الراعي شارح الجرومية من ". أبو عبد هللا الحضرمي، اھـ

________________________________________ 
 

 )المؤلف( 73: ؤيتاريخ اللؤل (1)
 .355: 2أزھار الرياض  (2)
 .)بھامش الديباج( 43: يريد نيل االبتھاج، انظر مثالً ص (3)
 .303: 2أزھار الرياض  (4)

(5) 
:7والشذرات  203: 9والضوء الالمع  694: 2ترجمته في النفح " 853ـ  782الراعي أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل األندلسي الغرناطي 

وقد اخذ الجرومية عن المنتوري عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالم الجذامي عن القاضي أبي عبد هللا محمد إبراھيم الحضرمي عن 278
 .مؤلفھا

   
للرداني أن الراعي روى المتن المذكور عن شيخه المنتوري عن الخطيب أبي جعفر أحمد بن محمد بن سالم الجذامي " الخلف

 محمد بن إبراھيم الحضرمي عن مؤلفھا أبي عبد هللا محمد بن محمد بن آجروم؛ فظھر أن الحضرمي عن القاضي أبي عبد هللا
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السلسبيل العذب من المنھل األحلى "وصاحب كتاب " الدر النفيس"المذكور ھو القاضي أبو عبد هللا محمد بن إبراھيم صاحب 
دھر تتلى في سلك من تحلى سلكھم في األربعين في الجيلين جيل المرفوع للخالفة العزيزية التي ال تزال مناقبھا على ممر ال

ولم أقف على فھرسته المذكورة وال على شيء . وھو كتاب عجيب حلو السياق في نحو أربع كراريس" فاس ومكناسة وسال
 23مات سنة  ، فعلى ھذا أخذ عمن723وقد كانت وفاة ابن آجروم شيخه بفاس سنة . من ترجمته اآلن، وال أحفظ به أتصاالً 

ً  71من المائة الثامنة وعمن مات سنة  ان من اآلخذين عنه " سلوة األنفاس"ثم وجدت في ترجمة ابن آجروم من . بھا أيضا
" والتقاط الدرر"و " نفح الطيب"القاضي أبا عبد هللا محمد بن عبد المھيمن الحضرمي فانظر ھل المراد ابن إبراھيم كما في 

  .ابن عبد المھيمن حقيقة، وھو إما والد عبد المھيمن المترجم أو ولده، وهللا أعلموغيرھما فتصحف عليه، أو 

ھو العالمة المحدث أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد هللا الجزولي الحضيكي شھرة، نزيل زاوية آسي : ـ الحضيَكي 151
ھذا الشأن وجال شرقاً وغرباً وكاتب رحل في طلب . ، راوية سوس األقصى1189المتوفى سنة  1118بسوس، المولود سنة 

من لم يلقه من سوس إلى تطوان ومكناس وفاس والرباط وبجعد ومصر وزوايا سوس وغيرھا، بحيث يستغرب ذلك من طالع 
   .مجاميعه وفھارسه وفھارس أصحابه من أھل سوس، إذ عليه مدار اإلسناد في تلك البقاع

عديم النظير في زمانه ورعاً ونزاھة، وعلماً ونباھة، له اليد الطولى في علم  كان: "قال عنه تلميذه االصغركيسي في فھرسته
المفزع في ذلك، وانفرد من أھل زمانه بمعرفة تاريخ الملوك والسير والعلماء وطبقاتھم ومعرفة أيامھم، السير والحديث وإليه 

ى في لباسه وأكله وفي أنواع العبادات والعادات، بحيث ال يجارى في ذلك وال يبارى، شديد االتباع للسنة في سائر أحواله حت
سالكاً مسلك ابن أبي جمرة وابن الحاج وأضرابھم، مثابراً على التعليم مكباً على المطالعة قائماً على البخاري وغيره من كتب 

صحابة والسلف الصالح، كان آية من آيات هللا في حفظ السير النبوية والتنقيب على أحوال ال: "وقال في محل آخر منه" الحديث
  ."يوشح مجالسه بذلك

له على البخاري شرح، وقفت على المجلد األول منه بمراكش، وحاشية على سيرة الكالعي، وشرح على الھمزية، وھو 
عندي، وشرح على الشفا، وعلى الطرفة في االصطالح، واختصار اإلصابة، وطبقات علماء سوس، وھو عندي، والرحلة 

  .(1) الحجازية

يروي عامة عن الشھاب أحمد بن مصطفى الصباغ االسكندري والشھاب أحمد العماوي وأبي الحسن الصعيدي والمسند أبي 
عزيز الھاللي وحافظ المغرب أبي العالء إدريس بن العباس أحمد بن عبد هللا الغربي الرباطي وأبي العباس أحمد بن عبد ال

محمد العراقي الفاسي وأبي عبد هللا جسوس وأبي محمد صالح ابن محمد الحبيب السجلماسي الصديقي وأبي العباس أحمد بن 
ي عبد هللا محمد الورزازي التطواني وأبي عبد هللا محمد بن الحسن بناني وأبي عبد هللا محمد بن الحسن الجنوي والعارف أب

محمد المعطي بن صالح الشرقي البجعدي وأبي حفص الفاسي والخطيب أبي مدين بن أحمد بن محمد الفاسي وغيرھم من أھل 
  .سوس والجبل

وله فھرسة مفردة كنت لخصتھا، وستذكر في حرفھا، . وقد ملكت والحمد  مجموعة إجازته المتضمنة لخطوط كل من ذكر
 ف ومروي من طرق منھا عن أبي عبد هللا محمد بن أحمد البلبيسي المصرينرويھا وكل ما له من مؤل

________________________________________ 
 

 .348، 320، 266: انظر الدليل (1)
   

بن ومحمد بن علّي العلمي وأبي عبد هللا محمد بن علّي الدمنتي، ثالثتھم عن والد األخير أبي الحسن علّي بن سليمان عن أحمد 
وأروي عالياً عن المعمر غبد هللا المغراوي المراكشي عن الميموني المذكور عن محمد بن يحيى األوجي : ح. محمد الميموني
، وقفت عليھا بخطه 1186وبأسانيدنا إلى ابن عبد السالم الناصري عنه بإجازته له العامة المؤرخة بسنة : ح. عن الحضيكي

ة إلجازات مشايخه المشارقة والمغاربة، وإن كنت لم أره أسند عنه قط في إجازاته التي في مجموعة الناصري المذكور الجامع
رأيت ألھل المشرق والمغرب، والغالب أنه لمشاركته له في بعض أشياخه كجسوس والعراقي وأبي حفص والجنوي وبناني 

من علماء سوس، وھي عامة، سمى  كما وقفت على إجازة كتبھا الحضيكي في مرض موته لجماعة. والورزازي وهللا أعلم
فيھا أوالده أحمد وعبد هللا والحسن، ومحمد ابن عمر اليبركي وأحمد بن علّي أكزاال الھاللي وأخاه محمد بن علّي ومحمد بن 
عبد هللا الزغنغيني الھاللي وعبد هللا بن محمد الملوسي الھاللي وأحمد بن أحمد الحاج الترختي ومحمد بن موسى الترختي 

حمد بن أحمد بن سعيد الترختي ومحمد بن يحيى الووجوئي والحسن بن محمد التملي وأحمد بن عبد هللا الصنھاجي وعبد وم
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الكريم بن مسعود المدنسيري وبلقاسم التضركيني الھشتوكي، كما وقفت على إجازة أخرى منه لمحمد بن عمر ومحمد بن 
  .الحسين اليبركي الھشتوكي

 
ھو شيخ اإلسالم بالديار المصرية وأشھر المشاھير بالديار الشرقية، شمس الدين محمد بن سالم الحفني  :(1) ـ الحفني 152

". ي أسماء الصحابة البدريةالثمرة البھية ف"وشارح الھمزية البن حجر، وصاحب " الجامع الصغير"الشافعي األزھري محشي 
 ھذا الرجل وقع له من القبول في عصره في جميع

________________________________________ 
 

ومعجم المرتضى) 60(وثبت ابن عابدين ) 49: 4(وسلك الدرر ) 289: 1(قد عد المؤلف من مصادر ترجمته عجائب اآلثار للجبرتي  (1)
ً (الزبيدي   .4: 7والزركلي  781: ومعجم سركيس 445: 2نظر بروكلمان، التكملة وا) ما يزال مخطوطا

   
وأبي " النشر"األقطار اإلسالمية ما لم يحصل لغيره، واستجاز من أعالم المغرب مكاتبة العدد العديد كالقادري صاحب  

ً بمصر منھم، كالھاللي وال شيخ بناني والحضيكي حفص الفاسي وأبي عبد هللا محمد الجنوي، دون من أخذ عنه شفاھا
العارف الشھير موالي أحمد الصقلي دفين زاويته بالبليدة من : ومن أشھر من أخذ عنه من رجال الطريق بالمغرب. والزبادي

ويروي ھو عامة عن . فاس، والمعمر السيد عبد الوھاب التازي والشيخ محمد بن عبد الرحمن الزواوي الجزائري وغيرھم
بد هللا المغربي الكبير والشمس البديري الدمياطي وھو من عمده، وقفت على إجازته له العامة إثر عيد الديوري ومحمد بن ع
، والشھاب أحمد الخليفي ويوسف الملوي والكمال عبد الرؤوف البشبيشي وعيد النمرسي 1137ثبته، وھي مؤرخة بسنة 

   .ين مراكشوالشھاب أحمد بن الفقيه، كذا سماھم في إجازته للشمس محمد الجنوي دف

ووھم ابن الطيب القادري في ترجمته فنسب له األخذ عن عبد هللا بن سالم البصري، والحال أن عندي بخط الحفني على ثبت 
أعلم أن ما في ھذا التأليف لم أروه عن الشيخ سالم، وإنما أرويه عن شيخنا الشيخ عيد النمرسي عن والد : "البصري ما نصه

   .اھـ من خطه بلفظه وإثره طابعه"  البصري، كتبه محمد بن سالم الحفناويالشيخ سالم الشيخ عبد هللا

وممن اعتنى بجمع أسانيده من كبار تالميذه الحافظ مرتضى الزبيدي اختصر للمترجم ثبت شيخه الشمس البديري الدمياطي، 
   .فكان يجيز به عنه والشمس ابن عبد هللا الفرغلي وغيرھما

بأسانيدنا إلى الھاللي وابن الحسن بناني والجنوي وأبي حفص الفاسي وابن جعدون الجزائري أروي ما له من طرق عديدة 
والغرياني وعلي بن األمين الجزائري ومحمد الھدة السوسي ومحمد بن عبد الرحمن الجزائري وغيرھم من المغاربة، واألمير 

ر وعلي القناوي ومحمد المھدي الحفني والحافظ وشاكر العقاد والدرديوالشنواني والشرقاوي وثعيلب الضرير والكزبري 
وأروي ما له عن القاضي أبي العباس . 1181ومات الحفني بمصر سنة . مرتضى الزبيدي وغيرھم من المشارقة، كلھم عنه

أحمد بن الطالب ابن سودة عن أبي عبد هللا محمد بن علّي السنوسي المكي عن ابن المھل المازوني عن ابن عبد الرحمن 
  .وأعلى منه عن أبي الحسن بن ظاھر وغيره عن أحمد منة هللا عن األمير عنه: ح. زواوي عنهال

وأروي ما له مسلسل بالمحمدين والدمياطيين عن السيد محمد الشريف ابن عوض الدمياطي عن محمد الخضري الدمياطي 
مصطفى البدري الدمياطي عن الشمس وعن محمد الشريف عن عطية القماش الدمياطي عن الشيخ : عن محمد األمير عنه؛ح

  .محمد المھدي عن القطب الحفني عن البديري الدمياطي

الكبير والصغير و " نشر المثاني"الشمس محمد بن الطيب القادري في : وقد ترجم للمترجم من المغاربة تلميذه بالمكاتبة
وھما ممن " سلوك الطريق الوارية"هللا محمد في  وأبو السعود الزبادي في رحلته الحجازية، وأخوه أبو عبد" التقاط الدرر"

وانظر عجائب اآلثار للجبرتي، وسلك الدرر (أخذ عنه بمصر، والشيخ أبو علّي الحسين الورتالني الزواوي في رحلته 
وممن أفرد ترجمته بالتأليف الشمس محمد الفوي في مجلد وسط، وھو ). للمرادي وثبت ابن عابدين ومعجم الحافظ مرتضى

  .ديعن

الحسين بن محمد بن ناصر الدرعي التمكروني شقيق الشيخ أبي عبد هللا ابن ناصر، الشھير  :(1) ـ الحسين الدرعي 153
أخذه عن أخيه ومشايخه الشمس البابلي  له فھرسة ذكر فيھا. 1091العالم الصالح النحوي المحصل المتوفى سنة 
نتصل به من طريق الجوھري والملوي والدمنھوري، ثالثتھم عن الشھاب . والشبراملسي وعلي الزعتري والمرغتي وأمثالھم

 .أحمد الھشتوكي عنه في الجملة
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________________________________________ 
 

 .315، 208: دليل المؤرخ (1)
   

ھو شيخنا عالم مكة وعابدھا الشيخ محمد بن سليمان، المصري األصل المكي الدار الشھير بحسب هللا  :(1) ـ حسب هللا 154
بمكة، وأجازني بھا وبكل ما له من له ثبت ومجموعة تضمنت إجازات مشايخه بخطوطھم، ناولنيھا بيده . الضرير الشافعي

 ً يروي عامة عن الشيخ عبد الغني الدھلوي والبرھان السقا والشھاب أحمد الدمياطي والشيخ . مؤلف ومروي مكاتبة ثم شفاھا
ي عبد الغني الدمياطي والشيخ عبد الحميد الداغستاني والشھاب أحمد منة هللا المالكي والشيخ حسين ابن إبراھيم األزھري المك

ً على ذلك إلى . وأبي المحاسن القاوقجي وغيرھم ً بشھود رمضان في المدينة مع عماه وكبر سنه محافظا وكان رحمه هللا كلفا
 .وھذا نادر لم يسمع إال عن أفراد من األولين. أن تم له صيام سبعين رمضان بھا، وختم البخاري في جوف الكعبة

. ھو محمد حياة بن إبراھيم، السندي األصل المدني المولد والوفاة الحنفي المذھب، محدث الحجاز :(2) ـ حياة السندي 155
ً وعشرين " الشيخ الحافظ"بـ  (3) "النفس اليماني"حاله في  أخذ عن أبي الحسن السندي الكبير والزم مجلسه بعد موته أربعا

وله شرح . وحسن العجيمي وغيرھم (4) عبد هللا بن سالم البصري وأبو طاھر الكوراني" سلك الدرر"سنة، وأجاز له كما في 
على الترغيب والترھيب للمنذري في مجلدين، وشرح على األربعين النووية، ومختصر الزواجر، وشرح األربعين حديثاً من 

قال الشيخ . جمع المنال على القاري، واإليقاف على سبب االختالف، وتحفة األنام في العمل بحديث النبي عليه الصالة والسالم
ً طويالً لم أسمعه يتكلم بمباح :(5) القادر الكوكباني في إجازته لبني األھدل في حق المترجمعبد    .صحبته زمنا

 أروي ما له من طريق السيد مرتضى الزبيدي والحافظ الشوكاني، كالھما
________________________________________ 

 
 .813: 2وبروكلمان، التكملة  751: ومعجم سركيس 23: 7في الزركلي ) 1335 - 1244(ترجمة محمد حسب هللا  (1)
 .34: 4انظر سلك الدرر  (2)
 .33: النفس اليماني (3)
 .ھو أبو الطاھر محمد بن إبراھيم الكوراني (4)
 .174: النفس اليماني (5)

   
وعن الشيخ أبي النصر الخطيب عن محمد الغزي عن محمد سعيد السويدي عنه، وھو عال : ح. عن عبد القادر الكوكباني عنه

  .، ودفن بالبقيع1163توفي بالمدينة المنورة سنة . جداً 
 

حيون بن خطاب بن محمد من أھل تطيلة، األندلسي يكنى أبا الوليد، رحل وأخذ بالمشرق عن الداودي  :(1) ـ حيون 156
  . محمد بن سمعان النفزيوالقابسي والبرادعي وغيرھم، له كتاب جمع فيه رجاله الذين لقيھم، حدث عنه أبو عبد هللا

 
ھو اإلمام الحافظ المحدث أبو القاسم عمر بن الحسين بن عمر بن حبيب الدمشقي ثم الحلبي محتسبھا، ولد : ـ ابن حبيب 157
ً حافالً، وخرج له الذھبي 75، وأول سماعه سنة 663سنة  ، وسمع من الفخر وغيره وعني بالرواية، وعمل لنفسه فھرسا

أروي ما له . 726من خمسمائة شيخ، وكان خبيراً بالحديث واألسانيد والمتون، وغيره أتقن منه، ومات سنة  معجماً عن أزيد
  .من طريق الذھبي عنه

 
ف بن حبيش ـ بفتح الحاء ـ كما في رحلة العبدري ونفح ھو أبو بكر بن محمد بن الحسن بن يوس :(2) ـ ابن حبيش 158

أروي فھرسته من طريق ابن جابر عن . الطيب، أو بضمنھا كما في فھرسة أبي إسحاق ابن ھالل، وھو الجاري على األلسنة 
 ابن الغماز عن أبي الربيع الكالعي، وھو مخرج فھرسة ابن حبيش ھذا عنه، كما خرج له فھرسة أخرى أبو العباس
األشعري، وھي جامعة، ولما وقف عليھا ابن حبيش كتب له عليھا ما ساقه ابن رشيد والعبدري في رحلتھما ثم المقري في نفح 

 .(3) الطيب
________________________________________ 

 
 .152: ته في الصلةترجم (1)
 .269 -  268، 51: ورحلة العبدري) 1736اسكولایر رقم (ورحلة ابن رشيد ) وصفحات متفرقة أخرى( 311: 4نفح الطيب  (2)
 .)المؤلف( 502: 2انظر نفح الطيب  (3)
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   .(1) )انظر الحافظ أوالً : (ابن حجر العسقالني

 
   .(2) )سبق ذكره إثر العسقالني أول ھذا الحرف: (ابن حجر الھيثمي

 
ھو الشيخ الفقيه الوزير القاضي أبو عمر أحمد بن أحمد بن يحيى بن الحذاء التميمي، أروي فھرسته  :(3) ـ ابن الحذاء 159

الحذاء في منزله بقرطبة في قرأت جميعھا على القاضي أبي عمر ابن : من طريق ابن خير عن يونس بن محمد بن مغيث قال
   .465ذي القعدة سنة 

 
وقفت له على ثبت صغير اشتمل على . ھو أبو علّي الحسن بن أحمد بن إبراھيم ابن حرزوز المكناسي: ـ ابن حرزوز 160

ع من يد أبي حفص عمر بن أبي الحسن علّي بن أبي الربي 902إسناده في لبس الخرقة وكتب السنة، فذكر أنه لبسھا سنة 
سليمان الراشدي نسباً الجزائري مسكناً التونسي موطناً، كما لبسھا ھو من يد شيخه أبي إسحاق إبراھيم التازي عن المراغي 
بسنده فيھا، واشتمل على إسناد حديث المصافحة عن المذكور عن التازي عن الزواوي بأسانيده، وكذا حديث المشابكة وحديث 

التلقين، ثم ذكر عمن ذكر أيضاً حديث األولية، ثم تقيد إثر ذلك إسناده في الكتب الستة  السبحة، وذكر حديث الضيافة وحديث
ً وإجازة بتاريخ خمس وتسعمائة ً له . والموطأ عن الحافظ عثمان الديمي سماعا وكانت وفاة ابن حرزوز آخر مكناسي أيضا

   .في جزء وسط، وقفت عليه في الصويرة" اختصار الصحيح"
  

 ھو الفقيه الحافظ فخر األندلس واإلسالم أبو محمد :(4) ـ ابن حزم 161
________________________________________ 

 
 .137: الترجمة رقم (1)
 .137: الترجمة رقم (2)
 .بأشبيلية 467ته وكانت وفا 65: ترجمته في الصلة (3)

(4) 

:والمعجب 167: 1/1والذخيرة  55: والمطمح 395والصلة،  86: وطبقات صاعد) 1204: وبغية الملتمس رقم( 290: ترجمته في الجذوة
ومسالك األبصار 239: 3وعبر الذھبي  1146: وتذكرة الحفاظ 516: وتاريخ الحكماء للقفطي 77: 1ونفح الطيب  354: 1والمغرب  30

، وطوق الحمامة في كثير من جوانبه سيرة ذاتية له؛ أما299: 3والشذرات  325: 3ووفيات األعيان  235: 12ومعجم األدباء ) 8:ج(
 .(1980بيروت . ط 1راجع رسائل ابن حزم ج(الدراسات والبحوث التي كتبت عنه فأنھا أكثر من أن تحصر 

   
سير "، قال فيه الحافظ الذھبي في كتابه 456محدث األثري المتوفى سنة علّي بن أحمد بن سعيد ابن حزم الفارسي الفقيه ال

وأنا أميل إلى محبة أبي محمد لمحبته بالحديث الصحيح ومعرفته به، وإن كنت ال أوافقه في . "بعد ذكر مناقبه ومعايبه" النبالء
خطأه في غير مسألة، ولكن ال أكفره وال كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في األصول والفروع، وأقطع ب

   ."أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة وأخضع لفرط ذكائه وسعة علمه
أروي فھرسته بسنده إلى ابن خير عن الخطيب أبي الحسن شريح بن محمد ابن شريح المقري قراءة عليه، قال حدثني بھا أبو 

أبي األحوص عن ابن بقي عن أبي الحسن شريح ابن محمد إجازة  ومن طريق ابن: ح. محمد ابن حزم رضي هللا عنه ورحمه
  .له مع أبيه

  
  .له برنامج ينقل عنه ابن الزبير في التكملة :(1) ـ ابن حميد 162

 
ھو أبو محمد عبد هللا بن سليمان بن داوود بن عبد الرحمن األنصاري الحارثي األندلسي من أھل  :(2) ـ ابن حوط هللا 163

وأخذ عن أبيه ثم "قال " حدث األندلسالحافظ اإلمام م"وحاله ب " التذكرة"أندة عمل بلنسية وبھا ولد ونشأ، ترجمه الذھبي في 
  رحل وجال في بالد األندلس وبھا

________________________________________ 
 

 .في برنامج ابن حميد 64: انظر صلة الصلة (1)
 .1397: وتذكرة الحفاظ 416: 3اإلحاطة  44: 2وبغية الوعاة  883: ترجمة ابن حوط هللا أبي محمد في التكملة (2)
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يومئذ بقية من الرواة وجلة من المحدثين والنحاة يأخذ القراءة من المقرئين والحديث عن المسندين، فأكثر عن ابن بشكوال  
وأخذ عن ابن رشد والسھيلي وغيرھم ممن يطول عده، وكتب إليه من أعيان المشرقيين وأعالمھم أبو الطاھر ابن عوف وأبو 

واعتنى بذلك من لدن صغره إلى كبره، وروى العالي : ي وغيرھم؛ قال ابن األبارمحمد ابن عساكر وأبو الطاھر الخشوع
ً على المعدلين والمجرحين، يجمع إلى االحتفال بالرواية  ً في صناعة الحديث حافظاً ألسماء الرجال واقفا والنازل، وكان إماما

ً في مشيخة شيوخ البخاري ومسلم وأبي داوود والنسائي والترمذي نزع فيه منزع  حسن االستقامة بالدراية، وألف كتابا
حصل من " : "البغية"وقال السيوطي في ترجمته من ". 612مات سنة . الكالباذي، ولم يتم، وقضى بعدة مدن منھا سال

له الفھرسة الحافلة أرويھا بالسند إلى المنتوري عن أبي عبد هللا ابن عمر عن ". السماع ما لم يحصل ألحد من أھل المغرب
   .الحسن ابن سليمان القرطبي عنه أبي

ً الذھبي في  :(1) ـ ابن حوط هللا 164 وحاله ب " تذكرة الحفاظ"داوود بن سليمان األنصاري، أخو الذي قبله، ترجمه أيضا
شكوال والزمه وقيد الكثير وكتب إليه من المشرق ابن عوف وأبو عبد هللا ابن الحضرمي وابن أكثر عن ابن ب". الحافظ المفيد"

ً أرويه بالسند إلى ابن األبار قال : الخشوعي وأبو اليمن الكندي وأبو عبد هللا ابن أبي الصيف اليمني وألف في أشياخه كتابا
وكان . على مائتي رجل، وذكر أن أغلب ما أورده من حفظه قرأته عليه بعد ما كتبته من خطه، وعدد من روى عنه فيه يزيد

شديد العناية بالرواية، كانت أغلب عليه من الدراية، فمال إلى الجمع واإلكثار، وأخذ عن الكبار والصغار، ھو وأخوه السابق 
 621مات المترجم له سنة  كانا أوسع أھل األندلس رواية في وقتھما، ال ينازعان في ذلك وال يدافعان مع الجاللة والعدالة،

 .بمالقة

________________________________________ 
 

 .)ولم يفرد له ترجمة( 1398: وتذكرة الحفاظ 316: التكملة: ترجمة ابن حوط هللا داود في (1)
   

أبو عبد هللا الشيخ  ھو أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن حيان بن محمد بن حيان األوسي األنصاري: ـ ابن حيان األوسي 165 
، أجاز له جماعة من أھل المشرق والمغرب، وله فھرسة شيوخه رتبھا على حروف 631المقرىء المحدث الراوية، ولد سنة 

   .بتونس 718المعجم ولم تكمل، نرويھا من طريق ابن رشيد عنه، مات سنة 

  .(1) )انظر حرف السين( اسم معجم الحافظ السيوطي الكبير في أسماء شيوخه: حاطب ليل وجارف سيل

الصوفي عبد هللا بن أحمد باسودان اليمني، فصل  للعالمة المسند :(2) ـ حدائق األفراح في بيان طريق الھدى والصالح 117
، نرويه من 1265فيه ذكر من أخذ عنھم من المشايخ، أجاز مؤلفه روايته للسيد عيدروس بن عمر الحبشي الباعلوي سنة 

  .)انظر باسودان من حرف الباء(طريقه، 

للعالمة األديب المشارك المفتي أبي عبد هللا محمد بن المعطي بن  :(3) ـ حديقة األزھار في ذكر معتمدي من األخيار 118
أحمد يعرف بحدو ابن محمد الشيخ، وبه عرف، ابن يوسف بن أحمد بن منصور السرغيتي المراكشي المتوفى بھا سنة 

فھرسته ھذه في مجلد، ومع ذلك بھا خصاص . ه بجوار ضريح القاضي عياض بمراكش، شارح البردة وغيرھا، ومدفن1296
في أصل المؤلف الذي بخطه، وھي أشبه شيء بمجموعة أدبية، نعم ترجم فيھا لجماعة من مشايخه المراكشيين والفاسيين 

دينة النتبفي وأبي علّي الحسن وغيرھم من المھاجرين كوالده وجده والقاضي عبد القادر بن سحنون الراشدي ومحمد بن أبي 
وأبي عبد هللا ابن دح والقاضي محمد الطالب ابن الحاج " الجيش"الھشتوكي المعروف بالصالح وأبي عبد هللا آكنسوس صاحب 

 وغيرھم، ويروي

________________________________________ 
 

 .575: الترجمة رقم (1)
 .81: انظر ما تقدم رقم (2)
 .297: الدليل (3)

   
باإلجازة عن أبي العباس أحمد بن محمد المرنيسي وأبي العباس أحمد بن محمد بناني وأبي حفص عمر بن الطالب ابن سودة 

نروي ما له عن العالمة الصالح سعيد القطاريني . وأبي عبد هللا محمد بن أحمد ابن دح االزموري دفين المدينة المنورة
  .رسته بأوالد دليم بين مراكش وآسفي، عنه إجازةالطرابلسي ثم المغربي نزيل مد
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  .(1) )انظر حرف الفاء(ثبت شيخنا فالح الظاھري : حسن الوفا الخوان الصفا

 
 1307لألمير المحدث األثري صديق خان ملك بوھبال بالھند المتوفى سنة  :(2) ـ الحطة في ذكر الصحاح الستة 119

، بعد إكمال مؤلفھا 1283صحيفة من القالب الكبير، وقد طبعت بالھند سنة  137فيه (، وھو كتاب نفيس جداً 1248والمولود 
مع فيھا كل ما يتعلق بالكتب الستة والموطأ ومسند أحمد من تراجم المؤلفين ومن خدمھا واصطالحھا وغير ذلك ج) لھا بسنة

من اللطائف التي كانت مفرقة فجمعھا، ضمنھا فاتحة وستة أبواب، وخاتمة عقدھا لترجمته، وساق إجازات شيوخه له كمجيزنا 
   .عابدين ومحمد يعقوب الدھلوي المكي وغيرھممكاتبة القاضي حسين ابن محسن السبعي وأخيه زين ال

 
إنھا أولى ما يحفظه قراء الصحاح الستة الطاھرة وخدامھا، استيقظت لھا والناس نيام، : "قال المؤلف عن كتابه المذكور

ً ولده نور الحسين". ووردت ماءھا والناس حيام جمع ما وفيما ذكر أنه تيقظ ل: قلت. وذكر أنه ألفھا لمن ينتفع بھا خصوصا
، 1208سبقه إلى التأليف في ذلك ألنه أتم اليانع سنة " اليانع الجني"يتعلق بالصحاح الستة والناس نيام نظر، فإن صاحب 

 وصديق حسن إنما ألفھا بعده
________________________________________ 

 
 .514: الترجمة رقم (1)

ً بالعربية) انظر مصادره(حسن بن علي أبو الطيب  باسم محمد صديق خان بن 36: 7ترجم له الزركلي  (2) ً وستين مصنفا وذكر ان له نيفا
 .والفارسية والھندية، ولكنه لم يذكر الحطة بين ما ذكره منھا

   
". ظفر األماني"وقد وقع في الحطة أوھام تصدى لبيانھا عصرية أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي في . بثالث سنوات 

  .ھذه وما تضمنته عن الشيخ أحمد بن عثمان العطار عن األمير صديقأروي الحطة 

لمحدث الشام أبي الفداء إسماعيل العجلوني، نرويھا  :(1) ـ حلية أھل الفضل والكمال باتصال األسانيد بكمل الرجال 120
سانيدنا السابقة إليه في أوائله، ونرويھا مسلسلة بالتونسيين عن صديقنا الشيخ محمد المكي بن عزوز عن الشيخ محمد القزاح بأ

التونسي عن الشيخ العداري الشريف عن أحمد بن الحاج الصغير المساكني عن الشيخ أحمد بن عبد الصادق عن عبد الرحمن 
 ً عن الشيخ أبي النصر الخطيب عن محمد الغزي الدمشقي عن محمد سعيد السويدي  بن أحمد الدمشقي عنه؛ ونرويھا عاليا

 ً   .البغدادي، عن العجلوني عاليا

   .أرويه بأسانيدنا إليه. سينيللحافظ مرتضى الزبيدي الح :(2) ـ حالوة الفانيد في إرسال حالوة األسانيد 121

ھو ثبت شيخ بعض شيوخنا محدث الحجاز ومسنده عالم الحنفية به الشيخ  :(3) ـ حصر الشارد من أسانيد محمد عابد 122
، وھو في مجلد ضخم، 1257ري المدني الحتنفي المتوفى بالمدينة المنورة سنة محمد عابد بن أحمد بن علّي السندي األنصا

قسم ألسانيد المصنفات التي ذكرھا على ترتيب حروف المعجم، وقسم للمسلسالت، وقسم لسالسل : قسمه إلى ثالثة أقسام
فجمعت في ثبتي أسانيد : "وشك بقولهوصفه في إجازته لتلميذه الوجيه عبد هللا البخاري ثم المكي المعروف بك. الخرق الصوفية

 غالب الكتب التفسيرية والحديثية

________________________________________ 
 

 .5: قد تقدم الحديث عن العجلوني في أوائله رقم (1)
 .فيما تقدم 15: انظر رقم (2)

49: 7وسماه محمد عابدين، والزركلي  279: 2يل الوطر ون 196: 1وإيضاح المكنون  64: ترجمة محمد السندي في الرسالة المستطرفة (3)
 .)وذكر مصادر أخرى(

   
والفقھية والصوفية والنحوية والبيانية والمنطقية والطبية مجمالً ومفصالً وسردت فيه المسلسالت، فذاك كتاب ال يستغني عنه  

وقال عنه مجيزنا عالم الجزائر ". ث والعالم، اھـكل مسترشد، وأوصي المجاز أن ال يكف نفسه عن مطالعة ما ال بد منه للمحد
، اھـ من "ھو الثبت الحافل، الذي لم يوجد له في الدنيا نظير وال مماثل: "ومسندھا المعمر أبو الحسن علّي بن أحمد بن موسى
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ن علّي بن ظاھر وقال عنه مجيزنا محدث الحجاز ومسنده أبو الحس. خطه في إجازاته لصديقنا األستاذ ابن عزوز رحمھم هللا
   ."ھذا الفھرس ال يوجد على ما نعلم أوسع منه وأصح، اھـ: "الوتري المدني في إجازة وقفت عليھا بخطه

السيد أحمد بن سليمان الھجام وأخيه السيد أبي القاسم بن سليمان الھجام والشيخ : ومدار روايته فيه على مشايخه اليمنيين
لرزاق البكاري ومفتي زبيد السيد عبد الرحمن بن سليمان األھدل، وھو أشھرھم صديق بن علّي المزجاجي والسيد عبد ا

ومن مشايخه من . وأعلمھم، ويوسف بن محمد بن عالء الدين المزجاجي، ولعله أعلى مشايخه إسناداً فإنه من مشايخ الذي قبله
بي مفتي المالكية بمكة والشيخ محمد غير اليمنيين عمه محمد حسين بن محمد مراد األنصاري السندي والشيخ حسين المغر

، والشيخ صالح الفالني، وھو أكثر مشايخه 1211زمان السندي والمسند الشيخ محمد طاھر سنبل المكي، إجازة عامة سنة 
العدة حاشية "عن الشيخ عبد الملك القلعي عن أبيه بسائر مؤلفاته، وروى " حل الرمز عن متن الكنز"عنه رواية، وروى كتاب 

عن عبد هللا بن  (1) "القرى لقاصد أم القرى"وروى كتاب . عن عبد هللا ابن محمد بن إسماعيا األمير الصنعاني" العمدةشرح 
   .عن البصريمحمد بن عبد الوھاب النجدي عن أبيه إمام الطائفة الوھابية النجدية 

 وھذا مما يدل على توسعه في مقام الرواية ليكون قدوة ألمثالنا اآلن في

________________________________________ 
 

 .1948لمحب الدين الطبري أحمد بن عبد هللا كتاب بھذا االسم نشر بتحقيق أستاذنا مصطفى السقا رحمه هللا، القاھرة  (1)
   

السنوسي وأحمد بن إبراھيم السديري وأمثالھم، نعم ما ذكره من أن محمد بن عبد الوھاب أخذ عن الرواية عن عبد هللا 
، 1207ومات سنة  1111البصري فيه عندي نظر، ألن المعروف في تاريخ الوھابية أن محمد بن عبد الوھاب ولد سنة 

، 1134سنة، ألن وفاة البصري كانت سنة فإذاً إنما عاصر البصري بنحو العشرين " الخالصة الدحالنية"وھو الذي في 
لصديق حسن، فعلى ھذا يستبعد أخذه " الحطة"وكذا في  1110لحفيده سليمان أن والدته كانت سنة " التوضيح"وعلى ما في 

عنه وھو بمكة وابن عبد الوھاب في نجد، والمعروف ان ابن عبد الوھاب إنما أخذ عن طبقة كبار تالميذ البصري وتالميذ 
أنه أخذ عن عبد هللا بن إبراھيم " الحطة"وفي . ذه كعلي الداغستاني الدمشقي وعبد اللطيف األحسائي ومحمد العفالقيتالمي

النجدي تلميذ الشيخ أبي المواھب الحنبلي، وانظر كتب أوالده كالتوضيح لسليمان بن عبد هللا ابن محمد بن عبد الوھاب وغيره 
ً فيما ولو صح أخذ مح. مما لھم، وهللا أعلم مد ابن عبد الوھاب عن البصري لكان آخر تالميذه في الدنيا، مع أن آخرھم موتا

   .للبصري" االمداد"، كما سبق في 1201نحفظ الشمس محمد بن عبد هللا المغربي، مات قبله سنة 

   .مدينة المنورةوقد وقفت على مجموعة إجازات الشيخ عابد من مشايخه بين كتبه الموقوفة منه على المسجد النبوي بال

   :رجالً من كبار تالميذه 26ھذا من طريق " حصر الشارد"أروي 

وكتب له " حصر الشارد"، وسمع عليه مسلسالت 1205الشيخ عبد الغني الدھلوي المدني العمري لقيه بالمدينة عام : األول
جيدة بن عبد الكبير الفاسي وعبد الملك بن  إجازة حافلة، عندي نسختھا، أجاز المذكور لنحو العشرين من أشياخنا كالوالد وأبي

عبد الكبير العلمي وعبد هللا بن إدريس السنوسي من المغاربة، وأبي الحسن علّي بن ظاھر وعبد الجليل برادة وحبيب الرحمن 
د بن الھندي المدني وفالح بن محمد الظاھري المدني ومحمد بن سليمان حسب هللا المكي وتاج الدين إلياس المدني وأحم

  .إسماعيل البرزنجي الحجازيين، وخضر بن عثمان الحيدرابادي وغيره من الھنديين

شيخ اإلسالم بآلستانة عارف هللا بن حكمة هللا التركي، وقفت على إجازة الشيخ عابد له العامة، نروي عن الشيخ عبد : الثاني
  .الرزاق بن حسن البيطار الدمشقي عن أبيه عنه

ن شيخ الحبشي الباعلوي المدني، أجاز له الشيخ عابد وأجاز ھو لمحمد بن سالم السري باھارون وأبي السيد ھاشم ب: الثالث
  .الحسن علّي بن ظاھر وأبي جيدة بن عبد الكبير الفاسي وغيرھم من مشايخنا

سمعھا عليه مراراً الشيخ حسن الحلواني المدني من كبار تالميذ الشيخ عابد المدنيين، الزم درسه في الكتب الستة ف: الرابع
  .وأجاز لمجزنا أبي جيدة الفاسي

المحدث المسند محمد بن ناصر الحازم أجاز له الشيخ عابد، وھو أجاز للسيد حسين بن محمد الحبشي ومحمد بن : الخامس
  .سالم السري باھارون التريمي والقاضي حسين السبعي األنصاري وغيرھم ممن أجاز لنا
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الشيخ جمال ابن الشيخ عمر المكي أجاز له الشيخ عابد، وھو أجاز للشيخ حبيب الرحمن الھندي  مفتي الحنفية بمكة: السادس
  .ولمحمد بن سر الختم المرغني وغيرھم ممن أجاز لنا

عالم الديار التونسية البرھان إبراھيم بن عبد القادر الرياحي، أجاز له الشيخ عابد، وأجاز ھو للشيخ محمد بوھاھا : السابع
ً عن البرھان الرياحي . ني، وأجاز ھو لقاضي القيروان الشمس محمد العالني األنصاري الذي أجاز لناالقيروا ونروي عاليا

  .عامة بواسطة، وذلك عن الشيخين صھره الشيخ الطيب بن محمد النيفر والشيخ سالم بوحاجب وھما عنه

خ عابد ونص إجازته له عندي، وأجاز ھو لجماعة من الشيخ عبد هللا أمكنه الشھير بكوجك البخاري، أجاز له الشي: الثامن
مشايخنا كأحمد أبي الخير مرداد المكي وحبيب هللا بن صبغة هللا الشطاري ومحمد سعيد القعقاعي المكي والبرھان إبراھيم بن 

  .سليمان الخنكي المكي ومحمد بن محمد المرغني األسكندري

ي الخالدي الشافعي، أجاز له الشيخ عابد عامة كما صرح بذلك في إجازته للشيخ الشيخ السيد داوود بن سليمان البغداد: التاسع
، وھوة أجاز للسيد محمد المبارك 1266أبي الخير الخطيب الدمشقي، وأجاز ھو للشيخ بكري بن حامد العطار الدمشقي عام 
الدين الراوي البغدادي، وھو للشيخ عبد  الجزائري وغيره ممن أجاز لنا، وأجاز الشيخ داوود المذكور أيضاً للسيد أحمد شھاب

 ً   .المجيد الدرغوتي الطرابلسي، وھو ألبي محمد بن أبي بكر الشاذلي الذي أجاز لنا أيضا

أبو المحاسن محمد بن خليل القاوقجي الطرابلسي، أجاز له الشيخ عابد وھو أجاز لكثير ممن أجاز لنا كالشھاب : العاشر
  .ي والشيخ حسب هللا وأبي النصر الخطيب وعبد الفتاح الزعبي وغيرھمالحضراوي ومحمد بن محمد المرغن

الشيخ محمد برھان الحق بن العالمة محمد نور الحق بن الشيخ أحمد أنوار الحق األنصاري اللكنوي الھندي، : الحادي عشر
ثبته، والنسخة موجودة واستجازه فيه فكتب له إجازة بخطه على ظھر " حصر الشارد"اجتمع بالشيخ عابد واستكتب ثبته 

: الثاني عشر .نروي عنه بواسطة ولده الشيخ لمعان الحق اللكنوي الذي أجاز لنا مكاتبة عن أبيه. بفرنجي محل من الھند
، 1316المعمر العالم الشيخ عليم الدين بن الشيخ العارف موالنا رفيع الدين العمري القندھاري الجيدرابادي المتوفى سنة 

  .عابد عامة، وھو أجاز ألبي الخير أحمد بن عثمان العطار المكي الذي تدبجت معهيروي عن الشيخ 

محمد حيدر بن المنال محمد مبين األنصاري الحيدرابادي، أجاز له الشيخ عابد، وأجاز ھو لولده محمد حسنين : الثالث عشر
  .الذي أجاز لنا كتابة وكذا فيما بعده من الھند

طان العلي الحسيني الحيدرابادي، أجاز له الشيخ عابد، وأجاز ھو للشيخ خضر بن عثمان أشرف علّي بن سل: الرابع عشر
   .الرضوي الحيدر أبادي الذي أجاز لنا كتابًة من الھند

العالمة الشيخ سليمان بن محمد الشوبري الجداوي الخطيب واإلمام بالحرم المدني يروي عامة عن الشيخ عابد : الخامس عشر
نتصل به فيما رواه عن الشيخ أحمد أبي الخير المكي عن المولوي فريد الدين بن فسيح الدين . جيمي المكيوعبد الحفيظ الع

الكاكوري الھندي الحنفي عن المسند آل أحمد بن محمد الفلواري دفين البقيع عن محمد بن يحيى الشنكيطي المغربي المدني 
   .عن الشوبري المذكور

ً المتوفى بمنى سنة العالم المحدث األ: السادس عشر ، أجازه 1286ثري أبو الفضل عبد الحق العثماني المكي المناوي مدفنا
الشيخ عابد عامة بالھند ثم باليمن، وأجاز ھو للشمس محمد بن عبد العزيز الجعفري الھندي، وقد أجاز لنا الجعفري المذكور 

لھند، بل روى الشيخ محيي الدين المذكور حديث األولية صھره الشيخ محيي الدين الجعفري الطياري االلھابادي مكاتبًة من ا
ً عن عبد الحق المذكور الشيخ محمد زمان السندي العارف، أجاز له الشيخ عابد عامة كما أخذ عنه ھو : السابع عشر .عاليا

ه المرشد الكبير الشيخ عابد الطريقة النقشبندية، وأجاز ھو لولده المرشد الكبير محمد حسن زمان السندي، وأجاز ھو لولد
حصر "، وأجاز لنا عامة وبخصوص 1323المعمر الشيخ محمد سعيد زمان السندي الذي لقيناه بمكة سنة موته بھا عام 

  .عن أبيه عن جده عن مؤلفه" الشارد

محمد حسين بن محمد صالح جمل الليل المكي، يروي عن الشيخ عابد عامة، وأجاز ھو ألحمد رضا علّي خان : الثامن عشر
   .الھندي وغيره ممن أجاز لنا
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القاضي ارتضا علّي خان العمري الصفوي المدراسي الھندي، أجاز له الشيخ عابد عامة مؤلفاته وأجاز ھو : التاسع عشر
للشھاب دحالن وعبد هللا كوجك وكالھما أجاز لجماعة من شيوخنا، فعن دحالن محمد سعيد بابصيل وغيره، وعن كوجك 

   . والشطاري وغيرھممحمد المرغني وحسب هللا

مصطفى الياس الحنفي المدني، أجاز له الشيخ عابد، وأجاز ھو لولده المفتي تاج الدين الياس وھو أجاز لنا : الموفى عشرين
   .بالمدينة المنورة

ي ، يرو1314العالمة المعمر السيد داوود بن عبد الرحمن حجر مقبول األھدل الزبيدي المتوفى سنة : الحادي والعشرون
عامة عن الشيخ عابد، وأجاز ھو ألحد من تدبجت معه وھو العالم الصالح أبو الحسن علّي بن محمد بن أحمد البطاح األھدل 

   .1323الزبيدي حين لقيته بمكة المكرمة سنة 

ي إجازة تلميذه مفتي الحنفية بالمدينة المنورة المعمر محمد أمين بن عمر بالي زاده الحنفي المدني، رأيت ف: الثاني والعشرون
مفتي المالكية بالمدينة المنورة السد أحمد بن أحمد بن عبد القادر الجزائري المدني المالكي لصديقنا مفتي القيروان الفقيه 

روايته لحصر الشارد  1332المؤرخ المسند الراوية الجماع للكتب الشمس محمد بن صالح الجودي المالكي وھي بتاريخ سنة 
لك لغيره، فقد وقفت على إجازة محمد أمين المذكور لمجيزنا أبي الحسن ابن ظاھر بخطه وذكر له فيھا عن مؤلفه ولم أر ذ

، وترجمه صاحبنا الشيخ أحمد المكي في معجمه وذكر من 1301مشيخته كالعطوشي والغزي وعليش، وھي بتاريخ سنة 
فنروي عنه . ة الشيخ عابد العامة له محقق، وعلى كل حال فشمول إجاز1304شيوخه من ذكر ولم يزد وأرخ وفاته بسنة 

   .بواسطة ابن ظاھر عن الشيخ أحمد أبي الخير كالھما عنه ع الشيخ عابد السندي

المعمر محمد أمين الحسيني النويني الشرواني النقشبندي، يروي عن الشيخ عابد وشيخه األھدل كما في : الثالث والعشرون
باآلستانة  1319جازة العامة أم بنوع خاص، أجاز المذكور لألستاذ ابن عزوز سنة ولكن ال أدري ھل باإل" عمدة االثبات"

   .فنروي عنه عمن ذكر عن السندي. وبعده بسنتين أو ثالثة توفي 1320وسافر إلى بالده عام : قال

مد بن محمد بن الحافظ القاضي الحسن بن أحمد بن عبد هللا عاكش أجاز له الشيخ عابد، وأجاز ھو ألح: الرابع والعشرون
   .المعافى الضحوي، وأجاز ھو ألبي الحسن ابن ظاھر مجيزنا

فشملت بالخصوص من له عليه  1240وقد أجاز الشيخ عابد في آخر ثبته لكافة من أدرك حياته إجازة عامة وذلك بتاريخ سنة 
ولية، وشيخنا عبد الجليل برادة، سماع وكان له به اتصال، كشيخنا أبي البركات صافي الجعفري المدني، سمع منه حديث األ

جاوره والزمه وسمع عليه الحديث والفقه وغيرھما وشملتھما إجازته العامة، وھما ممن أجاز لنا، فھذه اتصاالتنا بالشيخ عابد 
من طريق ستة وعشرين ممن لھم الرواية عنه، وال أظن أنه يحصل ھذا العدد ألحد من أھل عصرنا، فخذه شاكراً وبالخير 

   .اً ذاكر

والوجيه األھدل، فإذا روينا عنھما من طريقه كان أعلى مدار رواية الشيخ عابد كما علمت على الشيخ صالح الفالني : علو سام
فأما الفالني فمن طريق تلميذيه الوجيه الكزبري والسيد إسماعيل . ونروي عنھم بواسطتين من غير طريقه. مابيننا وبينھم ثالثة

حابھما عالياً، وأما األھدل فمن طريق السيد محمد بن حسين الحبشي ومحمد بن ناصر الحازمي البرزنجي، أخذنا عن أص
كما يروي الشيخ عابد عن الشيخ طاھر سنبل وعبد الملك القلعي والفالني، وقد شاركه . وغيرھما ممن أخذنا عن أصحابھم

ري وأوالده، ومنھم مجيزنا الشيخ المعمر محمد فيھم قاضي مكة عبد الحفيظ العجيمي الذي أجاز للشيخ محمد حيدر األنصا
   .وھذا نھاية العلو 2حسنين، فبيننا وبين ثالثة أيضاً من أشياخ السندي وسائط

وبالجملة فالشيخ عابد رحمه هللا كأنه لم يعتن بالرواية في أول أمره، ولذلك غالب روايته نازلة، أال ترى أنه لم يعش بعد 
وعلى كل حال فعليه المدار اليوم في ھذه الصناعة، وھو إمام أھلھا، وناھيك بحصر  ؟نوات عمدته األھدل إال نحو سبع س

   .الشارد الذي لم يدون أحد في جيله ما يشبھه أو يقاربه في الجمع والتفنن والجرم، فجازاه هللا عن السنة وأھلھا خيراً، آمين

تأليف العالمة سليمان بن طه االكراشي ابن أبي  :(1) ـ حظيرة اإليناس في مسلسالت سليمان بن طه أبي العباس 123
، 1199العباس أحمد بن أحمد بن سليمان الحريشي الشافعي الحسيني المصري من أخص تالميذ الحافظ الزبيدي المتوفى سنة 

ھذا مجموع لطيف ومصنف : "قال في أولھا" الحمد  الذي رفع العلماء بعلو االسناد"، أولھا 1189عام فرغ منھا مؤلفھا 
  ظريف، جمعت فيه ما وقع لي من األحاديث المسلسالت الشريفة واألسانيد الظريفة،
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ولم يتنبه لفھرس 81: 8وذكر خطط مبارك ( 189: 3والزركلي  404: 1ھدية العارفين و 97: 2لسليمان بن االكراشي ترجمة الجبرتي  (1)
 .)"عباس"وكلھم يسمون جده أبا العباس وھو في مسلسالته : الفھارس وقال

   
  ً ، وقد 1240يوجد بالمكتبة السلطانية بمصر نسخة من ھذه الحظيرة بخط محمد الشامي، فرغ منھا عام " وھي أربعون حديثا
نتصل بشيخه ). انظره(جم االكراشي المذكور الجبرتي في تاريخه وذكر انه منسوب إلى اكراش وھي قرية شرقي مصر تر

  .الحافظ الزبيدي بأسانيدنا إليه وھي معروفة

  .له برنامج نقل عنه ابن األبار في التكملة: ـ حكم الجذامي 166

  .(1) )أحمد تقدم في(ھو أحمد بن العربي قاضي فاس الجديد : ابن الحاج

  .(2) )انظر حرف الطاء(ھو محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج قاضي فاس : ابن الحاج

   .(3) )انظر حرف األلف(أبو البركات : ابن الحاج

الشھيد أبو عبد هللا محمد ابن أحمد بن خلف بن إبراھيم النجيبي المعروف  ھو الشيخ الفقيه القاضي :(4) ـ ابن الحاج 167
   .أروي فھرسه بسندنا إلى الحافظ ابن خير عنه قراءة عليه. بابن الحاج

انظر عنوان األسانيد في حرف (ھو محمود بن حمزة الحسيني الدمشقي صاحب التفسير بالحروف المھملة : ابن حمزة
 .(5) )العين

________________________________________ 
 

 .فيما سبق 8: الترجمة رقم (1)
 .فيما يلي 251: الترجمة رقم (2)
 .43: الترجمة رقم (3)
 .550: ترجمته في الصلة ، انظر528؛ وقد توفي ابن الحاج 434: انظر فرسة ابن خير (4)
 .فيما يلي 478: انظر رقم (5)

 حرف الخاء
 

ھو اإلمام العالمة خاتمة أيمة الطريقة النقشبندية في الشام، أبو الضياء موالنا خالد بن حسن  :(1) ـ خالد الكردي 168
يروي عن . 1242وفى بھا سنة النقشبندي العثماني المجددي الكردي الشھرزوري الشھير بالحضرة، دفين دمشق الشام، المت

الشيخ عبد هللا الدھلوي الھندي المعروف بشاه غالم علي، وھو شيخ إرشاده وسلوكه، والشيخ عبد العزيز بن ولي هللا الدھلوي 
ومحمد بن عبد الرحمن الكزبري وعمر بن عبد الغني الغزي الدمشقي ومصطفى الكردي الدمشقي، وسمع حديث األولية أيضاً 

 .العراق النور علّي بن محمد سعيد البغدادي السويدي، وتدبج مع الشمس ابن عابدين الفقيه الشاميمن عالمة 
وبأسانيدنا إلى : ح. له ثبت نرويه بأسانيدنا إلى ابن عابدين عنه، حسب إجازته له التي كتبھا له على ظھر ثبته المذكور

وقد اجتمع به شيخنا محمد سعيد الجمال، وعادت . يل عنهوعن الشھاب أحمد البرزنجي عن أبيه إسماع: ح. االروادي عنه
  .عليه نظرته

ومما يدلك على عظمة المترجم كثرة من أفرد ترجمته بالتأليف ناھيك أن منھم تلميذه الشھاب اآللوسي ومفتي الشام والشمس 
وغيرھم، وھذه " اإلمام خالد أصفى الموارد من سلسال أحوال"ابن عابدين، والشيخ عثمان بن سند النجدي البصري له كتاب 

   .التآليف موجودة في خزانتنا

" الحدائق الوردية"حاشية على جمع الفوائد من كتب الحديث وصفھا الخاني في ترجمته من : وله من المؤلفات في علم الحديث
  تكتب: "بقوله
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وانظر 334: 2ه خالد بن أحمد بن حسين أبو البھاء ضياء الدين النقشبندي، وكذلك ورد عند الزركلي ان) 587 - 571: 1(في حلية البشر  (1)
 .سائر المراجع التي اعتمدھا

وله شرح على حديث جبريل، جمع فيه عقائد اإلسالم إال أنه : قال". بماء الذھب، قد جردتھا بخطي فجاءت مجلداً لطيفاً، اھـ
ذكر فيه أسماء أھل بدر على حروف : ء األكدار والسيف البتار في الصالة على النبي المختار، قالجال: باللغة الفارسية، وله

أن محدث العراق " المجد التالد"وذكر البرھان إبراھيم فصيح البغدادي في . المعجم، وتوسل بھا على طراز لم يدركه من تقدم
تبره بقلبه لثالثين إسناداً لثالثين حديثاً من الكتب الستة، فرد المترجم النور علّي السويدي البغدادي لما دخل المترجم لبغداد أخ

وذكر تلميذھما الشھاب اآللوسي في كتابه . عليه القلب، وأملى عليه األحاديث بأسانيدھا األصلية، فأذعن المحدث المذكور
ثر علماء األكراد اليوم الشتغالھم بالعلوم بئس ما يفعله أك: "أن السويدي المذكور قال للمترجم في مأل عظيم" نزھة األلباب"

كال الفريقين طالب بعلمه : "فقال له المترجم" الفلسفية وھجرھم لعلوم الدين كالتفسير والحديث عكس ما يفعله علماء العرب
فسكت " مثلهالدنيا الدنية وطلبھاب قال أرسطو أو قال أفالطون خير من طلبھا ب قال هللا وقال رسوله فإن الدني يطلب بدني 

  .السويدي
 

ھو الشيخ اإلمام محمد بن علّي بن عنقا الملقب بالخالص وبالمحض اليمني، له فھرس مدار  :(1) ـ الخالص ابن عنقا 169
طيف بن علّي القصيعي الراوي عن أحمد بن قاسم العبادي وعبد الرحيم إستاده فيه على شيخه اإلمام أبي محمد عبد الل

المخالفي وعبد القادر الفاكھي وغيرھم، نرويھا مسلسلة باليمنيين عن السيد محمد بن سالم السري باھارون التريمي عن محمد 
يى بن عمر األھدل عن المقري بن ناصر الحازمي عن الوجيه األھدل عن أبيه عن السيد أحمد بن محمد شريف األھدل عن يح

عبد الباقي المزجاجي عن نور الدين علّي بن محمد بن الديبع الشيباني عن عماد الدين يحيى بن محمد الحرازي عن صاحب 
 .الفھرسة محمد الخالص ابن عنقا

________________________________________ 
 

 .266: النفس اليماني (1)
   

حدثني : ھو الشيخ اإلمام الفقيه أبو بكر خازم بن محمد بن خازم، أروي فھرسته بسندنا إلى ابن خير قال :(1) ـ خازم 170
ّي بن زرقون المرسي الجزيري كلھم بھا أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن البطروحي ومحمد بن نجاح الذھبي وأحمد بن عل

   .عنه
 

ھو اإلمام المحدث الصوفي شمس الدين محمد بن محمد ابن شرف الخليلي المقدسي الشافعي، كان من  :(2) ـ الخليلي 171
وأنواره، وله ثبت ) محمد(ة الواسعة، وله عدة رسائل منھا تأليف في أسرار األسم الشريف أھل العناية والتحصيل والشھر

صغير ھو عندي عليه خطه، يروي فيه عن محمد بن داوود العناني عن النور علّي الحلبي عن الرملي عن القاضي زكرياء، 
ً عن الشمس محمد البقري عن بلديه محمد البقري عن أبي الخير ا ويروي . بن عموس الرشيدي عن السيوطيويروي أيضا

نرويه وكل ما له من طريق البجيرمي عن أبيه عنه ومن طريق الحافظ . حديث األولية عن أحمد ابن البنا الدمياطي بسنده
، والشمس محمد بن حسن 1168مرتضى الزبيدي عن أحمد بن أحمد المعروف بابن الموقت المقدسي، لقبه ببيت المقدس عام 

   .ونرويه من طريق الحضيكي عن أحمد بن محمد الورزازي عنه. ھما عنه إجازةالمنير كال
 

و عبد هللا خروف األنصاري التونسي ھو اإلمام المحدث العالمة المعقولي المسند جار هللا أب :(3) ـ خروف التونسي 172
الفاسي، كان قرأ بتونس ومصر وغيرھما وامتحن باألسر، ففداه سلطان فاس أبو العباس أحمد بن محمد المريني الوطاسي 

 آخر ملوكھم، وأقام بفاس تؤخذ عنه العلوم العقلية،
________________________________________ 

 
 .)178: الصلة(ولم يكن بالضابط لما رواه : وقال فيه ابن بشكوال 496توفي خازم سنة وقد  433: فھرسة ابن خير (1)

فلعله ھو، ولكنه لم يذكر 1147لمحمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي الصوفي وجعل وفاته سنة ) 97 - 49: 4(ترجم صاحب سلك الدرر  (2)
 .له شيئاً من المؤلفات

 281: وشجرة النور 91: 1المثاني ھو محمد بن خروف كما في نشر  (3)
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، وصفه الشيخ القصار في ثبته 966آلن، مات بفاس سنة ] إلى[وھو مجدد سند تعليمھا وعنه أخذت بالمغرب على الحقيقة 

  .له رحلة واسعة ذكر فيھا مروره على تونس، وقفت على بعضھا. بالمنفرد بالمنطق والكالم وأصوله والفقه والبيان بفاس
ن سقين العاصمي وغيره، وبالمشرق عن جماعة منھم كمال الدين محمد بن علّي الطويل القادري والناصر اللقاني يروي ع

وأخوه شمس الدين، حسب رواية األول عن شھاب الدين الحجازي عن ابن أبي المجد عن الحجار بأسانيده، ورواية الثاني 
الشرف المناوي عن الولي العراقي بأسانيده، ويروي عن الشيخ أبي والثالث عن زروق بأسانيده، ويروي الطويل القادري عن 
أروي فھرسته ورحلته من طريق الشيخ القصار والمنجور وابن عبد . الحسن المالكي الشاذلي المصري شارح الرسالة وغيره

   .ومن طريق الشھاب أحمد المقري عن عمه سعيد عنه: ح. الجبار الفجيجي الثالثة عنه

ھو العالمة الشيخ مصطفى بن خليل التونسي قرأ باألزھر ومكة المكرمة، وأجيز فيھما من السيد : يل التونسيـ ابن خل 173
عبد هللا كوجك البخاري والبرھان السقا والشھاب دحالن والشيخ محمد الخضري األزھري والشمس عليش والشمس األنبابي 

حسن الھواري والشيخ محمد نواب المكي الحكيم والشيخ رحمة هللا  ومحمد بن عبد هللا بن حميد الحنبلي المكي الشرقي ومحمد
والشيخ حسين بن إبراھيم األزھري والشيخ عبد الرحمن بن عبد هللا سراج المكي والشيخ حسن " إظھار الحق"الھندي صاحب 

خ عبد الھادي نجا العدوي المصري والشمس محمد األشموني والشيخ حسن المرصفي والشيخ حسين المغراوي الشافعي والشي
وممن أجازه من شيوخنا المصريين الوجيه الشربيني المصري والشھاب أحمد الرفاعي المصري، ومن . األبياري وغيرھم

غرائب شيوخه الشھاب أحمد بن عبد الرحيم الطھطائي المصري الشافعي والشيخ علّي خليل األسيوطي حسب رواية األخير 
ويروي ابن خليل المذكور . عن السيد داوود القلعي عن الحافظ مرتضى الزبيديلرياني عن المعمر عبد الواحد بن منصور ا

والبن خليل المترجم مجموعة تضمنت إجازات مشايخه المذكورين له . عن الزياني والبرھان الباجوري كالھما عن الشرقاوي
ئي والبخاري، نروي كل ما له عن ومشايخھم وھي في مجلد لطيف، أطولھا وأفيدھا إجازة ابن حميد الشرقي والطھطا

   .المقرىء المعمر البرھان إبراھيم بن سليمان المارغني المالكي التونسي بھا عنه تدبيجاً عنه

   .(1) )انظر االتحاف: (خليل اللقاني

" المواھب"يروي عن عمر المقري المزالوني وجاد هللا البناني، كالھما عن الزرقاني شارح : لمغربيـ خليل التوني ا 174
ولخليل المذكور ثبت نسبه له . ويروي مؤلفات الزرقاني المذكور عن سالم النفراوي عن الشھاب أحمد النفراوي عن مؤلفھا

بن عمار الجزائري المذكور عنه، ونرويه أيضاً من طريق أبو عبد هللا بصري المكناسي في فھرسته، نرويه من طريق أحمد 
 ً    .ابن عبد السالم الناصري عن الشمس محمد بن أحمد الجوھري عنه أيضا

ھو شھاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي ـ نسبة إلى خفاجة بالفتح والتخفيف ـ حي من بني  :(2) ـ الخفاجي 175
ً بخط صاحب  ، المصري الحنفي قاضي بكسر الخاء، وھو خالف المعروف المسموع" المنح البادية"عامر، وجدته مضبوطا

، ال (3) وقد أناف على التسعين، شارح الشفا في أربع مجلدات ضخمة طبع مراراً  1069رمضان عام  12القضاة المتوفى 
 أفيد منه

________________________________________ 
 

 .24: تقدم برقم (1)

ومقدمة الريحانة بتحقيق عبد الفتاح محمد الحلو 227: 1والزركلي  128: وصفوة من انتشر 331: 1ترجمة الخفاجي في خالصة االثر  (2)
 .39 -  3: 1) 1967القاھرة (

 .في أربعة مجلدات 1267نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض طبع األستانة : اسمه (3)
   

ً وعلومھا. وال أوسع في شروح الشفا كلھا المشارقة والمغاربة التمامة في صفة العمامة، يعني النبوية : وله في السنة أيضا
ً الريحانة استوعب فيھا ". الدعامة"وأھمل ذكره ابن الخال في " 1ج 589أشار له في شرحه المذكور ص " وللمترجم أيضا

وأخذ عن والده الشمس الخفاجي وخاله الشنواني والشمس الرملي . ين والشعراءذكر مشايخه ومن لقي من العلماء والمحدث
وإبراھيم العلقمي وعلي بن غانم المقدسي الحنفي ومحمد الصالحي الشامي وداوود البصير الطبيب وسعد الملة والدين ابن 

لرداني وغيرھم، كلھم عنه، قال عنه نروي ما له من طريق العياشي والثعالبي والعجيمي وا. حسن الرومي سائر ما يجوز لھم
شيخنا ھذا ممن اتسعت رحلته في أقطار األرض وبعد صيته وعمر وبلغ في التحقيق " :(1) "اإلتحاف"أبو سالم العياشي في 

: وقال عنه الرداني في آخر صلته" وله ملكة قوية في سائر العلوم الشرعية والفلسفية، اھـ مبلغاً يعجز من وراءه عن إدراكه،
  ).باختصار" (شھاب الحفاظ والنقاد وملحق األحفاد واألجداد"
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   .له برنامج نقل عنه ابن األبار: ـ الخوالني 176

  
، له برنامج نرويه 593ھو محمد بن يوسف بن مفرج بن سعيد البناني من أھل بلنسية المتوفى سنة  :(2) ـ ابن الخياز 177

   .من طريق ابن األبار عن شيوخه أبي الحسن بن خيرة والكالعي، كالھما عنه
 

ھو الشيخ الفقيه أبو محمد عبد هللا بن إسماعيل ابن محمد بن خزرج اللخمي، له فھرسة مرتبة على  :(3) ـ ابن خزرج 178
 .حروف المعجم، أرويھا بأسانيدنا إلى ابن خير عن الخطيب شريح بن محمد المقري عنه

________________________________________ 
 

 .فيما تقدم 18: يعني إتحاف االخالء رقم (1)
 .552: التكملة (2)
 .478وتوفي سنة  275: وترجمة ابن خزرج في الصلة 432: فھرست ابن خير (3)

   
ھو اإلمام ذي الوزارتين لسان الدين والدنيا أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن سعيد ابن الخطيب  :(1) ـ ابن الخطيب 179

يه أبي جعفر وأبي البركات ابن الحاج ، سمع من أبي عبد هللا ابن جابر وأخ776وقتل سنة  713السلماني الغرناطي، ولد سنة 
وأبي محمد ابن سلمون وأخيه أبي القاسم وأبي عبد هللا ابن عبد الملك وأبي العباس ابن يربوع وأبي محمد ابن أيوب المالقي 

   .خاتمة أصحاب أبي علّي ابن أبي األحوص
 

" نفاضة الجراب فيمن جمعني وإياه االغتراب" وله رواية عالية وكتب في التاريخ والطب واألدب والفلسفة والتصوف وكتابه
حاو لرواية واسعة وتراجم كثير من كبار من أجاز له فھو كالفھرس له، عندي بعضه مأخوذ بالتصوير الفوتوغرافي عن أصل 
ابه أندلسي موجود اآلن في مكتبة االسكولایر ببالد أصبانيا، وقد نقل عنه ابن غازي كثيراً من تراجم المكناسيين في كت

ولما ترجم ابن غازي في الروض ألبي عبد هللا . مما يدل على تھافت ابن الخطيب على الرواية والراوين" الروض الھتون"
   ."ذكر ابن الخطيب في بعض فھارسه: "ابن الصباغ قال

 
نيدنا إلى الحافظ نروي كتبه وروايته وشعره وفھارسه من طريق المنتوري عن أبي بكر أحمد ابن أبي القاسم ابن جزي، وبأسا

 ان: ابن حجر عن أبي القاسم ابن علّي الفاسي وھو وابن جزي عنه، وقد قاتل القاضي ابن السكاك
________________________________________ 

 

(1) 

في أعمال االعالموترجمة كتبھا بنفسه في آخر اإلحاطة، ومعلومات عنه ) 7 -  5األجزاء (للسان الدين ابن الخطيب ترجمة في نفح الطيب 
والكتيبة الكامنة وغيرھا من كتبه؛ وقد نشر عدد كبير من كتبه، وصدرت عنه دراسات منھا كتاب لألستاذ محمد عبد هللا عنان وثان للفقيه

وھو في روضة التعريف،: التطواني محمد بن أبي بكر وثالث لألستاذ عبد الھادي أبو طالب؛ ومن مؤلفاته التي نشرت في األيام األخيرة
 .التصوف، والصيب والجھام وھو مختار من ديوان شعره، ونفاضة الجراب، وكناسة الدكان، وجيش التوشيح، وغير ذلك

 

ابن الخطيب دخل بيده من كتب التواريخ وطالع منھا ما ال يمكن أن يدخل إال بيد ملك شامخ الملك كالحكم المستنصر في 
  .زمانه، فتحقق ذلك، اھـ

  
ھو أبو عبد هللا، أروي فھرسه من طريق القاضي عياض عن أبي محمد ابن عتاب عن أبي عمر ابن  :(1) خلدـ ابن ال 180

  .الحذاء عن أبيه
 

ابن إبراھيم بن خلصة الحميري التونسي جد عبد هللا ھو الشيخ الفقيه المقري أبو جعفر أحمد بن محمد : ـ ابن الخلصة 181
  .بن ھارون الطائي ألمه، له فھرس أرويه من طريق ابن جابر الوادياشي عن عبد هللا بن ھارون عنه

 
   ."التكملة"ھو أبو عبد هللا ابن خليفة القاضي، له برنامج نقل عنه ابن األبار في : ـ ابن خليفة 182

 
ھو الفقيه األديب المسند الرحال أبو عبد هللا محمد بن خليفة المدني، أصله من تونس، ويعرف  :(2) ـ ابن خليفة المدني 183
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سيين والرباطيين بالشريف ووصفه بعض مجيزيه من الفا" المسعودي"أھله فيھا بأوالد الرقاع، وكان يكتب في إمضائه 
رحل في صغره إلى المدينة وتديرھا ثم رحل إلى مصر وتونس والقيروان والجزائر وفاس . الحسني اإلدريسي، وھو عجيب

ومراكش والصويرة وآسفي والرباط ومكناس وقت ما كان الجوالن في ھذه البالد يحتاج إلى صبر وعناء، وروى عن مؤلفي 
" خزينة األسرار"ورحمة هللا محمد حفني النازلي صاحب " إظھار الحق"رحمة هللا الھندي صاحب زمانه مؤلفاتھم، كالشيخ 

والشھاب أحمد دحالن والشيخ محمد أبي خضير المدني وعمر بن إبراھيم بري المدني ومحمد بن عمر بالي الحنفي المدني 
 ظمھم شھرة،وأبي المحاسن محمد بن خليل القاوقجي الطرابلسي، وھو أعلى من لقي وأع

________________________________________ 
 

 .)19: رقم( 287: الغنية (1)
 .416 -  415: ترجمة محمد بن خليفة التونسي المسعودي في شجرة النور (2)

   
لمصري والسيد جعفر بن إسماعيل البرزنجي المدني والشمس محمد االنبابي المصري مفتي المالكية وعبد الھادي االبياري ا 

وإسماعيل الحامدي المصري مفتي المالكية، وخالنا وشيخنا أبي المواھب جعفر بن إدريس الكتاني، ونجله الشمس محمد بن 
  .وغيرھم" سلوة األنفاس"جعفر صاحب 

روى عامة عن دحالن واالنبابي والحامدي واالبياري ومفتي القيروان محمد الصدام وحمودة الصدام ومحمد عظوم ومحمد 
ي شيخ اإلسالم بالمانستير والحاج صالح رفيقه، ومجيزنا الشيخ عمر بن الشيخ، وجيزنا الشيخ الطيب النيفر، ومجيزنا الجد

الشيخ سالم بو حاجب، وقاضي القيروان الشيخ محمد بوھاھا والشيخ أحمد بو خريص التونسي والشيخ أبو خضير ومحمد بالي 
عفر البرزنجي والبرھان إبراھيم الدسوقي والشيخ رابح والشيخ حمدة الشاھد وعمر بري وشيخنا عبد الجليل برادة والسيد ج

التونسي والشيخ محمد النجار التونسي، ومجيزنا أبي علّي الحسن بن أحمد بن موسى الجزائري، وتدبج معه، وأبي الحسن 
ضي أبي محمد عبد هللا بن علّي بن عبد الرحمن مفتي وھران، ومجيزنا قاضي فاس حميد بن محمد بناني، ومجيزنا القا

الھاشمي بن خضراء السلوي، ومجيزنا قاضي مكناس الشھاب أحمد بن الطالب ابن سودة الفاسي وقاضي فاس أبي محمد عبد 
الھادي بن أحمد الصقلي الحسيني الفاسي والنقيب أبي محمد عبد هللا بن إدريس البدراوي الفاسي والمعمر أبي محمد عبد الملك 

وي الضرير الفاسي، ومجيزنا قاضي الرباط أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن البريبري السلوي ثم الرباطي بن محمد العل
وأبي إسحاق إبراھيم التادلي الرباطي والحاج محمد أزنيط المراكشي وأبي الحسن علّي بن الخفاف الجزائري وأبي حامد 

لصويرة مع مجيزنا أبي العباس أحمد الوعزوني التناني، وفي وتدبج في ا. العربي بن السائح الشرقاوي الرباطي وغيرھم
وروى كتب الثعالبي عن . الرباط مع قاضيه أبي العباس أحمد بن محمد بن الحسن بناني، أحد من تدبجت معه أيضاً وغيرھم

وقجي الطرابلسي، و الشاذلية وأذكارھا وأعمالھا عن أبي الحسن القاأبي العباس أحمد بو قندورة الجزائري، وروى الطريقة 
عن أبي العباس أحمد بن محمد " دالئل الخيرات"عن سليل مؤلفه الشمس محمد بن محمد بن عظوم القيرواني، و " تنبيه األنام"

بن رضوان المدني والشھاب أحمد الكسراوي والحاج محمد أزنيط المراكشي، وكثيراً من األذكار واألسماء عن الشمس محمد 
. ي بن الشيخ أبي الحسن علّي بن أحمد الوزاني، والطريقة القادرية عن أبي الحسن علّي بن حيدر القادريبن المكي بن التھام

ً سنة  ً للكتب والدواوين بالشراء واالستنساخ فحصل على عدة صناديق ضاعت وتفرقت بموته في مكناس غريبا وكان جماعا
   .شذر مذر 1313

تدبجوا معه، وقد تدبج معي أيضاً ثانيھما، وھم أبو الحسن علّي بن أحمد بن  أروي جميع ما له من طرق منھا عن ثالثة ممن
موسى الجزائري، والقاضي أبو العباس أحمد بناني، وأبو العباس أحمد الثناني دفين آسفي، وأبو العباس أحمد بن محمد بن 

ثة من صدور مشايخه ومجيزيه إلى ومن العجيب أن ثال. المھدي، وأبو محمد ابن أبي بكر الشاذلي وغيرھم، خمستھم عنه
أبو عبد هللا ابن جعفر الكتاني، " السلوة"الشيخ الطيب النيفر، والشيخ سالم بوحاجب، وابن خالنا صاحب : اآلن في األحياء وھم

وممن روى عن المترجم بالرباط الفقيه الصوفي أبو محمد زين العابدين بن  .(1) وقد شاركتھم في جميعھم كغيرھم ممن سبق
 :أبي بكر بناني الرباطي، فقد وقفت على إجازته له وھي عامة ختمھا المترجم ببيت نصه

 أو لم يناسب خلف ظھرك انبذا ذاذا سندي فإن قبلـت حـبـ
  

 ھو العالمة شيخ اإلسالم العادل في :(2) ـ ابن الخوجة التونسي 184
________________________________________ 

 
والثاني وھو األستاذ بو 1340ھم أيضاً الموت وحصدھم الفوت فمات األول وھو الشيخ النيفر في رجب عام بعدما عاشوا ما شاء هللا أتى علي (1)
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 .)المؤلف(رحمھم هللا  1345رمضان عام  16والثالث وھو الكتاني بفاس في  1342رجب  14حاجب 
ً ( 439: شجرة النور (2)  .)عرضا

   
بن حمودة بن محمد بن الحاج علّي بن الخوجة الحنفي التونسي المتوفى في قضائه شمس الدين محمد بن المفتي الشھاب أحمد 

له مجموعة تضمنت إجازاته أمن مشايخه ". في لفظ عاشوراء تاريخ له: "قال بعض التونسيين. 179يوم عاشوراء سنة 
فمن . أعالم التونسيين وإجازات مشايخ مشايخه لھم، وإجازات الشمس الغرياني والمحجوب والكواشي والرياحي وأمثالھم من

مجيزيه ھو الشيخ بو المحاسن يوسف بن بدر الدين المغربي الدمشقي والشمس محمد بن التھامي ابن عمرو األوسي الرباطي 
والشھاب أحمد بن محمود اآلبي التونسي والبرھان الرياحي والشمس محمد بن محمد بن محمد بيرم الثالث والشيخ إسماعيل 

يرھم، فيوسف بدر الدين وابن عمر والرياحي بأسانيدھم المذكورة في تراجمھم ھنا، وأما اآلبي فيروي بن محمد التميمي وغ
عن الشيخ بيرم الثاني عن المكودي عن الحريشي عن الفاسي بأسانيده، وأما التميمي فيروي عامة عن صالح الكواشي وعمر 

وكما أجاز لعمر المحجوب " المواھب"زيتونة عن شارح بن قاسم المحجوب، حسبما يروي األخير عن أبيه قاسم عن محمد 
ً محمد بن علّي الغرياني عن  المذكور محمد بن حسن الھدة السوسي عن الحنفي بأسانيده، وكما أجاز لعمر المحجوب أيضا

حمن ويروي المترجم الصحيح عن حسن الشريف عن والده عبد الكبير عن والده أحمد الشريف األصغر عن عبد الر. مشايخه
الكفيف عن شيخه سعيد الشريف عن أبي العباس أحمد الشريف عن عبد هللا الشبراوي عن سالم السنھوري عن الغيطي عن 

  .أروي ما للمذكور عن الشيخ الطيب النيفر عنه، وھو عال جداً . زكرياء عن ابن حجر
 

ھو شيخ اإلسالم أحمد المعروف بحميده ابن محمد بن أحمد بن الخوجة الحنفي ولد سنة  :(1) ـ ابن الخوجة الصغير 185
، ثم رفع الى االفتاء عام 1277، ثم ولي القضاء عام 1269، وولي االفتاء بھا سنة 1258، ودخل الزيتونة عام 1245
له محموعة في إجازاته . بتونس 1313بدالً عن الشيخ معاوية، ومات سنة  1294وولي مشيخة اإلسالم عام  1280

 وإجازات مشايخه، فمن مجيزيه
________________________________________ 

 
 .235: 1والزركلي  137: 2ترجمته في عنوان األريب  (1)

   
، والشيخ محمد بيرم الرابع، وإجازته له 1271 ھو عامة البرھان الرياحي ووالده شيخ اإلسالم محمد بن الخوجة أجازه عام

نروي ما له من طرق منھا عن الشيخ المكي ابن عزوز وابن عمه الشيخ أحمد األمين . نظماً وھي في غاية السالسة والحالوة
   .بن المدني ابن عزوز، كالھما عنه، ونروب عن الشيخ الطيب النيفر عن مجيزيه الثالثة عامة، وھو عال جداً 

 
ھو أبو القاسم محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن محمد بن علّي بن عمر األنصاري الشھير بابن : ـ ابن الخشاب 186

الخشاب الغرناطي الفقيه األستاذ الخطيب الراوية المسند، روى عن أھل بلده كوالده وخاله وأخيه لألب وغيرھم، وروى 
ري والعلم البرزالي وأبي حيان وابن عبد السالم الھواري التونسي وابن باإلجازة عن أعالم مشارقة كالحافظ أبي الحجاج الم

وأشياخي باللقاء : "جابر الوادياشي مسند تونس، وعبد المھيمن الحضرمي السبتي وغيرھم جميع ما لھم، قال عن نفسه
نرويه وكل ". ين جزءاً، اھـواإلجازة يقاربون في العدد أربعمائة شيخ قد ضمنت ذكرھم وفوائدھم معجماً كبيراً في نحو عشر

   .766ما له من طريق أبي زكرياء السراج عنه مكاتبة من غرناطة سنة 
 

األموي ـ بفتح الھمزة ـ من  ھو اإلمام الحافظ فخر األندلس أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة :(1) ـ ابن خير 187
أھل إشبيلية يكنى أبا بكر، وأبوه خير يكنى أبا الحسن، أخذ عن شريح واختص به إلى أن مات، وسمع منه ومن ابن العربي 
وابن حبيش، وأجاز له من األندلس ابن عتاب والرشاطي وغيرھم، ومن المشارقة السلفي والمازري، وكان من المكثرين لتقييد 

 لمعتنين بتحصيل الرواية بحيث يأخذ عن أصحابه الذين شاركھم في السماعاآلثار وا
________________________________________ 

 
)خير(وتاج العروس  225: 4وعبر الذھبي  139: 2وغاية النھاية  1366: وتذكرة الحفاظ 523: ترجمة أبي بكر بن خير في التكملة (1)

 .)مترجمة عن اإلسبانية(ومقدمة فھرسة ابن خير  354: 6 والزركلي 252: 4والشذرات 
   
وقال الحافظ السيوطي في ترجمته من ". أحد األيمة المشھورين باالتقان والضبط، اھـ: "وقال فيه الحافظ السھيلي. من شيوخه 
وتغالى الناس بعد موته في كتبه، وبمكتبة القرويين بفاس إلى ". لم يكن له نظير في ھذا الشأن، اھـ" :(1) "طبقات الحفاظ"
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اآلن نسخته من صحيح مسلم التي قابلھا مراراً وسمع فيھا وأسمع بحيث يعد أعظم أصل موجود من صحيح مسلم في افريقية، 
، 573القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن عمر األموي اإلشبيلي المالكي، فرغ منه سنة  وھو بخط الشيخ األديب الكاتب أبي

وعليه بخط المترجم أنه عارضه بأصول ثالثة معارضة بنسخة الحافظ أبي علّي الجياني شيخ عياض وغيره من األعالم، 
 573عض معانيه، وفرغ من ذلك سنة وكتب المترجم بھامشه كثيراً من الطرر والفوائد والشرح لغريب ألفاظه وشروح ب

 ً    .أيضا

وھو من المشھورين بسعة الرواية والتبحر في علومھا، وعدد من سمع منھم أو كتب له نيف ومائة رجل، قد احتوى على 
ال وق". التكملة"أسمائھم برنامجه الضخم، وھو في غاية االحتفال واإلفادة ال يعلم ألحد من طبقته مثله، قاله ابن األبار في 

رتبه " كتب إلي ـ يعني ابن خير ـ يخبرني أن فھرسته ھذه عشرة أجزاء، كل جزء منھا ثالثون ورقة: "جابر بن أحمد القرشي
على ما سيذكر ما رواه عن شيوخه من الدواوين المتعلقة بالقرآن ثم الموطأ ثم المصنفات المتضمنة للسنن، مع فقه الصحابة 

لحديث وشرح غريب وعلل وتواريخ وسير وأنساب، ثم فقه وأصول وأشربة وفرائض والتابعين والمسانيد وسائر كتب ا
وتعبير الرؤيا وزھد ورقائق وآداب وأشعار العرب والمحدثين، ثم الفھاريس التي اتصلت به، وقد ذكرنا جميع ما وقع له منھا 

نرويه من طريق ابن الزبير عن أبي الحسن  .(2) ھنا، ثم تسمية من لقبه وأخذ عنه وكتب له، وھو في مجلد ضخم طبع بأوربا
 .سنة 73عن  575أحمد بن محمد السراج عن خاله أبي بكر ابن خير، وقد كانت وفاة ابن خير بقرطبة سنة 

________________________________________ 
 

 .484: طبقات الحفاظ (1)
 .1963ثم أعيدت طباعته في بيروت سنة  1893طبع بسرقسطة سنة  (2)

   
أروي فھرسته من طريق . ھو أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون بن إبراھيم البغدادي الحافظ: ـ ابن خيرون 188 

 486الموجودين في وقت اإلجازة وكانت سنة عياض عن أبي علّي الصدفي عنه، بل أجاز ابن خيرون بھا لجميع المسلمين 
   .كما كتب ذلك بخطه على نسخة أبي علّي الصدفي منھا

قي الرملي اإلمام المفسر المحدث ھو خير الدين بن أحمد بن نور الدين األيوبي العليمي الفارو :(1) ـ خير الدين الرملي 189
يروي عامة عن . 1081وتوفى سنة  993المسند الراوية الفقيه شيخ الحنفية في عصره، وصاحب الفتاوي السائرة، ولد سنة 

الجنبالطي والشيخ سالم السنھوري وعالم األزھر عبد هللا النحريري ومحمد بن محمد سراج الدين الحانوتي واإلمام أحمد بن 
  .مين الدين ابن عبد العالي، حسب رواية األخير عن والده عن شيخ اإلسالم زكرياء عن ابن حجر عامةمحمد أ

نروي ما له من طريق أبي سالم والرداني وعيسى الثعالبي وإبراھيم بن عبد الرحمن الخياري ومحمد بن كمال الدين بن حمزة 
ونروي ما له من طريق أھله مسلسالً بالرمليين . ھل عصرهالدمشقي ويحيى الشاوي وغيرھم، كلھم عنه، وھو ممن أجاز أل

والحنفيين عن مفتي الرملة أبي المحاسن يوسف بن قاضي الرملة أحمد بن عبد الرزاق بن أحمد بن مفتي القدس نجم الدين 
حمد عن آبائه إلى ، وأجازني وأجزته، وھو عن أبيه أ1324الصغير بن الشيخ خير الدين لقيته بالرملة، وعليه بھا نزلت عام 

 .جده خير الدين الرملي المذكور بأسانيده

________________________________________ 
 

(1) 
وھي مخلصة مما كتبه تلميذه إبراھيم الجينيني في أول الفتاوى وقد قام الجينيني بجمع تراجم شيخه 134: 2ترجمة الرملي في خالصة االثر 

وانظر دراسة كتبتھا عنه وعن فتاواه في 254: 2ة العياشي معلومات ھامة عنه وكذلك في نفحة الريحانة أيضاً من مصادر أخرى، وفي رحل
 .)1978بيروت (الكتاب التذكاري المقدم لألستاذ رويمر في عيد ميالده 

   
ما له عالياً، وھو وأروي . وأروي فھرسته عالياً عن السكري عن الحلبي عن العقاد عن التركماني عن العالء الحصكفي عنه 

أعلى ما يوجد، عن السكري والحبال، كالھما عن الوجيه الكزبري عن خليل بن عبد السالم الكاملي عن أبيه عن خير الدين 
فبيننا وبينه أربعة، وال يمكن أن يكون أعلى من ھذا في الدنيا . الرملي، حسب إجازته لوالده محمد بن علّي الكاملي وأوالده

سالم العياشي عن المترجم أنه أخبره أنه غرس بيده ما يزيد على مائة ألف شجرة كلھا أطعمت وأكل من  وذكر أبو. اآلن
ً : ثمرھا، قال   .وأخبرني الثقة عنه أنه بنى ما يزيد على ألف عتبة، اھـ، وما ولي قط والية وال منصبا

بد هللا محمد بن أحمد بن موجوال العبدري نزيل ھو القاضي أبو عبد هللا، له برنامج رواه عنه أبو ع: ـ ابن أبي الخير 190
  .إشبيلية
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لفاسي العالمة المشارك المتمكن ھو أحمد بن محمد بن عمر الزكاري المعروف بابن الخياط ا :(1) ـ ابن الخياط 191
الصوفي الحيسوبي الفرضي األصولي البياني المعمر، آخر من بقي بفاس من وعاة الفقه المالكي وحملته على كاھلھم العارفين 

منتصف  1252ولد سنة . بأصوله وفروعه الخائضين فيه أكبر وأوسع خوض عرف عن المتأخرين، مع التحري والتثبت
وخ فاس أواخر المنصرم سماعاً كابن عبد الرحمن الحجرتي والمرنيسي وأبي غالب والحاج الداودي وأبي شعبان، أخذ عن شي

، ولو وفق الستجازتھم لكان غرة في 1268زيد عبد الرحمن الشدادي وأمثالھم، وأقدمھم وفاة منھم األخير، فإنه مات سنة 
   .جبھة الراوين

هللا محمد الصادق بن الھاشمي العلوي المدغري دفين مراكش، وھو أعلى ما والذين أجازوه عامة قاضي سجلماسة أبو عبد 
 عنده وأقدم مجيزيه

________________________________________ 
 

 .82: 2واالعالم الشرقية  127: 1ورياض الجنة  139: 2ومعجم المؤلفين  236: 1واعالم الزركلي  436: 1شجرة النور الزكية  (1)
   
بو العباس أحمد بن أحمد بناني وأبو عبد هللا محمد بن أحمد بن الطيب البناني، الفاسي أصالً المراكشي داراً وفاة، وأ 

، وأبو محمد عبد الملك بن محمد العلوي الضرير عام 1306حين ورد لفاس عام  1317المعروف فيھا ببونو المتوفى سنة 
القاضي حميد بن محمد بناني، وخالنا أبو المواھب : ، وشيوخنا، وأبو العباس أحمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج1313

جعفر ابن إدريس الكتاني والشيخ ماء العينين الشنكيطي وأبو جيدة الفاسي وعبد هللا ابن إدريس السنوسي على ما أخبرني به 
الح بن المعطي التادلي، وتدبج مع أبي محمد عبد هللا بن إدريس البدراوي والوزير أبي محمد ص. المجيز المذكور وغيرھم

واستجاز أخيراً ابن خالنا أبا عبد هللا بن جعفر الكتاني لما رجع من المشرق، مع أنه من قدماء تالميذه، وتدبج بمحضري مع 
صاحبنا أبي حفص عمر بن حمدان المحرسي المدني لما ورد على فاس أخيراً، وروى حديث المصافحة عن أبي حامد العربي 

وي، وروى دالئل الخيرات عن أبي إسحاق إبراھيم اليحياوي السوسي بسنده، والطريقة الناصرية عن أبي عبد بن الصديق العل
هللا محمد بن أبي بكر الناصري، والشاذلية عن أبي محمد عبد الواحد بناني، وحضر درساً واحداً في الشفا على قاضي مكناس 

   .أبي محمد العباس بن كيران

حاشية على الطرفة في االصطالح، طبعت بفاس مراراً، وله شرح على أبيات الشيخ الرھوني : حديثوله من التصانيف في ال
نحو ثالث كراريس عدد فيھا أكبرھا في  :(1) في األحاديث األربعة الموجودة في الموطأ ولم توجد مسندة، وله فھارس ثالثة

مقروءاته ومشايخه الفاسيين وغيرھم في العلم والطريق، ولخص منھا فھرسة صغرى في نحو ثالث ورقات ذكر فيھا إسناده 
في الصحيح والشفا والمختصر وعدد مقروعاته ومشايخه، وله ثبت آخر مفيد ألفه باسم قاضي فاس حينه صاحبنا العالمة أبي 

 .بناني وذكر فيه من أشياخه ومجيزيه ما لم يذكر في األولين، وختم بعد تآليفه التي قاربت المائةفارس عبد العزيز 

________________________________________ 
 .327: قارن بالدليل (1)

وما بعدھا إجازًة مرات، وھو اآلن في األحياء محفوظ الحواس  1318نروي جميع ما له من مؤلف ومروي عنه سنة  
مستحضر لمسائل الفقه وغيرھا كأنه حررھا باألمس، وله منذ أجيز من شيخه القاضي محمد الصادق نحو خمس وستين سنة، 
وله منذ سمع الشمائل على شيخه أحمد بن أحمد بناني ثالث وسبعون سنة، وھذا نادر، وأغرب منه أن له منذ مات شيخه 

ودفن  1343رمضان عام  12ثم مات رحمه هللا يوم االثنين . أخرينسنة، وھذا عز نظيره عن المت 76الشدادي إلى اآلن 
   .بالرميلة من فاس

   .للحافظ مرتضى الزبيدي، أرويه بأسانيدنا إليه: ـ اختصار مشيخة أبي عبد هللا البياني 124

صاري الحنفي لعالم الھند ونظاره أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي األن: ـ خير العمل في تراجم فرنكي محل 125
" التي أنا مشتغل بتأليفھا، اھـ" خير العمل"ليطلب تفصيل إجازات مشايخي من رسالتي " ظفر األماني"في كتابه . األثري

  .(1) )عبد الحي من حرف العين: وانظر(
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 حرف الدال
 

البالد واألقطار في طلب  ھو الشيخ المسند داوود بن علّي بن شعبان العباسي األصابي اليمني، طاف: ـ داوود العباسي 192
االسناد، وأخذ عن جمع كثير من مسندي الشام، منھم البدر الغزي، أجاز للمذكور إجازات متعددة كلھا نظم، ساقھا بنصھا في 

  وممن أجازه أيضاً نجم الدين الغيطي ومحمد بن أحمد الطبالوي وابن حجر الھيثمي والزيادي وابن .(2) "النفس اليماني"

________________________________________ 
 .فيما يلي 386: الترجمة رقم (1)

 .266ـ  262: النفس اليماني (2)

  .(1) )انظر حرف الصاد(نروي له بأسانيدنا إلى السيد صديق الخاص عنه . زياد الزبيدي، وكلھم كتب له إجازات 
ة المشارك الصالح، أحد من نفع ھو أبو العباس أحمد بن زيني دحالن المكي الشافعي مفتيھم بمكة، العالم :(2) ـ دحالن 193

أخذ عن محمد سعيد المقدسي وعلي سرور وعبد هللا سراج الحنفي . هللا به اإلسالم في الزمن األخير في تلك الربوع العربية
أخذ الفقه الحنفي عن السيد محمد الكتبي، يروي عن الوجيه . وبشرى الجبرتي والشيخ حامد العطار وغيرھم من الواردين

والشيخ عثمان الدمياطي وھو عمدته والقاضي ارتضا علّي خان المدراسي الھندي والشمس محمد بن حسين الحبشي الكزبري 
الباعلوي المكي ويوسف الصاوي ومفتي المالكية أبي الفوز المرزوقي وغيرھم عامة ما لھم، وأكثر أعتماده على أسانيد 

وطريقته كانت طريقة آل باعلوي، يرويھا عن السيد محمد بن  1304ومات بمكة سنة  1231ولد سنة . المصريين وأثباتھم
حسين المذكور والعارف عمر بن عبد هللا الجفري المدني والسيد عبد الرحمن بن علّي السقاف الباعلوي وأحمد بن سالم 

حمد بلفكيه، بحضور الجفري والعارف أبي بكر بن عبد هللا العطاس، قرأ عليه مختصر أسانيد الباعلويين للسيد عبد هللا بن أ
   .، وغيرھم1279جمع في مجلس واحد، وطلب منه اإلجازة في ذلك وأجازه عام 

 السيرة النبوية وھي مشھورة ووقع عليھا: وله من التصانيف في السنة 

________________________________________ 
 

 .373: انظر ترجمة صديق الخاص رقم (1)

(2) 
422: واكتفاء القنوع) صفحات متفرقة(وإيضاح المكنون  191: 1وھدية العارفين  181: 1ن وحلية البشر تحفة الرحمن في سيرة دحال

والموسوعة 75: 2واالعالم الشرقية  990: ومعجم سركيس 364: 2وداغر  97: 2وآداب شيخو  229: 1وكحالة  125: 1والزركلي 
 .814) السنة الخامسة(ومجلة العرب  649: 2وبروكلمان، التكملة  91: 2) ثانية. ط(اإلسالمية 

   
رت بھا الركبان، منھا تاريخ طبقات وكتابات على الكتب الستة، وله في التاريخ عدة مصنفات سا (1) اإلقبال، طبعت مراراً 

العلماء رتبھم بترتيب عجيب، جمع الشافعية على حدتھم، والحنفية على حدتھم، وھكذا بقية المذاھب، ومنھا تاريخ مجدول 
وھو الذي سعى لدى سلطان المغرب أبي علّي الحسن في طبع " المشرع الروي في مناقب السادات آل باعلوي"لخص فيه 

وله ثبت، وكان مدمناً على الدرس خصوصاً الحديث حتى قالوا صار البخاري . وكان مفقوداً بالمشرق بأجمعه شرح األحياء،
   .عنده ضرورياً كالفاتحة

  
أجاز لنا عنه أبو العالء إدريس بن عبد الھادي العلوي الفاسي والقاضي أبو محمد عبد هللا بن الھاشمي السلوي وأبو محمد عبد 

ي وأبو العباس أحمد بن محمد بناني الرباطي وأبو جيدة الفاسي والشيخ محمد الطيب النيفر التونسي والشيخ الملك العلمي الفاس
المكي بن عزوز وغيرھم من المغاربة، والسيد حسين الحبشي الباعلوي المكي والشيخ محمد سعيد بابصيل المكي والسيد سالم 

لشيخ أحمد بن عثمان العطار المكي والنور علّي بن ظاھر المدني بن عيدروس الباعلوي المكي والسيد عمر شطا المكي وا
والشيخ حبيب الرحمن الھندي المدني والشھاب أحمد بن إسماعيل البرزنجي وغيرھم من الحجازيين، والشمس محمد بن محمد 

ي ومحمد شريف المرغني االسكندري ومحمد اإلمام بن إبراھيم السقا المصري والشيخ حسين بن محمد منقارة الطرابلس
الدمياطي وغيرھم من المصريين، والشھاب أحمد بن حسن العطاس وغيره من اليمنيين، ونور الحسنين بن محمد حيدر 
األنصاري الحيدرابادي وأحمد رضا علّي خان البريلوي والسيد أبو بكر بن عبد الرحمن بن شھاب الباعلوي وغيرھم من 

   .جازوني عامة حسب إجازته لھمالھنديين، ھؤالء النيف والعشرون كلھم أ
  

 ومن اللطائف أني تدبجت على حقارتي وصغر سني مع من تدبج معه،
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________________________________________ 
 

 .كما طبعت على ھامش سيرة األمين المأمون 1295ومصر  1258الوھبية . ھي السيرة النبوية واآلثار المحمدية في جزءين ط (1)
   

ا األستاذ أبو عبد هللا المكي بن عزوز، فإن الشھاب دحالن عقب إجازته له طلب منه اإلجازة، وذلك آخر القرن وھو صديقن
وقد أفرد . المنصرم، ثم تدبجت أنا مع األستاذ ابن عزوز في حدود ثالثين وثالثمائة وألف، والحمد  على ما ھدى ووھب

نفحة الرحمن في مناقب شيخنا سيدي أحمد "ياطي المكي برسالة مطبوعة سماه ترجمته بالتأليف تلميذه السيد أبو بكر شطا الدم
  .وفي ھذه الترجمة التي عقدناھا له ھنا الكثير مما ليس فيھا، و الحمد" دحالن

  
ظ شمس الدين محمد الداودي المصري الشافعي، وقيل المالكي، العالمة المحدث الحافظ، ھكذا ھو الحاف :(1) ـ الداودي 194

أثنى عليه المسند جار هللا ابن فھد والبدر الغزي . كان شيخ أھل الحديث في عصره: وقال" شذرات الذھب"وصفه العمادي في 
وجمع ترجمة شيخه الحافظ السيوطي في " ة للسبكيطبقات الشافعي"وضع ذيالً على : وغيرھما، قال الشمس محمد بن طولون

نتصل به . 945شوال سنة  28للسيوطي وطبقات المفسرين، مات في " لب اللباب في األنساب"مجلد ضخم، وله دليل على 
  .من طريق المكتبي عن والده أبي الحسن علّي عن اإلمام الداودي

 
ھو المحدث الراوية المتفنن أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن علّي بن عبد هللا األنصاري األسدي من ولد  :(2) ـ الدباغ 195

وروى وأخذ في تونس وغيرھا،  605، ولد سنة "معالم اإليمان"أسيد بن حضير، ويعرف بالدباغ القيرواني صاحب كتاب 
 يوخه على الثمانين، له برنامج ضم فيه أسماءھم وما روى عنھم، وله األربعون السباعية من تخريجه، وجالءناف ش

________________________________________ 
 

وبروكلمان، 1107: 2وكشف الظنون  304: 10ومعجم المؤلفين  184: 7والزركلي  71: 1والكواكب السائرة  264: 8شذرات الذھب  (1)
 .بتحقيق علي محمد عمر) 1972القاھرة (وقد طبع كتابه طبقات المفسرين في جزءين  289: 2لتاريخ ا

 .105: 4والزركلي ) 262: 1وعنه الحلل السندسية ( 66: رحلة العبدري (2)
   

بكتاب يسعى  األفكار في مناقب األنصار، وله كتاب معالم اإليمان، وقد طبع، يدل على اطالع واسع وتثبت عميق، وناھيك
وقال عنه ابن . مثل اإلمام ابن دقيق العيد في استنساخه من اإلسكندرية إلى تونس، ذكر ذلك العبدري الحيحي في رحلته عنه

ً به: ناجي ً للحديث عارفا وقد أعطاني أكثر من : أروي كل ما للمذكور من طريق العبدري المذكور عنه قائالً . كان حافظا
أنت أولى بھا مني فإني شيخ على الوداع وأنت في عنوان عمرك، : وائد شيوخه وفھارسھم قائالً عشرة أجزاء من فوائده وف

  .699وأروي فھرسته من طريق ابن جابر الوادياشي عنه أيضاً، وكانت وفاة المترجم سنة . اھـ
 

ھو الشھاب أحمد بن محمد الدردير العدوي المالكي األزھري شيخ الطريقة الخلوتية وأحد المنسوب لھم  :(1) ـ الدردير 196
يروي عن أحمد " وفيات األسالف"التجديد على رأس المائة الثانية عشرة من المالكية، وصفه بذلك الشھاب المرجاني في 

له كما قال . مد الدفري، وأجازوه عامة ما لھم ما عدا األول فال أتيقن ذلكالصباغ والحفني والصعيدي والملوي والشمس مح
وكان أكثر ما يجيز به على إجازة الصعيدي له، تلو إجازة . الحافظ مرتضى في ترجمته مجموع ذكر فيه أسانبد الشيوخ، اھـ

   .عبد هللا المغربي له، تلو إجازة شارح المواھب له
 

ني والونائي وابن عبد السالم الناصري والصاوي والطبولي وعلي بن األمين الجزائري، كلھم نروي كل ما له من طريق الفال
وأعلى ما حصل لنا بالشھاب الدردير من االتصاالت أنا نروي عنه بواسطتين وھو . 1201ومات سنة  1127ولد سنة . عنه

رابادي عن قاضي مكة عبد الحفيظ بن درويش أعلى ما يوجد، وذلك عن الشيخ محمد حسنين ابن محمد حيدر األنصاري الحيد
وأروي ثبت الشھاب الدردير ھذا عن الشيخ عبد الفتاح . العجيمي المكي بإجازته ألبيه وأوالده وھو عن الدردير عامة ما له

 الزعبي الطرابلسي
________________________________________ 

 
 .232: 1والزركلي  359: روشجرة النو 147: 2للدردير ترجمة في الجبرتي  (1)
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نقيب األشراف بھا لما لقيته ببيروت عن الشيخ عبد القادر أبي رياح الدجاني عن الشيخ فتح هللا المصري عن أبي العباس  
وأتصل به عن المعمر الشيخ عاشور الخنكي القسمطيني الحنفي عن الشيخ المدني بن عزوز النفطي : ح. الصاوي عن الدردير

لشيخ محمد المبروك وعمه محمد كما أخذا وتخرجا بالشيخ رويجيع بن العربي البوزيدي عن الشيخ الغدامسي عن عن أبيه ا
الدردير، وھو مع نزوله غريب، وأخبرنا الوجيه عبد هللا بن محمد بن صالح البنا باالسكندرية عن أبيه عن الشھاب الصاوي 

   .عن الدردير

أرو ي فھرسته وتصانيفه بأسانيدنا إلى القاضي عياض عن الحافظ أبي علّي الصدفي والجياني وأبي  :(1) ـ الدالئي 197
   .بحر األسدي والقاضي ابن عيسى والقاضي ابن رشد وغيرھم عنه

ھو اإلمام المحدث العارف الطائر الصيت، قبلة العلماء مأوى األشراف والصلحاء، مفخرة المغرب أبو  :(2) ـ الدالئي 198
ً ـ ابن الشيخ أبي بكر الدالئي شيخ زاوية الدالء التي ھي أع ظم زاوية كانت بالمغرب، وموقعھا بآيت عبد هللا محمد ـ فتحا

إسحاق بزيان، إحدى قبائل جبل درن بالمغرب األقصى، انتشر منھا العلم وانتعش بعد أن أضمحل بالمغرب أو كاد، وفي 
ھم أحبوا العلم وأظھروه بعد ان كان بالمغرب درس : "للمفتي أبي محمد عبد الودود بن عمر التازي فيھم" نزھة األخيار"

 فصار غيرھم إنوضاع، 

________________________________________ 
 

باألندلس، وھو العذري نفسه أعني أبا العباس أحمد بن عمر Dalias والدالئي المعني ھنا منسوب إلى بلده دالية) 2: رقم( 285: انظر الغنية (1)
 .(69: انظر الصلة( 478بن أنس، وكانت وفاته سنة 

(2) 
وانظر تاريخ زاوية الدالئية لصديقنا) فاس الحجرية. ط( 170: 1ونشر المثاني  67: بكر الدالئي في صفوة من انتشر ترجمة محمد بن أبي
وإلى مخطوطة البدور الضاوية لسليمان 227 -  225: وفيه إشارة إلى مرآة المحاسن ألبي حامد الفاسي 81 - 76: الدكتور محمد الحجي

ً الحوات وشرح درة التيجان لمحمد ب  .ن أحمد الفاسي وھو مخطوط أيضا
   
، وربي في حجر والده، ورحل إلى فاس فأخذ عن 967ولد المترجم تقريباً سنة " ذكر بفاس إنما يذكر بعدھم بحسب االتباع 

حمدلة أھلھا، وأعتمد الشيخ أبا عبد هللا القصار، أخذ عنه علوم السنة وأدواتھا وأجازه باجازة رائقة عقب فھرسته، نصھا بعد ال
ً القصار لقباً، عفا هللا عنه وعمن : والصالة يقول كاتبه محمد بن قاسم بن محمد بن علّي القصار القيسي الغرناطي أصالً وأبا
كان من نعم هللا علّي لقاء الفقيه المتفنن الصالح مربي طلبة العلم والدين الكثير اإلحسان إلى الضعفاء والمساكين حاج : دعا له

م سيدي محمد بن ولي هللا باتفاق الشھير ذكره في اآلفاق سيدي أبي بكر بن محمد أبقاه هللا فخراً لإلسالم ونفعاً بيت هللا الحرا
 :للفقراء واأليتام آمين، فطلب من محبه إجازة فقلت

 لنا سائالً أن تتحفوا بـدعـاء أجزت لكم مروينا مطلقاً وما
والموطأ وبقية الستة ومسند أحمد وسائر مصنفات الحديث الشريف  وسمع من لفظي بعض صحيح البخاري وأجزت له جميعه

وما في األوراق قبله، وجميع ما اشتملت عليه فھارس ابن الزبير والزين العراقي وابن حجر والشيخ زكرياء وسيدي يحيى 
ي، وكتب محمد السراج زالنيسابوري وابن غازي ومشيخة ابن النجار، وأجزت له جميع مروياتي بأنواعھا وجميع ما ل

ً على من يقف عليه وسائالً دعاءه وصلى هللا على سيدنا محمد وآله  المذكور أول ربيع الثاني عام اثني عشر وألف، مسلما
   .بلفظھا. وصحبه وسلم تسليماً، اھـ

وألف، ، ودفن بزاوية الدالئي، وحج عام خمس 1046سنة ألنه مات سنة  35وعاش الدالئي المجاز بعد ھذه اإلجازة نحو 
وقد ترجم أبو الربيع الحوات في . ولقي بمصر الشيخ زين العابدين البكري الصديقي، وأخذ عنه كما أخذ عن غير من ذكر

ال شك أن أسانيد ھذا الشيخ : "وھي في مجلد ضخم ألسانيد أشياخه المذكورين قائالً " البدور الضاوية في أھل الزاوية الدالئية"
أسانيده في حديث األولية وأسانيده ف كتب التفاسير،  رقھا العالية والسافلة عامرة، ثم ذكرللحافظ ابن حجر من فھارس بط

تفسيراً والكتب الستة والمسانيد وكتب السير وأسانيد بقية العلوم والطرق واألوراد واألوفاق وغير ذلك،  11وسمى نحو 
لضاوية، ثم ساق نظم الشيخ أبي محمد عبد السالم وإسناد نحو فھارس سبعة، وبعض المسلسالت في نحو كراسة من البدور ا

ألبي زكرياء " ضوء المصباح في األسانيد الصحاح"بن الطيب القادري الفاسي لسند المترجم ووالده في الطريق بنصه، وفي 
لمقل جھد ا"وفي ) انظرھا. (الجراري أن أسانيد المترجم مذكورة في اختصار فھرسته المشھورة بأسانيده المسطورة، اھـ

للشيخ أبي عبد هللا المسناوي أن أبا العباس أحمد بن يوسف الفاسي ألف في أسانيد والد المترجم تأليفاً لما شد الرحلة " القاصر
كان معمراً أوقاته الليلية والنھارية " : "البدور الضاوية"قال في . إليه وأخذ عنه بعد وفاة والده الشيخ أبي المحاسن رحمھم هللا

ً بطرق بتدريس الع لوم على اختالف أنواعھا إقراء بحث واستنباط وتحصيل وارتباط، وبناء الروع على األصول، عارفا
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االستدالل من الكتاب والسنة واالجماع والقياس، لم يأل جھداً في التصحيح والترجيح مع الحفظ والضبط واالتقان، بحيث 
كان ذاھباً في علم الحديث على أمتن سنن، كأنه : "ي محل آخروقال ف" تصحح نسخ الكتب الستة من فبه وال سيما الصحيحان

ونقل " واحد من رجال الصحيحين أو السنن، ولم يكن أحفظ منه في البوادي واألمصار، بعد شيخه أبي عبد هللا القصار، اھـ
ري ويتقن ضبطه، كان يعرف صحيح البخا: "ألبي العباس أحمد بن علّي البوسعيدي" بذل المناصحة"في محل آخر منھا عن 

وذكر في محل . انه كان له فھم خاص في علم الحديث" مباحث األنوار"وعن أبي العباس أحمد بن يعقوب الواللي في " اھـ
آخره من البدور أنه كان يختم صحيح البخاري كل سنة، وكان يحضر مجلسه جمع كثير من األعالم، ويحتفل ليوم الختم بما لم 

ام، ويأتيه الناس للتبرك واالستفادة من بعيد االمكنة وتنطلق بالثناء عليه األلسنة نثراً ونظماً، وذكر يسمع مثله من أنواع الطع
ألبي عبد هللا محمد بن " المورد الھني"وفي . في محل آخر أنه جمع أربعين حديثاً نبوية وذكر خلف كل حديث حكاية مناسبة

ند األشياخ أن العلم إنما أحياه بالمغرب من الشيوخ سيدي محمد بن أبي من المقرر ع: "أحمد بن محمد بن عبد القادر الفاسي
" نشر المثاني"ولما وقع نحو ذلك في ". بكر الدالئي وسيدي محمد بن ناصر في درعة وسيدي عبد القادر الفاسي بفاس، اھـ

إنه : "في حق المترجم" لتحفةا"كتب بھامش نسخته منه المطلع االخباري أبو محمد عبد السالم بن الخياط القادري صاحب 
كان يكرم طلبة العلم ويواصلھم بالعطاء الجزيل إعانة لھم على طلب العلم وكان مرتباً عنده بباب داره من طلبة العلم أزيد من 

أيضاً أنه كان يعدل ويجرح في حفاظ زمانه على " البدور"وذكر أبو الربيع الحوات في محل آخرمن ". ثالثة عشر مائة، اھـ
تعيين، وال يبالي في الحق كأنه يحيى بن معين، فقد روينا من طريق خاتمة العلماء الراسخين من أعقابه الشيخ اإلمام المحقق ال

أبي عبد هللا محمد ابن أحمد بن المسناوي بن شيخ اإلسالم أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر رضي هللا عنھم، قال حدثني الثقة 
حدثني أبو عبد هللا البيجري : "مھدي بن أحمد بن علّي ابن يوسف الفاسي رحمھم هللا قالالصدوق أبو عبد هللا محمد ال

حافظ ضابط : حفاظ المغرب في وقتنا ثالثة: المكناسي أن الشيخ أبا عبد هللا محمد بن أبي بكر الدالئي رضي هللا عنه كان يقول
: قلت: "قال الحوات". عين الثالث، رحم هللا الجميع، اھـثقة وھو أحمد بن يوسف الفاسي، وحافظ ضابط غير ثقة وھو فالن، و

وھكذا كانت طريقة المحدثين األثبات يعدلون ويجرحون في الرواة، وإن كانوا ممن بلغ النھاية في الشھرة بالعلم والوالية، فقد 
لى ضبط الحديث وحفظه واالتقان قالوا في أھل الطبقة السادسة من المجرحين إنھم الغالب عليھم الصالح والعبادة لم يتفرغوا إ

ثم الجرح وإن كان فيه خطر فال " من استخف بالحديث استحف الحديث به: "فيه فاستخفوا بالرواية، وكان خلف بن سالم يقول
بد منه، فالنصح في الدين حق واجب كحفظ الحقوق من الدماء واألموال واألعراض ولكون ذلك نصيحة ال يعد غيبة فيھم، وقد 

مسلمون قاطبة بال اختالف بينھم أنه ال يجوز االحتجاج في أحكام الشريعة إال بحديث الصدوق العاقل، قال أبو عبد اله أجمع ال
وإذا عرفت ھذا فكل ما ذكره شيخنا , " ففي ھذا اإلجماع دليل على إباحة اإلبانة عن حال من ليست ھذه صفته، اھـ: "الحاكم

الطيب القادري الحسني في تاريخه الكبير في رد ھذا التقسيم مشنعاً على قائله بالتشنيع  العالمة الصالح أبو عبد هللا محمد بن
العظيم، فھو خارج عن قصد قائله السابق الذكر، وھو شيخ اإلسالم أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر ألن قصده رضي هللا عنه 

ه إلى مجرد الوقوع في ھؤالء األيمة الذين كانوا في وقته إنما يتوجه باعتبار مصطلح المحدثين في القديم، وحاشا  أن يتوج
في ] فيه[من خيار ھذه األمة، فما فر منه حينئذ شيخنا أبو عبد هللا القادري المذكور من الوقوع في مثل ھذا المحظور فقد وقع 

أسمه لئال يتوجه إليه في حقه  ظنه السوء بھذا اإلمام الذي اتفق على رسوخه في العلم والدين جميع األنام، وإنما أخفى ذكر
وما نقله عن الشيخ أبي عبد هللا المسناوي من كونه تعوذ من ھذه المقالة، يكاد أن يكون في حكم االستحالة، كيف وقد . المالم

 نقلتھا من خطه مسندة برواية ھي عنده معتمدة، وال تعوذ من شيء منھا وال تعرض إليھا برده، مع أنه رضي هللا عنه كان ال
" البدور الضاوية"اھـ كالم الحوات في " يزيغ عن الحق ولو كان في جده، والظن بالجميع جميل، وهللا على ما نقول وكيل

   ."نشر المثاني"بلفظه، وكتب نحوه بخطه على ھامش نسخته من 

دولة العلوية أبو القاسم وقد نقل كالم أبي الربيع الحوات ھذا وسلمه جماعة من أعالم عصره فمن بعده وأقروه، منھم مؤرخ ال
ومنھم العالمة الجماع المطلع أبو العباس أحمد بن عبد السالم ". الترجمانة الكبرى في أخبار ھذا العالم براً وبحراً "الزياني في 

ق قائالً في ح" تحلية اآلذان والمسامع في نصرة الشيخ ابن زكري العالمة الجامع"البناني الفاسي في كتابه العجيب المسمى 
إنه لما رام التعدي على الشيخ الكبير الشھير أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر الدالئي فقد شنع : "أبي عبد هللا ابن الطيب القادري

قيض هللا من رد . . . حفاظ المغرب في زماننا ثالثة الخ: عليه تشنيعاً عظيماً، وأورد أعتراضاً ظنه قوياً جسيماً، وذاك في قوله
اً ما انبھم عليه من تلك المسالك، وھو سيدنا الشريف الحبر العالمة المحقق العمدة النقاد أبو الربيع يليمان بن عليه ذلك موضح

محمد بن عبد هللا العلمي الموسوي الشھير بالحوات ثم ساق كالمه، ومنھم شيخ الجماعة بالمغرب أبو عبد هللا محمد بن المدني 
ومن أغرب ما يالحظ على أبي عبد . ندي، نقل كالم الحوات المذكور مستحسناً لهكنون، فقد وجدت في كناشة بخطه، وھو ع

" جھد المقل القاصر"هللا القادري المذكور نقله إنكار ھذه المقالة عن المسناوي، مع أن المسناوي نسبھا لجده المذكور في كتابه 
بو عبد هللا محمد بن الشيخ أبي بكر يقسم من يعرفه وقد كان شيخ اإلسالم أ: "جازماً بھا غير ھياب وال وجل من أمرھا ونصه

من حفاظ علماء زمانه إلى من ھو حافظ ضابط ثقة، وإلى من ھو حافظ ضابط غير ثقة، وإلى من ھو حافظ غير ضابط وال 
رويناھا من  وقد سبق عن أبي الربيع الحوات قوله. ثقة، ويمثل لكل واحد من األقسام الثالثة بقصد التعريف والتحذير، اھـ منه

طريق أبي عبد هللا المسناوي لھا وجزمه بھا عن جده، ووجدت بخط شيخ بعض شيوخنا القاضي العالمة المطلع المحصل أبي 
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رد على ھذا المؤلف : "للقادري في المحل المذكور مانصه" التقاط الدرر"عيسى المھدي بن الطالب ابن سودة على ھامش 
   .وناھيك بھؤالء" بعض تالميذه، اھـالعالمة أبو الربيع الحوات وكذا 

ال : "ومن أوجه التوقف عند القادري كما في تاريخه الكبير أن البيجري الناقل لھذا الكالم عن المترجم له مجھول عنده قال
وال يعرف له ذكر مع أھل العلم ولم نعثر على من وصفه بالعلم أو ذكره أو سماه، ولم يذكره أحد ال في تقييد وال في فھرسة 

نقل وال مؤلف، مع مطالعتنا لكثير من ذلك كفھرسة سيدي عبد القادر الفاسي وولديه والشيخ اليوسي والمرآة والممتع 
والروضة واالبتھاج والمقصد وااللماع وتحفة األكابر وأزھار البستان وكثير من الكنانيش والتقاييد ولم نعثر على من ذكر 

و " الممتع"وھو عجيب صدوره منه رحمه هللا، فإن صاحب " النشر الكبير"م القادري في ھذا كال .الخ. . . " البيجري المذكور
وغيرھما ھو الذي نقل عن البيجري المذكور كما بخط المسناوي، ولوال أنه ثقة عنده عدل مزكى لما أعتمده في أمر " االلماع"

وقد سبق عن أبي الربيع . تجرى في البيجري المذكور والتفاصيل التي عند المحدثين في المجھول الحال واالسم ال. جلل كھذا
ً للبيجري المذكور . الحوات أن الشيخ المسناوي ساق ھذا التقسيم برواية مسندة ھي عنده معتمدة، اھـ نصه، وكفى ھذا توثيقا

ن ھذه الكتب ال وما ذكره من كونه ال ذكر له في فھارس الفاسيين واليوسي وغيرھا من الكتب التي ذكر ال يكون حجة له أل
ومن تتبعھا ال يجد فيھا ذكراًُ◌ ألحد من أھل مكناس مع . تذكر إالمن دعت الضرورة أھلھا أن يذكروه لعالقة بالمؤلف فيه

كثرة من كان به من الفقھاء والقراء واألدباء، فھل اولئك األعالم المكناسيون الذين كانوا في ذلك العصر وال نجد لھم ذكراً في 
   .ھذا ما ال أراه يقبله عاقل فضالً عن فاضل ؟ين واليوسي نحكم عليھم بالجھالة فھارس الفاسي

وأوالد البيجري بمكناس بيت شھير، وعلم في الفضل منير، تعدد فيھم القضاة والعلماء واألدباء منھم أبو محمد عبد السالم 
سالم البيجري، وله شرح على صغرى ، ومنھم القاضي أبو عبد هللا محمد بن عبد ال1132البيجري مات بمكناس عام 

وھو في مجلد ضخم، وقفت على نسخة منه بخط أبي عبد هللا محمد بن محمد " فتح الرحمن القفال أم البرھان"السنوسية سماه 
بن عبد السالم البيجري، تعرض لذكره األديب الكاتب ابن عثمان المكناسي في رحلته الحجازية وأبو عبد هللا بصري في 

الذي عدده من جملة الكتب التي لم يجد فيھا ذكراً للبيجري، سبحان هللا، ألم يجد فيه ما " االبتھاج"على أن . غيرھمافھرسته و
وكان الشيخ : "ما نصه" ابتھاج القلوب"ففي ترجمة الحافظ أبي العباس أحمد بن يوسف الفاسي من  ؟نقله البيجري عن الدالئي 

حافظ ضابط ثقة، وھو سيدي أحمد بن يوسف : حفاظ المغرب ثالثة: ئي الصنھاجي يقولأبي بكر الدالأبو عبد هللا محمد بن 
ألبي " جواھر األصداف"وفي " الفاسي، ةوحافظ ضابط غير ثقة، وعين الثاني، وحافظ غير ضابط وال ثقة، وعين الثالث، اھـ

 :عيسى المھدي بن الطاھر الفاسي نزبل تطوان

 ي والفاللي قل لمغربيالمقر ثالثة قالوا حفاظ المـغـرب
 بالعلم والسـر لـه تـفـرد ثالثھم أبو العبـاس أحـمـد

 والحفظ ال غيره في الفاللي فالضبط في المقري وال تبالي
 الضبط والثقة منذ صـدعـا وفي ابن يوسف له قد جمعـا
 أشياخ وقتنا زھر الـزمـان ھذا الذي روينا عـن أعـيان

  

وھو عن شيخه وعمدته اإلمام المحدث العالمة " كنز الرواية"جم من طريق أبي مھدي الثعالبي صاحب نروي ما للدالئي المتر
سنة، أخذ عنه  23أبي الحسن علّي بن عبد الواحد األنصاري السجلماسي عن المترجم، إجازة منه له بكل ما له بعد أن الزمه 

بحث وتحقيق وكشف وتدقيق، جلھا سماعاً من لفظه مع شروحه كلھا قراءة : مرة، قال الثعالبي 11فيھا صحيح البخاري نحو 
وحواشيه البن حجر والكرماني والقسطالني وزكرياء والسيوطي والدماميني والزركشي والمشارق لعياض واالستيعاب ومسلم 

الكوراني وبالسند إلى ابن سليمان الرداني وصاحب المنح والعجيمي واليوسي و: ح. وشروحه والشفا وشروحھا وغير ذلك
  .خمستھم عن أبي عبد هللا محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر الدالئي عن أبيه المترجم

وإمضاؤه فيھا  1042وعندي بخط المترجم إجازة ممضاة بخطه لبعض األشراف في الحديث المسلسل بالمصافحة بتاريخ عام 
د هللا غبار نعال الصالحين وخديم المساكين محمد بن أبي أفقر خلق هللا إلى رحمته، مملوك أھل البيت النبوي عب: "بخطه ھكذا

وبمحول ما ذكر إجازة أخرى عامة ". صلى هللا عليه وسلم بكر حقق هللا دعواه، وأصلح عالنيته ونجواه، بنبيه ومصطفاه
عالى محمد بن أبي بكر، قال عبيد آل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عبيد هللا ت: "بالتاريخ المذكور، وامضاؤه فيھا أيضاً ھكذا
  ."وفقه هللا لما فيه رضاه وجنبه اتباع ھواه، اھـ
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يل أول اسم ھندي ق: "وھو كما قال أبو الحسن علّي بن سليمان الدمنتي منسوب لدمنة كسدرة؛ القاموس :(1) ـ الدمنتي 199
رجل مشرقي فلم أشك أنه ھندي، وقياس النسبة إليه دمني بحذف تائه، ولكن " دمنات"من خط ھذه القرية المنسوبة إليه قبيلتنا 

والمراد ھنا العالمة المسند األديب كاتب الدولة " جرت عادتھم أن ينسبوه لجمع سالم مؤنث وكثيراً مانسب إليه بال ألف، اھـ
و حامد العربي بن محمد الدمنتي الفاسي، كان من عشاق الرواية واالسناد، وله فھرس نادر بالنسبة ألھل السليمانية البارع أب

   .جيله ومصره، وذكر من شيوخه السلطان أبا الربيع سليمان بن محمد العلوي والرھوني وغيرھما

محمد : الحجاز عامة عن المكيين القاضي أبي العباس أحمد بن التاودي ابن سودة وطبقته، وروى في: يروي عن أھل فاس
صالح الرئيس وأبي الحسن علّي البيتي ومحمد عربي البناني وعبد الحفيظ العجيمي وعمر بن عبد الرسول وعبد هللا بن عبد 

أبي بكر الداغستاني وحسن البوسنوي وإبراھيم بري وأمين الزاللي : الرحمن سراج ومحمد بن الحسن الحنبلي، والمدنيين
األمير الصغير وأحمد الصاوي : سفر وعبد الباقي الشعاب وأحمد بن إدريس اليمني العارف المشھور، والمصريينوإسماعيل 

وعلي الميلي وحسن العطار ومصطفى البناني وحسن البطايحي والقويسني والشمس محمد العروسي وثعيلب الضرير وأحمد 
 جوب وأحمدإسماعيل التميمي ومحمد المح: ابن وفا الحنفي، والتونسيين

________________________________________ 
 

ً رحلة "سمط الجوھر في األسانيد المتصلة بالفنون واألثر"وسمى فھرسته  331: ذكره ابن سوده في دليل مؤرخ المغرب (1) :ص(، وله أيضا
 .)من الدليل 350

 

علّي : ي ومحمد ابن عبد الكريم الفكون، والجزائريينأحمد العباس: اللبي ومحمد المناعي والبرھان الرياحي، والقسمطينيين
ً فھرسة أبي العباس الھاللي عن آخر تالميذه المعمر محمد بن صالح . القالنتي وأحمد بن الكاھية وغيرھم وروى عاليا

  .1253شعبان عام  27مات المترجم المذكور . الزكزوتي الرداني عنه

ي الفاسي ولقاضي فاس أبي عبد هللا محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج وأبي أجاز ھو عامة لمحمد بن عبد القادر الكردود
العباس أحمد بن الطاھر األزدي المراكشي دفين المدينة المنورة، حسبما وقفت على إجازة الدمنتي المذكور لھم، وھي عامة، 

ما وقفت على إجازة الدمنتي المذكور ، عقب استدعاء األول لنفسه ولرفيقيه المذكورين، ك1247صفر الخير عام  22بتاريخ 
ً للمسند محمد التھامي بن المكي ابن رحمون الفاسي، كتب له عدة إجازات كلھا عامة، منھا إجازة وقفت عليھا بخط  أيضا
المترجم كتبھا له على ظھر مجموعة إجازاته ممن سبقت تسميته من المشارقة وھي في عدة كراريس، وعندي أكثرھا بخط 

  .رحمون رحمھم هللا تلميذه ابن

وعن أبي العباس أحمد بن : ح. اتصالنا به من طريق أبي الحسن علّي بن ظاھر الوتري عن أحمد بن الطاھر المراكشي عنه
وعن أبي محمد : ح. محمد بن عمر الزكاري عن أبي عبد هللا محمد بن أحمد بناني المراكشي عن القاضي ابن الحاج عنه

ونروي . مي عن أبي عبد هللا محمد بن عبد الواحد ابن سودة الفاسي عن شيخه الكردودي عنهالطاھر بن حم الحاجي الشيظ
وأروي عن أبي : ح. الصحيح إجازة عن القاضي أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن البريبري الرباطي عن أبيه عن الدمنتي

أجزم باقتران السماع لھم فيه باإلجازة، فلذلك ال  عبد هللا السباعي المراكشي عن أبي حفص عمر ابن سودة عنه أيضاً لكن ال
  .أفرح اآلن بھذا االتصال

  .(1) "أجلى مساند على الرحمن"المسماة انظره في فھرسته (أبو الحسن علّي بن سليمان دفين مراكش : الدمناتي
له تأليف في حكم حوز القبائل وحاشية على نوازل العباسي  (2) ولھم دمناتي آخر من العلماء أسمه محمد بن عبد هللا الكيكي

  .ال أستحضر له اآلن ترجمة وال اتصاالً 

ھو اإلمام أبو العباس أحمد بن عبد المنعم بن يوسف الدمنھوري، ولد بدمنھور من أراضي مصر  :(3) ـ الدمنھوري 200
وقال " يت مثله، اھـبحر ال ساحل له وشيخ ما لق: "، قال عنه الشيخ التاودي في فھرسته1192ومات بمصر سنة  1101سنة 

قيل أن عدة تآليفه تقرب : "قال التاودي" أعلم أھل عصره بالديار المصرية في جميع الفنون النقلية والعقلية، اھـ: "فيه الحوات
نھاية التعريف بأقسام الحديث الضعيف، وھو شرح على أربعة : ومن مؤلفاته في علم الحديث وغيره" من تآليف السيوطي، اھـ

ً أبيات من  الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني، قال عنه : ألفية الحافظ العراقي في أقسام الحديث الضعيف، وله أيضا
 :له" ألفية السند"الحافظ الزبيدي في 
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 عالمة الوقت مجير الخـائف إمام أھل العصر في المعارف"
 في فھم فقه سائر المـذاھـب نيطت به رغبة كـل راغـب

 "في كل فن قد غدت مشـرفة كـتـب مـؤلـفةوكم له من 
________________________________________ 

 
 .33: انظر ما تقدم رقم (1)

(2) 
مواھب: وله 1185، والكيكي بكافين معقودين نسبة إلى جبل خارج مدينة مراكش توفي سنة )2292: رقم( 485: انظر دليل مؤرخ المغرب

ھذا من باب الترجيح فاسمه عند ابن سودة محمد بن عبد هللا الكيكي وال ادري ان كان المؤلف(د السايبة والجبال ذي اإلجالل في نوازل البال
 .)يشير إلى شخص آخر

 .في مصادره ولم يذكر فھرس الفھارس 34: 11وأشار إلى خطط مبارك  158: 1والزركلي  25: 2ترجمة الدمنھوري في الجبرتي  (3)
   
   ."الحنفي المالكي الحنبلي، استجاز بذلك من شيوخه: كان يكتب تحت اسمه بعد الشافعي: "ھاقال في شرح. اھـ
 

ومحمد بن عبد العزيز الزيادي  1129يروي عامة عن عبد هللا الكنكس والشھاب أحمد الھشتوكي والسيد محمد السلموني سنة 
   .الحنفي والشھاب أحمد بن عوض المرداوي الحنبلي وغيرھم

 
: له" شرح ألفية السند"قال الحافظ الزبيدي في " اللطائف النورية في األسانيد الدمنھورية"مع فيه إجازاتھم له اسمه له ثبت ج

وكان عالي اإلسناد رفيع العماد، ألحق األحفاد باألجداد، ونزل الناس بموته درجة إذ ھو آخر من كان بينه وبين الحافظ "
ألنه ھو وأمثاله ممن روى عن الزعبلي، بينھم وبين البابلي واحد، وابن عبد هللا وفي ذلك نظر : قلت" البابلي واحد، اھـ

  .المغربي الذي مات بعد المائتين يروي عن البابلي بواسطة واحدة فاعلمه
 

وأخبرنا به الشيخ موسى بن . نرويه وكل ما له من طريق الحافظ مرتضى الزبيدي والشيخ التاودي والشنواني وغيرھم عنه
لمرصفي المصري عن الشمس محمد الخناني الشافعي عن أبي علّي حسن بن درويش القويسني عن أبي ھريرة داوود محمد ا

 ً    .بن محمد القلعي عن الشھاب الدمنھوري، وربما روى الخناني عن القلعي شفاھا
 

ھو أحمد بن علّي بن أحمد الدمھوجي، نسبة إلى دمھوج قرية بقرب بنھا العسل من أراضي مصر،  :(1) ـ الدمھوجي 201
، سمع األولية من الحافظ مرتضى الزبيدي وتلميذه ابن عبد السالم الناصري 1246الشافعي شيخ الجامع األزھر، مات سنة 

ويروي عنھما . بناني عن أبي العباس بن ناصر عن والده عن البابلي حسب رواية األخير لھا عن جسوس عن ابن عبد السالم
 عامة وعن

________________________________________ 
 

 .305: 1ترجمة الدمھوجي في حلية البشر  (1)
   
حمد بن أحمد أعبد العزيز بن عباس األمطاعي المراكشي والشھاب أحمد بن أحمد بن جمعة البجيرمي وعبد هللا الشرقاوي وم 

له مجموعة في إجازاته أجاز بھا للشھاب أحمد منة هللا والبرھان السقا، . البخاري النابلسي ومحمد بن حمد الجوھري وغيرھم
ولعله آخر تالميذه وفاًة، وابن التھامي ابن عمرو الرباطي والشيخ العزب المدني وبشرى بن ھھاشم الجبرتي والشيخ عبد 

فأما ابن طاھر والسقا فأسانيدنا إليھما معروفة في حروفھا، وأما الشيخ . لخطيب الدمشقي وغيرھمالقادر بن عبد الرحيم ا
العزب والخطيب فمن طريق ولد األخير أبي النصر الخطيب عنھما، وأما بشرى الجبرتي فعنه محمد بن عبد هللا باسودان 

وأخبرنا الشمس محمد بن سليمان المعروف : ح. ا مكاتبةاليمني وعنه أبو بكر ابن شھاب العيدروس نزيل الھند الذي أجاز لن
   .بحسب هللا المكي عن الشھاب المعمر أحمد النحراوي المكي عن الدمھوجي ما له

أمير المؤمنين في الحديث ذو الكنيتين أبو محمد وأبو أحمد عبد المؤمن  ھو اإلمام حافظ الدنيا ونسابتھا :(1) ـ الدمياطي 202
بن خلف الدمياطي، بإعجام الذال وإھمالھا لغتان فيھا، قاله الشھاب أحمد بن قاسم البوني في ثبته، المتوفى سنة ست أو خمس 

لب العلم ولقي من أھله أعداداً منھم ابن رحل في ط. وسبعمائة فجأة بعد أن قرىء عليه الحديث، فأصعد إلى بيته مغشياً عليه
 خليل، حمل عنه حمل دابة كتباً وأجزاء وألف وروى حتى صار أوحد
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________________________________________ 
 

(1) 

:1 واالسنوي 132: 6وطبقات السبكي  30: 3والدرر الكامنة  409: 2والفوات  132: ترجمة شرف الدين الدمياطي في رحلة العبدري
والنجوم الزاھرة 1134: ودرة الحجال رقم 372: 1وغاية النھاية  120: والسالمي 40: 14والبداية والنھاية  1477: وتذكرة الحفاظ 552

والرسالة 403: 1والبدر الطالع  22: 1والدارس  12: 6والشذرات  512: وطبقات الحفاظ للسيوطي 357: 1وحسن المحاضرة  212: 8
 .(1962باريس (وقد نشر فايداً بالفرنسية تلخيصاً لمعجمه . 318: 4والزركلي  88: 2بروكلمان و 103: المستطرفة

   
ما رأيت : سمعت أبا الحجاج الحافظ يعني المزي، وما رأيت أحفظ منه في ھذا الشأن يقول: "قال الحافظ الذھبي. وقته في ذلك 

حمل على الظعائن عشرين مجلداً من : "الوفيات حين ترجمهقال الكتبي في فوات " في الحديث أحفظ من الدمياطي، اھـ
   ."تصنيفه في الحديث واللغة

العقد المثمن فيمن اسمه عبد المؤمن في مجلد، األربعون المتباينة اإلسناد المخرجة على الصحيح من حديث أھل : ومن تآليفه
األربعين األبدال التساعيات للبخاري ومسلم،  بغداد في مجلد، ومختصر ھذه األربعين وھي األربعون الصغرى، وله كتاب

، وله المائة التساعية في الموافقات واألبدال 688ومنه اآلن نسخة موجودة بالمكتبة الخالدية ببيت المقدس، قرئت عليه سنة 
غدادية، والمجالس العالية والتساعيات المطلعة، واألربعون الحلبية في األحكام النبوية، واألربعون في الجھاد، والمجالس الب

الدمشقية، وكتاب ذكر أزواج النبي صلى هللا عليه وسلم وأوالده وأسالفه، وله جزء محتو على عوالي وأبدال ووموافقات 
   .تشھد له بالحفظ والعلم: وتساعيات ومصافحات وأناشيد ومقطعات، وله كتاب في الخيل، وله مشيخة، قال الكتبي

لقيه وأخذ عنه في أي فن كان في أربعة أسفار موجود اآلن بخط مؤلفه في مكتبة تونس،  ومعجمه في أسماء شيوخه ومن: قلت
عددھم يزيد على ألف وثالثمائة شيخ، ونحوه للذھبي في " درة الحجال"وفي . أنه مشتمل على ألف شيخ" كشف الظنون"وفي 

قال العبدري وقد لقيه في ". طبقات الحفاظ" والسيوطي في" شرح البديعية"وابن ناصر الدين في " تذكرة الحفاظ"ترجمته من 
 ؟سمعته يقول إنھم ينيفون على ألف ومائة وسبعين، فقال له بعض الحاضرين، وھل كانوا كلھم أيمة: "رحلته وذكر معجمه ھذا

   ."لو لم أكتب إال عن العلماء األيمة ما كتبت عن خمسة، اھـ: فقال

اسم التجيبي والعبدري وأبي حيان والجافظ البرزالي وغيرھم من حفاظ المشرق أرويه وكل ما له من طريق ابن رشيد وأبي الق
نعم : فقلت ؟ألك غيره: لما استجزته ولولدي محمد وقف على االستدعاء لذلك فقال لي: "قال العبدري. والمغرب، كلھم عنه

ً : ثالثة، فقال أنا أكتب لك ولھم : حفظ القرآن، فقال لي ألنھم صغار وھذا الذي استجزت له: فقلت له ؟ولم لم تستجز لھم جميعا
ً حتى يكون من يكتب في االستدعاء بعد خطي يجيزكم جميعاً، فكتب اإلجازة بكل ما يحمل وكل ما له من تخريج لي  جميعا

  ."ولجميع األوالد وكنى أحد المحمدين أبا علّي واآلخر أبا بكر، وقيد خطه بذلك في االستدعاء

م حافظ اإلسالم على تعميم اإلجازة ألوالد العبدري رغبة في تعميم الخير وتوسعة على الناس، انظر حرص ھذا اإلما: قلت
وھذا باب قد طوي اليوم بساطه وانعدم نشاطه، و في خلقه ما أراد، وقد جريت على ما أحب الدمياطي، فاستجزت ألوالدي 

يم، وقد قال اإلمام أبو العباس أحمد البوسعيدي في من كافة من لقيت، وربما كنت أجد صعوبة من بعض المشايخ في التعم
توسع بعض الناس في اإلجازة سيما المحدثون فمنھم من يجيز أھل مجلسه، ومنھم من يجيز أھل " : "بذل المناصحة"كتابه 

لقيه،  البلد وأھل العصر، ويقولون بالشرط المعتبر فيوسعون لمن أدرك الدرجة أن يحدث إذا حصل الشرط ولو لم يره وال
ً لمن  ً وإدراجا الحاصل أن مطلق اإلجازة عندھم ال يدل على اإلتقان وال على الدراية، وإنما توسعوا مجازاً إعادة وإدماجا

ھؤالء الذين : حصل الشرط ولو بعد حين، فمن تنتقل به القدم تقدم وإال فال يتكلم، وقلت مرة لسيدي عبد الواحد ابن عاشر
  .اھـ منھا" لو لم يجيزوا إال لمن أتقن ما بلغنا شيء: فقال ؟تقانتجيزون لھم شھدتم لھم باإل

وھذه اإلجازة ھي أغلب ما يصدر منا، فقد أجزت لكثيرين إجازة قصدنا بھا إباحة الرواية، فاستعملوھا بمعنى الشھادة، : قلت
ومعناھا، وليس ما يريدونه وصاروا يدلون بھا للتصدير وانالة الوظائف ألن ھذا أغلب ما يعرف المغاربة من اإلجازة 

وقد أنشد ". الردع الوجيز لمن أبى أن يجيز"حسبما يعلم ذلك من كتابنا ويقصدون ويفھمون منھا ھو المراد عند أھل ھذا الشأن 
 :العبدري للحافظ الدمياطي ھذا

 نال العالء به من كان معتنيا علم الحديث له فضل ومنقبة
 عاطل إال به حلـيا أو حازه ما حازه ناقص إال وكملـه

  
  .(1) )انظر أنموذج العلوم: (الدواني
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ً في فھرسته :(2) ـ الديمي 203 ھو . بكسر الدال المشددة وفتح الياء المشددة، ھكذا وجدته بخط اإلمام ابن غازي مضبوطا

ر الدين الديمي، نسبة إلى قرية الحافظ الكبير أبو عمرو فخر الدين عثمان بن شمس الدين محمد بن فخر الدين عثمان بن ناص
من قرى مصر، الشافعي المصري من كبار المتخرجين بسيد الحفاظ ابن حجر والمعترف لھم بسعة الحفظ والرواية واإلكثار، 

سيدنا وحبيبنا الصالح شيخ المحدثين مفتي المسلمين بركة الطالبين، "حاله الحافظ السخاوي في إجازته لولده المذكور بعده بـ 
كان أخونا األود والخالصة : "وقال" اإلمام العالمة تاج المحدثين وإمام المسندين"وحاله تلميذه ابن غازي في فھرسته ب " ـاھ

الصفي الفقيه المحدث الفقير الصوفي أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الشھير بزروق استجازه لي 
وألبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي وألبي عمران موسى العقدي ولقاضي  وألحمد ولدي وألبي مھدي عيسى الماواسي

ً 885الجماعة أبي عبد هللا محمد بن محمد بن عيسى بن عالل المصمودي وذلك عام  ووقفت ) باختصار(، "، فأجاز لنا جميعا
 على تحليته في

________________________________________ 
 

 .دمفيما تق 61: انظر رقم (1)

وفيه ان وفاته( 377: 4والزركلي  259: 1والكواكب السائرة  140: 5والضوء الالمع  147 - 128: ترجمة الديمي في فھرس ابن غازي (2)
 .)وھو مخالف لما ذكره المؤلف ھنا في آخر ھذه الترجمة 908كانت سنة 

   
 ."الم ملك العلماء األعالم محيي سنة النبي عليه السالمالشيخ اإلمام العالمة شيخ اإلس"طبقة سماع أذكار النووي عليه بـ  

وھو يروي عن ابن حجر وأبي عبد هللا الرشيدي والمسند المعمر عبد الرحيم ابن جمال الدين األسيوطي والحافظ قطب الدين 
وھاجر بنت محمد  الجوجري وبرھان الدين بن صدقة الحنبلي الصالحي وتقي الدين ابن فھد الھاشمي وعبد الرحيم بن الفرات

   .المقدسي وغيرھم

وبالسند إلى البدر : ح. أروي كل ما له من طريق الونشر يسي وابن غازي وزروق عنه، مكاتبة لألول والثاني وشفاھاً لزروق
وبالسند إلى محمد حجازي الواعظ : ح. القرافي عن المسند المعمر بھاء الدين محمد الشنشوري العجمي الشافعي المصري عنه

أن الشيخ عثمان "وفي طبقات الشعراني الصغرى عن الحافظ السيوطي . المسند أحمد بن سند عن الديمي، وھو عال جداً  عن
أنشدني الشيخ الطحطاوي للجالل : "وفي فھرسة الشيخ أبي سالم العياشي". الديمي ھذا كان يحفظ عشرين ألف حديث، اھـ

 :يعرض بنفسه وبالحافظ الديمي السيوطي يخاطب السخاوي حين وقعت بينھما منافرة،

 علمي كبحر من األمواج ملتطـم قل للسخاوي ان تعروك مشكـلة
 "غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم" والحافظ الديمي غيث الغمام فخـذ

  

: بقوله وعقبھا" الكنز"وقد ذكر ھذه المخاطبة للسيوطي الثعالبي في ترجمة السيوطي من . وفيه تورية عجيبة وتضمين حسن
قال بعض الفضالء والحق أن كالً من الثالثة كان فرداً في فن مع المشاركة في غيره، فالسخاوي في معرفة علل الحديث، "

   .907ال أحفظ وفاة الديمي ولكن كان حياً عام : قلت" والديمي في أسماء الرجال، والسيوطي في حفظ المتون، اھـ

كان : "الدين عثمان الديمي، قال عنه الحافظ الزبيدي الدين محمد بن الحافظ فخرھو اإلمام صالح : ـ الديمي الصغير 204
قد وقفت على إجازة السخاوي له وھي عامة حاله : قلت". يوصف بالحفظ والمعرفة مع كمال ھمة، أخذ عن السخاوي وطبقته

 .ن طريق النجم الغيطي عنهنتصل به م". الشيخ الفاضل البارع األوحد مفيد الطالبين بركة المستفيدين"فيھا ب 
بفتح الدال المشددة وفتح الياء المثناة التحتية وإسكان الراء وآخره باء موحدة مشبعة ـ ھو شھاب الدين  :(1) ـ الديربي 205

أخذ عن البرھان الشبرخيتي وصالح . وغيرھا" المجربات"زرجي األنصاري صاحب أحمد بن عمر الديربي الغنيمي الخ
الحنبلي وعلي الشبراملسي وخليل اللقاني والحرمتي والبقري والبرھان البرماوي، يروي األخير عن البابلي والشبراملسي 

سنده، وروى الصحيح عن والشھاب القليوبي وطبقتھم، وسمع حديث األولية عن منصور الطوخي عن سلطان المزاحي ب
شمس الدين محمد بن منصور االطفحي عن الحافظ البابلي بأسانيده، وروى حديث المصافحة عن الشھاب أحمد النخلي بسنده، 
وعن الشيخ حسين بن عبد الرحيم المكي عن الشيخ أبي العباس ابن ناصر عن البرھان إبراھيم الشبرخيتي عن أبي مھدي 

   .الثعالبي بأسانيده
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وقد ذكرت جميع مشايخي ولم أترك أحداً منھم : "ه ثبت ذكر فيه مشايخه وقفت بمصر على اوراق عديدة منه، قال أخيراً ول
ممن علمته ولم أكن مثل ما قال شيخنا أحمد البشبيشي وعلماء زماننا لو لم يخافوا من تكذيب الناس لھم والجس عليھم ألنكروا 

أروي كل ما له من طريق الصعيدي ". جبريل عن هللا تعالى ونعوذ با من ذلك، اھـمشايخھم وادعوا أنھم أخذوا العلم عن 
 .عنه، رأيت إجازاته له بمصر، ومنھا نقلت بعض ما ذكر من أسانيده

________________________________________ 
 

؛ وانظر في1151وكانت وفاة الديربي سنة  72: 11 ومن مراجعة خطط مبارك 181: 1والزركلي  161: 1ترجمة الديربي في الجبرتي  (1)
 .898: مؤلفاته معجم سركيس

   
العزيز بن يوسف اللخمي المعروف بابن  ھو محدث األندلس اإلمام الحافظ أبو الوليد يوسف بن عبد :(1) ـ ابن الدباغ 206

الدباغ، أحد األيمة المھرة المتفننين في صناعة الحديث وجھابذته النقاد، روى عن أبي علّي الصدفي واختص به وأكثر عنه 
د وذكر كثرة شيوخه وأنه أفر" خاتمة أيمة المحدثين: "واعتمده، قال فيه أبو العطاء وھب بن لب بن نذير، وكان ممن الزمه

ً ذكر فيه نسب كل واحد منھم ونبذة من أخباره وبلده ونحلته التي كان ينتحلھا، وشيوخه الذين روى عنھم، قال : لذكرھم تأليفا
ً أنبأ عن حفظه وتفھمه وإتقانه ورياسته في صنعة الحديث وإمامته فيه في وقته، اھـ" ً بليغا ً معجم ". فجاء تأليفا وألف أيضا

له جزء لطيف في : "قائالً " طبقات الحفاظ"وترجمه الذھبي في . وطبقات المحدثين والفقھاءشيوخ شيخه القاضي الصدفي 
. بدانية ونقل إلى مرسية فدفن بھا 546توفى سنة ". أسماء الحفاظ بدأه بابن الشھاب الزھري وختمه بأبي طاھر السلفي، اھـ
ن محمد بن ھشام القيسي عنه، وبأسانيدنا إلى القاضي أروي ما له بسندنا إلى ابن خير عن الفقيه أبي الحسين عبد الملك ب

  .عياض عنه
  

 ھو اإلمام حافظ اليمن ومسنده ومؤرخه ومحيي علوم األثر به، وجيه الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن :(2) ـ ابن الديبع 207
البرق اليماني في الفتح "والديبع ضبطه تلميذه القطب النھروالي في كتابه . علّي الديبع الشيباني العبدري الزبيدي الشافعي

الساكنة فالباء الموحدة المفتوحة آخره عين، ومعناه بلغة السودان بفتح الدال المھملة وبالياء المثناة التحتية  (3) "العثماني
بزبيد وغاب والده عن زبيد في تلك السنة ولم ير المترجم والده بعد،  866ولد سنة . األبيض، وھو لقب جده علّي بن يوسف

 وإنما نشأ في حجر جده ألمه أبي المعروف
________________________________________ 

 
 .314: 9والزركلي  1310: وتذكرة الحفاظ 644: له ترجمة في الصلة) 546 - 481(ابن الدباغ  (1)
 .327: فيما تقدم وبغية المستفيد 1: راجع رقم (2)
 .لم يرد ضبط في البرق اليماني للفظ الديبع حسب فھرس الكتاب (3)

   
النور "قال في . الطيب ابن إسماعيل مبارز الشافعيأخذ عن خاله جمال الدين محمد . إسماعيل بن محمد مبارز الشافعي

ھو اإلمام الحافظ الحجة مسند الدنيا أمير المؤمنين في حديث سيد المرسلين، ملحق األواخر باألوائل، أخذ عمن ال " السافر
ري وجده كالحافظ السخاوي والحافظ السيوطي وأحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرجي والحافظ العام" يحصى كثرة، اھـ

وانتھت إليه رياسة الرحلة في علم الحديث، وقصده الطلبة من نواحي . ألمه الشرف إسماعيل ابن مبارز الزبيدي وتلك الطبقة
  .األرض

 
ً مفيداً مختصراً، وھو  ً متقنا وھو صاحب تيسير الوصول إلى جامع األصول في مجلدين، جمع فيه أحاديث الكتب الستة جمعا

وخدمه جماعة فقد شرحه الوجيه عبد الرحمن األھدل اليمني والشيخ عابد  (1) طبع مراراً بالھند ومصركتاب عظيم الفائدة، 
فاسي، والثالثة كانوا أواسط القرن السندي ثم المدني وقاضي فاس أبو محمد عبد الھادي ابن عبد هللا بن التھامي العلوي ال

وله أيضاً تأليف جمع فيه األحاديث القدسية، ومصباح المشكاة، والمولد النبوي والمعراج، وبغية المستفيد في أخبار . المنصرم
، وغاية المطلوب ومعظم المنة فيما يغفر هللا به الذنوب ويوجب الجنة، (3) أخبار اليمن الميمون ، وقرة العيون في(2) زبيد

  .، وھو مطبوع اختصر فيه مقاصد شيخه السخاوي(4) وتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على األلسنة من الحديث
والثعالبي في " شضرات الذھب"ومن شعره قوله في الصحيحين البخاري ومسلم كما نسبھا له ابن العماد في ترجمته من 

  :من نسبتھا للھاللي" نفحة المسك الداري"خالفاً لما في " الكنز"
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________________________________________ 
 

 .1331وبمصر  1301طبع تيسير الوصول بكلكته  (1)
 .1979نشره مركز الدراسات اليمنية بتحقيق عبد هللا الحبشي  (2)
 .نشرته المطبعة السلفية بتحقيق القاضي محمد بن علّي االكوع (3)
 .ومنه طبعة حديثة بدار الكتاب العربي ـ بيروت دون تاريخ" صفحة 254في " 1324ع نمصر سنة طب (4)

  
  

 لدي وقـالـوا أي ذين يقـــدم  تنازع قوم في البخاري ومسلـم

 كما فاق في حسن الصناعة مسلم فقلت لقد فاق البخاري صنـعةً 
  

 ً  :وله فيھما أيضا
 قلت البخاري جال قالوا لمسلم سبـق
 قلت المكرر أحلى قالوا المكرر فيه

  
 :وله في كتابه التيسير

 أصول الحديث الست عز نظيره كتابي تيسير الوصول الذي حوى
 وتحصيله استغنى ودام سـروره فمن بمعانيه اعتنـى ودروسـه

  
  :وله مجيزاً لمن أدرك حياته. ، وفيھا لقي السخاوي896ثم سنة  885وحج سنة 

 
 رواية ما تجوز روايتـي لـه ي وعصريأجزت لمدرك وقت

 وما ألفت من كتب جـزيلـه من المقروء والمسموع طـراً 
 من الكتب القصيرة والطويلة وما لي من مجاز عن شـيوخ
 ويرحمني برحمته الـجـزيلة وأرجو هللا يختم لي بـخـير

  

ـ من  57لدى المسلسل باليمنيين ـ وھو المسلسل " ةالمنح البادي"، وما في 944رجب عام  26توفي بزبيد ضحى يوم الجمعة 
وقبره رحمه هللا بزبيد في قبة الشيخ إسماعيل . 916غلط فادح، إذ في آخر تيسيره أنه أكمل تصنيفه سنة  911أنه مات سنة 

  ."بغية المستفيد"الجبرتي ـ ترجم المترجم لنفسه ترجمة واسعة في ذيل كتابه 

ونرويھا أيضاً بالسند إلى أبي سالم العياشي عن أبي الحسن  بأسانيدنا إليه وقد ذكرت في األوائل،وله رحمه هللا فھرسة نرويھا 
علّي بن الديبع الزبيدي عن أبي إسحاق محمد بن إبراھيم بن جعمان عن السيد إبراھيم بن محمد بن جعمان عن السيد طاھر 

وبأسانيدنا إلى ابن العجل عن : ح. لقطب النھروالي عن ابن الديبعوبأسانيدنا إلى ا: ح. بن حسين األھدل عن الحافظ ابن الديبع
 ً   .الطاھر األھدل خاتمة اآلخذين عن ابن الديبع سماعا

من جامع زبيد أيام إمالء صحيح البخاري ھو وتالمذته،  خرج الحافظ ابن الديبع" :(1) "النفس اليماني"ومن اللطائف ما في 
أعطني لسانك ھذه التي تقرأ بھا حديث المصطفى عليه السالم : فصادف في الطريق بعض عقالء المجانين فقال للحافظ الديبع

، فأغاث   ."ه هللا وشفاه، اھـامصھا فاستحيى الحافظ وامتنع، فبمجرد ذلك أصابه لقوة، فوصل لبيته وأنشأ أبيات استغاثة با
ھو أبو الحسن علّي بن محمد بن دري األنصاري المقري الطليطلي الغرناطي من أھل الضبط  :(2) ـ ابن دري 208

   .ابن عبد الرحيم الخزرجيواالتقان، له برنامج في مشيخته، حدث عنه أبو عبد هللا 

للعالمة العارف المحدث المتفنن سيدي عبد هللا بن أحمد بلفكيه المتوفى سنة : ـ الدرر البھية في المسلسالت النبوية 126
، يروي عامة عن الصفي القشاشي وتلميذه الكوراني والثعالبي وعلي وزين العابدين الطبريين وعبد العزيز الزمزمي 1112
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ھذا وقد أجزت بھذا الكتاب أوالدي " : "الدرر"إبراھيم جعمان وغيرھم، وأخذ ھو عنه جماعة، قال في آخر كتابه وإسحاق ابن 
 الذكور واإلناث وجميع اآلخذين عنا أو المترددين إلينا من أھل بلدنا تريم

________________________________________ 
 

 .37: النفس اليماني (1)

ً بمسجد غرناطة الجامع أخذ عن أبي مروان ابن سراج وابنه وابن الخشاب والغساني، توفي سنة علي بن محمد بن  (2) 520دري كان خطيبا
 .)404: الصلة(

   
نتصل به من طرق منھا عن السيد أبي بكر ابن عبد الرحمن بن شھاب الدين العلوي كتابة ". وغيرھا فليرووا ذلك عني، اھـ 

إبراھيم ابن عيدروس بن عبد الرحمن بن عبد هللا بلفكيه عن أبيه إبراھيم وعمه أحمد عن والدھما من الھند عن السيد محمد بن 
   .عيدروس ابن عبد الرحمن عن أبيه عن السيد عبد هللا بلفكيه

  .(1) )انظر حرف الشين(لمحمد بن علّي الشنواني المصري : الدرر السنية فيما حال من األسانيد الشنوانية
اسم اختصار الفھرسة التي ألفھا الزياني للسلطان أبي الربيع سليمان بن محمد : الدرروالعقبان فيما قيدته من جوھرة التيجان

   .(2) )انظر التھامي ابن رحمون(العلوي 

للعالمة الصوفي المؤرخ أبي عبد هللا محمد بن  :(3) ـ دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر 127
ھذه فھرسة أذكر فيھا جميع من لقيته من المشايخ : "مر بن الحسين بن مصباح المعروف بابن عسكر، قال في أولھاعلّي بن ع

بالمغرب وأخذت عنه رواية وقرأت عليه واستفدت منه بركة منذ نشأت إلى تاريخ كتبه، بل وأعرف بالمشاھير من مشايخ 
وھي في نحو عشر كراريس إليھا المرجع في أخبار " ال عاصرتهالقرن العاشر بالمغرب، وإن كنت لم أدرك البعض منھم و

 .(4) "، وھي أول فھرسة طبعت ھنا1309وقد طبعت بفاس سنة "أھل القرن العاشر من المغاربة 

________________________________________ 
 

 .وقد سماه ھنالك محمد بن منصور، فتأمله 604: انظر ما يلي رقم (1)
 111: انظر ما تقدم رقم (2)
 .ومن كتبه ديوان الشرفاء وانظر مقدمة الدوحة 259، 97ذكره ابن سوده في دليل مؤرخ المغرب  1578=986توفي ابن عسكر سنة  (3)
 .يق الدكتور محمد حجيبتحق 1977طبع دوحة الناشر حديثاً سنة (4)

 حرف الذال
 

ھو إمام الحفاظ زينة المحدثين وإمامھم الحكم العدل في الجرح والتعديل، شمس الدين أبو عبد هللا محمد  :(1) ـ الذھبي 209
جاز ، وسمع ببالد الشام والح673بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد هللا الذھبي الفارقي األصل الدمشقي الدار، ولد سنة 

. سنة، فسمع الكثير وعني بھذا الشأن وتعب فيه وخدمه إلى أن رسخت فيه قدمه وأذعن له الناس 18ومصر وغيره وعمره 
طبقات "حاله السيوطي في " شربت ماء زمزم ألصل إلى مرتبة الذھبي في الحفظ: "وحكي عن الحافظ ابن حجر انه قال

   ."عباء ھذه الصناعةمؤرخ اإلسالم وفرد الدھر والقائم بأ"ب " الحفاظ

ً معجم آخر . وألف المؤلفات العظيمة في سائر فنون الحديث وعلومه وله معجم أشياخه وھم ألف وثالثمائة شيخ، وله أيضا
صغير وأصغر مختص بالمحدثين، وعندي بعضه، ةوتاريخ اإلسالم، عندي منه جزء، وھو عشرة أجزاء كبار، رتبه على 

، وھو كتاب حافل لم  (2)عشر من السنين طبقة فصار سبعين طبقة إلى آخر المائة السابعة السنين من أول الھجرة فجعل كل
ه الدنيا وأھلھا في صعيد يدع شاذة وال فاذة مما تتشوق إليه النفوس في علم التاريخ إال ذكرھا مع االختصار، فكأنما جمعت ل

  واحد، قاله عنه أبو سالم العياشي في

________________________________________ 
:5وطبقات السبكي  426: 3والدرر الكامنة  270: والزركشي 315: 3والفوات  241: ونكت الھميان 163: 2ترجمة الذھبي في الواقي  (1)

والنجوم 153: 6والشذرات  71: 2وغاية النھاية  268: وذيل عبر الذھبي 225: 14والنھاية والبداية  34: وذيول تذكرة الحفاظ 216
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 .517: وطبقات الحفاظ 110: 2والبدر الطالع  78: 1والدارس  349: 2وتاريخ ابن الوردي  182: 10الزاھرة 

محمد عبد الھادي شعيرة، وأصدر. منه الجزء األول بتحقيق دثم تجددت النية لنشره فصدر ) بعناية القدسي(طبع من تاريخ اإلسالم ستة أجزاء  (2)
 .)1977القاھرة ( 610ـ  601منه صديقنا المحقق الدكتور بشار عواد معروف المجلد الثامن عشر وفيات 

ً تاريخ النبالء في عشرين مجلداً، والدول اإلسالمية. رحلته  ، وطبقات القراء، وطبقات الحفاظ، وھي (1) وله أيضا
، تذھيب التھذيب منه في خزانة القرويين (4)مشتبه النسبة مطبوع بأوربا في مجلد .(3) ، والميزان طبع مراراً (2) مطبوعة

اختصار سنن البيھقي في خمس مجلدات، تنقيح أحاديث التعليق البن الجوزي، اختصار المحلى البن حزم،  بعض أسفار،
، الكاشف في رجال (6) ، العبر في أخبار من غبر(5) المغني في الضعفاء وھو مختصر نفيس ذيل عليه السيوطي

صار تاريخ ابن عساكر عشر مجلدات، في مجلد عندي، اختصار المستدرك مع تعقب عليه عندي منه مجلد، اخت (7) الستة
توقيف أھل التوفيق على مناقب الصديق مجلد، نعم السمر في ترجمة عمر مجلد، التبيان في مناقب عثمان مجلد، منح الطالب 

، اختصار كتاب الجھاد البن عساكر في (8) وله التجريد في أسماء الصحابة وھو مطبوع بالھند. في أخبار علّي بن أبي طالب
مجلد، ما بعد الموت مجلد، اختصار كتاب القدر للبيھقي، ھالة البدر في عدد أھل بدر، اختصار تقويم البلدان لصاحب حماة، 

للعلي األعلى طبع مراراً، والزخرف القصري في  نفض الجعبة في أخبار شعبة، ترجمة عبد هللا بن المبارك، كتاب العلو
 ترجمة الحسن البصري، اختصار كتاب العلم البن عبد البر، كتاب سيرة الحالج، وجزء في عواليه خرجه لنفسه

________________________________________ 
 

 .1333طبع في جزءين صغيرين بحيدر آباد  (1)
 .م تذكرة الحفاظمطبوعة بحيدر آباد الدكن باس (2)
 .بنحقيق علّي محمد البجاوي) 1963مصر (ومنه طبعة حديثة نسبياً  1325ومصر  1301و 1884طبع ميزان االعتدال في الھند  (3)
 .(في جزءين(بتحقيق علّي محمد البجاوي 1962وفي مصر 1881طبع المشتبه بليدن سنة  (4)
 .طبع في جزءين بمصر بتحقيق نور الدين عتر (5)
 .بتحقيق الدكتور صالح الدين المنجد 1966ـ  1960طبع في خمسة أجزاء في الكويت  (6)
 .بتحقيق عزت عطية وموسى الموشي) 1972القاھرة (طبع في ثالثة أجزاء  (7)
 .1315حيدر آباد . تجريد أسماء الصحابة في جزءين ط (8)

   
وھو موثق أو صالح الحديث وھو في نحو أربع كراريس  وھو عندي في كراسة صغيرة، وله جزء صغير فيمن تكلم فيه

، وعلى أول الجزء 740شوال عام  6عندي منه نسخة عليھا خط الذھبي مجيزاً بھا للحافظ أحمد بن أيبك الحسام وھي بتاريخ 
والذي أقول  :(2) "طبقات الحفاظ"وقال الحافظ السيوطي في  .(1) بخطه أيضاً أثر اسمه لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز

إذ له في " والعراقي وابن حجر، اھـ إن مدار المحدثين اآلن في الرجال وغيرھا من فنون الحديث على أربعة المزي والذھبي
  :ورثاه التاج ابن السبكي بقصيدة أولھا. أسماء الرجال وتراجمھم ما لم يأت به أحد

 
 من بعد موت اإلمام الحافظ الذھبي من للحديث وللسارين في الطلـب
 بين البرية من عجم ومن عـرب من للرواية من لالخبار بنشرھـا

 بالنقد من وضع أھل الغي والكذب فـظـھـامن للدراية واآلثار بحـ
 حتى يريك جالء الشـك والـريب من للصناعة يدري حل معضلھـا

  
  . سنة 75عن  748وكانت وفاته بدمشق سنة 

  
أروي ما له من طريق ابن جابر الوادياشي عنه فإنھما تدبجا، ومن طريق الحافظ ابن حجر عن أبي ھريرة ابن الذھبي وابنه 

 محمد ابن أبي ھريرة وابن عمته أبي محمد بن علّي الدمشقي المعروف بابن القمر ثالثتھم عن والد األول الحافظ أبي عبد هللا
  .الذھبي

 
  :(3) ومن شعره
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________________________________________ 
 

وقد طبعت منه ثالثة أجزاء بتحقيق الدكتور صالح الدين المنجد بالقاھرة ثم توقف" تاريخ النبالء: سماه"من مؤلفاته سير أعالم النبالء  (1)
 .العمل في إنجازه فتواله بالتحقيق الشيخ شعيب االرنؤوط فظھر منه األجزاء الثمانية األولى، عن دار الرسالة ببيروت

 518: طبقات الحفاظ (2)
 .317: 3الفوات  (3)
  

 إن صح واإلجماع فاجھـد فـيه  العلم قال اللـه قـال رسـولـه

 بين الرسول وبين رأي فـقـيه وحذار من نصب الخالف جھالة
  

 ً  :(1) ومن شعره أيضا
 وأخلى موضعاً لوفاة مثلـي إذا قرأ الحديث علّي شخص
 "أريد حياته ويريد قتـلـي" فما جازى بإحسـان ألنـي

  
 ً  :(2) وله أيضا

 في بعض ھمي نسي الماضـي لو أن سفيان علـى حـفـظـه(3)
 في غربتي والشيخ والقـاضـي(5) (4) نفسي وعرسي ثم ضرسي سعوا

  
  ."الوفيات فوات"أنشدھما له الكتبي في 

 
تخريج الحافظ " طرق السالمة من مشيخة الفقيه علّي بن سالمة"من " 129"ومن قول الناس فيه ما قرأته في ترجمة الشيخ 

البن " طوالع األنوار"تقي الدين بن فھد أنشدني اإلمام شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصلي البعلي ناظم 
  :قرقول في الحافظ الذھبي

 
 أخباركم قط إال ملت من طـرب زلت بالسمع أھواكم وما ذكرت ما

 فالناس بالطبع قد مالوا إلى الذھب وليس من عجب إن ملت نحوكـم
  

 مسند الشام أبو ھريرة عبد: وكان للحافظ المترجم عدة اوالد منھم
________________________________________ 

 
 .317: 3الفوات  (1)
 .ابق نفسهالمصدر الس (2)
 .فطنته: في األصل المطبوع (3)
 .سفري: في األصل (4)
 .ثم القاضي: في األصل (5)

   
ً وحدث بھا في حياة أبيه سنة  ً منتقاة عن أربعين شيخا ، 747الرحمن، أحضره أبوه على كثيرين وخرج له أربعين حديثا

لعل " "جھد المقل القاصر"شيخ أبو عبد هللا المسناوي في قال ال" أجازنا غير مرة، اھـ"ترجمه بذلك الحافظ ابن حجر وقال 
: قلت" والده سماه بأبي ھريرة لشغفه بعلم الحديث تفاؤالً ألن يكون في حفظ الحديث واإلكثار كأبي ھريرة رضي هللا عنه

ن ابنه يحيى أن سيرين بعث بنيه إلى أبي ھريرة، فلما قدموا كا" طبقات ابن سعد"وجدت في ترجمة يحيى بن سيرين من 
عن  799مات أبو ھريرة عبد الرحمن المذكور سنة . فھو سلف الحافظ الذھبي في ذلك" أحفظھم فكناه أبا ھريرة لحفظه، اھـ

  . سنة 84
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الزاھد أبو الحسن علّي بن خلف بن ذي النون العبسي المقري، أروي فھرسته ھو الفقيه  :(1) ـ ابن ذي النون العبسي 210
  .بالسند إلى ابن خير عن الفقيه الخطيب أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد رضا المقري عنه

  
  .أفرد الحافظ أبو طاھر السلفي بمؤلف من اسمه ذو النون: فائدة

 
   .(2) )عزيز بن فھد من حرف العينانظر عبد ال: (ذروة العز والمجد بمشايخ ابن فھد

 
رسته المذكورة في حرف التاء أجاز له مكاتبة من تلمسان بعد أن أتم ابن غازي فھ :(3) ـ ذيل ابن غازي على فھرسته 128

 العالمة المسند أبو عبد هللا محمد بن محمد بن أحمد بن مرزوق المعروف بالكفيف التلمساني، وذلك سنة
________________________________________ 

 
ً للعلم إلى أن توفي بقرطبة سنة، وعلي بن خلف كان من جلة المقرئين وعلمائھم، ثق435: فھرسة ابن خير (1) ً لما كتبه ولم يزل طالبا ة ضابطا

 .)402: الصلة( 498
 .414: انظر ما يلي رقم (2)
 .192 -  174: وھذا الذيل قد نشر ملحقاً للفھرس نفسه ص 97: انظر ما تقدم رقكم (3)

   
اب من كتبھا عنه، فلخص ابن غازي بعض ، إجازة عامة له ولولده أحمد بما يصح له عن سلفه وباقي مشبخته، وأن896

مروياته وجمعھا في نحو كراسة عرفت بالذيل، رأينھا بخط ابن غازي نفسه تلو فھرسة في المجموعة التي أحلت عليھا سابقاً، 
ً بسال انظر (نروي الذيل المذكور بأسانيدنا إلى ابن غازي المذكورة في فھرسته، . وعندي نسخة منه كنت انتسختھا قديما

  .)حرف التاء
 

إسناد شفاء القاضي عياض المسلسل باآلباء من طريق ساللة القاضي عياض، وذلك أن ابن  (1) ومما يستظرف في ھذا الذيل
بيه محمد وعمه أبي الطاھر أحمد عن أبيھما الخطيب ابن مرزوق الكفيف يرويھا عن أبيه محمد بن مرزوق الحفيد عن أ

حدثني بجميعه الفقيه األصيل أبو المجد أحمد بن الفقيه أبي عبد هللا محمد بن الفقيه القاضي المحدث الصالح أبي : مرزوق قال
وبھذا . عاليھذا طريق شريف نال اللقب المعروف عند المحدثين بال: "الفضل عياض مصنفه؛ قال الخطيب ابن مرزوق

الطريق أرويه عن المعمر الصالح أبي عبد هللا محمد بن علّي األنصاري الونجري من قرى غرناطة عن القاضي أبي عبد هللا 
حفيد ولد المصنف بإذنه العالي، وقد لقيه وحضر مجلسه غير مرة وأخذ عنه، وھو عال غريب جداً، وقد تحققت من شيوخنا 

   ."اصره، وكان ھذا الشيخ يقول إنه سمع تحديثه وإجازته، اھـاألندلسيين إذنه العام لمن ع
 

ھذا سند عزيز وجوده لما اشتمل عليه من المعالي، وھو قول : "وفي فھرسة الشيخ عبد العزيز بن ھالل بعد سياق ھذه األسانيد
 الرجل حدثني أبي

________________________________________ 
 

الفقرة قد اضطربت كثيراً في النسخة، وكان في مقدور المحقق ان يفيد مما أورده الكتاني ھنا، وان لم يخل من وھذه 187: انظر الفھرس ص (1)
 .اضطراب، إذ يبدو ان النسخة التي اعتمد عليھا كانت تامة

   
فھرسة ابن كذا في ". ھو قول الرجل حدثني أبي عن جدي" وإنه لذكر لك ولقومك"عن جدي، وقد قال مالك في قوله تعالى 

  ."وھذا سند عزيز وجوده لما اشتمل عليه من المعالي: "ھالل، وقال ابن غازي

نتصل به بوصف التسلسل باآلباء األكابر أيضاً عن شيخنا األستاذ الوالد عن الشيخ عبد الغني ابن أبي سعيد الدھلوي عن : قلت
يه عن المنال أبي طاھر الكوراني عن أبيه المنال إبراھيم بن أبيه عن كوكب الھند عبد العزيز بن الشاه ولي هللا الدھلوي عن أب

حسن الكوراني المدني عن عبد القادر بن الغصين عن الشھاب أحمد المقري عن عمه سعيد بن أحمد المقري عن محمد بن 
ذه األسانيد مما محمد بن عبد الجليل التنسي عن أبيه عن اإلمام محمد بن مرزوق المعروق بالحفيد عن أبيه عن جده به، وھ

  .يفتخر بھا لتسلسلھا باألعالم واآلباء، والحمد 
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 حرف الراء
 

   .ھو أبو عبد هللا محمد بن أحمد الرازي له فھرسة نرويھا بأسانيدنا إلى القاضي عياض عنه :(1) ـ الرازي 211

ھندب أبو عبد هللا محمد العالمة ھو ارتضا علّي خان العمري الصفوي المدراسي ال: ـ محمد ارتضا علّي خان العمري 212
يروي ثبت . في البحر بين جدة والحديدة، وھو راجع من الحج 1270ومات سنة  1198المحدث المسند القاضي، ولد سنة 

المحدث أحمد ولي هللا الدھلوي المسمى باالنتباه عن أبي سعيد الحبشي البريلوي عن محمد عاشق الصديقي الفلتي عن ولي هللا 
  .الدھلوي

________________________________________ 
 ).15: رقم( 287: انظر الغنية (1)

  .ويروي مكاتبة عن عمر بن عبد الرسول المكي وعن الشيخ محمد عابد السندي األنصاري عامة ما لھما
 

شيخه عمر بن عبد  وقفت عليه بمكة وبتونس، جمع فيه مروياته من طريق" مدراج اإلسناد عن أحقر العباد"وله ثبت سماه 
وعن الشيخ حبيب هللا الشطاري والشيخ أحمد أبي : ح. نرويه وكل ما له من طريق الشھاب دحالن المكي عنه. الرسول المكي

  .الخير مرداد المكي والشمس محمد سعيد القعقاعي ثالثتھم عن السيد عبد هللا كوجك البخاري المكي عنه
 

ھو أبو البركات زين الدين مصطفى بن محمد بن رحمة هللا بن عبد المحسن األيوبي األنصاري الشھير  :(1) ـ الرحمتي 213
شرح ، اختصر شفاء القاضي عياض اختصاراً جليالً وشرحه ي1205ومات سنة  1135بالرحمتي الدمشقي، ولد بدمشق سنة 

   .لم تكتحل عين الزمان بمثله تحريراً وتحبيراً 
 

ً عن األستاذ عبد الغني النابلسي، اجتمع به سنة وفاته وھو ابن ثمان أو تسع سنين، وعن السيد مصطفى  يروي عامة عاليا
محمد بن  البكري والشھاب أحمد الجوھري وعمر بن أحمد بن عقيل المكي الباعلوي والشمس محمد بن عقيلة المكي والشمس

الطيب المغربي ومحدث حلب الشيخ عبد الكريم الشراباتي ومحمد سعيد سنبل المكي والشيخ عبد الرحمن الفشني والشيخ عبد 
   .هللا الجنيني الدمشقي وغيرھم

 
وزاد وكان المذكور من أقران السيد مرتضى الزبيدي، وماتا في سنة واحدة، إال أن المترجم له يزيد عليه بنحو عشر سنوات، 

 عليه باألخذ عن
________________________________________ 

 
 .144: 8والزركلي  454: 2وھدية العارفين  677: 2ومنتخبات التواريخ لدمشق  242: ترجمة الرحمتي في روض البشر (1)

   
سيد الزبيدي إال بواسطة، ومع ذلك النابلسي وابن عقيلة والبكري والشراباتي والعجلوني والصباغ وأمثالھم ممن لم يرو عنھم ال

نروي كل ما يصح له من طريق الفالني وشاكر العقاد والوجيه الكزبري . لم يتفطن لعلو إسناد المترجم إال القليل ممن عاصره
  .كلھم عنه، ومن أعلى ما حصل بيننا وبينه روايتنا عن أبي النصر الخطيب عن عمر الغزي عنه

  
ھو اإلمام المحدث المسند الرحال فرد الدنيا في العلوم وقوة المشاركة، حكيم اإلسالم أبو عبد هللا محمد  :(1) ـ الرداني 214

المغرب األقصى واألوسط  جال في. بن سليمان بن الفاسي، وھو اسم له، بن طاھر السوسي الرداني ثم المكي دفين دمشق
الجمع بين الكتب الستة وغيرھا : وله من التآليف في السنة . ودخل مصر والشام واالستانة والحجاز واستوطنه ورئس فيه

اشتمل على أحاديث صحيحي البخاري ومسلم وبقية الستة والموطأ " جمع الفوائد لجامع األصول ومجمع الزوائد"المسمى 
قال عنه الشھاب أحمد ابن . ارمي وأحمد وأبي يعلى الموصلي والبزار ومعاجم الطبراني الثالثة وغيرھاومسند أبي داوود والد

ولد . ولموالنا خالد الكردي دفين دمشق عليه تعليقة خرجت في مجلد" ان جمعه أحسن من جمع الھيثمي، اھـ: "قاسم البوني
   .1094بتارودانت، ومات بدمشق سنة  1037الرداني سنة 

 
ي عامة عن القاضي أبي مھدي عيسى الكتاني المراكشي وأبي الحسن علّي األجھوري والشھاب الخفاجي وأحمد بن يرو

سالمة القليوبي ومحمد بن عمر الشوبري والمعمر محمد بن بدر الدين البلباني الصالحي والنقيب محمد بن كمال الدين محمد 
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بن المرابط الدالئي والبرھان إبراھيم الميموني وسلطان المزاحي وسعيد  بن حمزة وخير الدين الرملي والحافظ البابلي ومحمد
 وھو أجل مشايخه، ومحمد بن سعيد المرغتي السوسي" : خالصة األثر"قدورة الجزائري، قال في 

________________________________________ 
 

 .فيما تقدم 2: انظر رقم (1)
   
وأبي مھدي الثعالبي وأبي عبد هللا محمد بن ناصر الدرعي، وبه تخرج، والولي العارف أبي عبد  (1) والشھاب أحمد العجمي 

الدنيا، حاله تلميذه الشھاب أحمد وكان نادرة من نوادر المغرب وراوية من رواة . هللا الواوزغتي، وعلى يده فتح له، وغيرھم
وحاله الشيخ محمد سعيد سنبل في أوائله بالحافظ، وقال عنه تلميذه " الخ. . اإلمام الحافظ الحجة المحدث الناقد"البوني ب 

ن إنه كان يعرف الحديث معرفة ما رأينا م" : "خالصة األثر"الشيخ عبد القادر بن عبد الھادي الدمشقي حسبما نقله عنه في 
   ."يعرفھا ممن أدركناه، اھـ

نادرة في بابھا جودة واختياراً وترتيباً، ليس في فھارس أھل ذلك القرن ـ الحادي " صلة الخلف بموصول السلف"وفھرسته 
عشر ـ بالمشرق والمغرب ما يشابھھا أو يقاربھا عدا كنز أبي مھدي الثعالبي فأنه أجمع وأوسع، وبالجملة فنفسه فيھا نفس 

" انه سلك فيھا سبيل االطناب وأتي فيھا بالعجب العجاب، اھـ" : "عقود الآللي"ين، قال عنه الشمس ابن عابدين في المتقدم
ومعتمده فيھا غالباً أسانيد الشمس ابن طولون محدث الشام، ابتدأھا بأسانيده العمومية إلى كبار المسندين كابن حجر، ثم بحديث 

ثم أسانيد المصنفات مرتبة على حروف المعجم، ثم ختمھا بأسانيده للفقه على المذاھب  األولية، ثم بأسانيد الكتب العشرة،
األربعة وبقية العلوم، وختم بأسانيد طريق القوم وتسمية بعض من لقي منھم ورأى من عجائبھم، وھي في مجلد وسط، وقفت 

ا ابن سليمان مجيزاً ألبي عبد هللا محمد بن عبد عليھا خط مؤلفھ" السلوة"على نسخة منھا عند ابن خالنا أبي عبد هللا صاحب 
. ومن ھذه النسخة العتيقة نقلت الفرع من الصلة الموجود بمكتبتنا والحمد . 1086العزيز بن القاضي الفاسي، وھي بتاريخ 

د استجاز العبد وبعد فق: "وكنت وقفت على نسخة أخرى عند الشيخ حمد أبي الخير المكي بمكة على أولھا بخط النور العجيمي
 حسن بن عليّ 

________________________________________ 
 

 .)المؤلف(ذكر رواية المترجم عنه فھرسة ابن عابدين في فھرسته ولم أجد له ذكراً في صلة المترجم  (1)
   

المدنيين والشيخ عبد العجيمي الحنفي لنفسه وللمنال إبراھيم بن حسن الكوراني والسيد محمد بن عبد الرسول البرزنجي 
الرحمن بن عبد القادر الفاسي والشيخ عبد هللا بن محمد العياشي من مصنف ھذه الفھرسة، فأجاز لي ولھم جميع مروياته، 

. 1086كالم العجيمي، وإثره تصحيح ذلك بخط الشيخ الرداني بتاريخ . اھـ" وأسمعني األولية بشرطھا، وكتب خطه بذلك
: لنسخة أيضاً بصلته لمحمد بن عبد الرسول البرزنجي وألوالده، وعليھا بخط السيد الحسن البرزنجيوبخط الرداني على ھذه ا

   .وتوجد نسخة أخرى منھا أيضاً بمكتبة باريز العمومية" أجاز لي الثبت شيخنا عبد هللا بن سالم البصري عن مؤلفه، اھـ"

ً لجماعات كالياس بن إبراھيم الكوراني ومحدث الشام أبي  كما استفدت بتتبع التواريخ واإلثبات أن المؤلف أجاز بصلته أيضا
المواھب ابن عبد الباقي الحنبلي والبصري وأبي طاھر ابن المنال إبراھيم الكردي وأبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن بن عبد 

يم الدرعي السباعي والمعمر محمد القادر الفاسي وأبي الحسن علّي بن أحمد الحريشي، دفين المدينة المنورة، والبرھان إبراھ
ابن سنة الفالني السوداني والشھاب أحمد بن قاسم البوني الجزائري والوجيه عبد الرحمن بن محيي الدين المجلد الدمشقي 
وعبد الكريم بن محمد بن كمال بن حمزة الدمشقي ومحمد بن عمر بن سالم شيخا الباعلوي ومحمد أمين بن فضل هللا المحبي 

   .وغيرھم" خالصة األثر"صاحب 

نروي ما له من طريق جميع من ذكر عدا عبد الكريم ابن حمزة ومن ذكر بعده، ونروى الصلة أيضاً عن الشيخ أحمد رضا 
علّي خان، عن آل الرسول األحمدي، عن عبد العزيز الدھلوي، عن أبيه ولي هللا، عن محمد وفد هللا ابن الشيخ محمد بن 

ونرويھا عن أبي اليسر المھنوي المدني، عن األستاذ ابن : ح. راني، كالھما عن والد األول المترجمسليمان وأبي طاھر الكو
ووقفت في مكتبة  .السنوسي، عن ابن عبد السالم الناصري، عن أبي العالء العراقي، عن أبي الحسن الحريشي عن الرداني

الشيخ صالح الفالني المدني، وعليھا بخط إجازته بھا  المسجد الحرام بمكة المكرمة على نسخة أخرى من الصلة عليھا خط
حسبما أجازنيه الشيخ الشريف سليمان بن محمد الدراوي عن مؤلفه محمد بن محمد بن : "لعلي بن عبد الفتاح القباني قال

  .اھـ من خطه" سليمان الدراوي وكتبه صالح بن محمد الفالني
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وأعلى مابيننا وبينه أربعة عن شيخنا . مذكور من مؤلفھا وھو سياق غريبونرويھا من طريق الفالني عن سليمان الدرعي ال
وعن أبي النصر الخطيب، عن عمر الغزي الدمشقي، كالھما عن : ح. السكري والحبال، كالھما عن الوجيه الكزبري

أبيه، عن ومنھا عن الشھاب أحمد البرزنجي وغيره، عن . مصطفى الرحمتي، عن صالح الجنيني عن ابن سليمان عامة
 ً وال شك ان ھذا السند والذي قبله في . إسماعيل، عن صالح الفالني عن ابن سنة الفالني، وسليمان الدراوي عن مؤلفھا عاليا

غاية العلو لمن عرف العالي والنازل ألن ابن سليمان منذ مات إلى اآلن نحو المائتين وخمسين سنة، فأربعة وسائط في ھذه 
له منذ مات أربعمائة سنة وثماني : أين ھذا مما ذكر الذھبي لما ترجم ألبي القاسم البغوي فإنه قالولكن . المدة تيسير عجيب

   .(1) "سنين وھذا الشيخ الحجار بينه وبين البغوي أربعة أنفس وھذا شيء ال نظير له في االعصار، اھـ

ولغرابة ترجمته بل . كان للمترجم ولد اسمه محمد ولقبه وفد هللا، نتصل به من طريق ولي هللا الدھلوي عنه عن أبيه: تنبيه
خبره ربما أنكر وجوده بعض من لقيناه بالمشرق قائالً لعل رجالً دخل الھند فنسب نفسه إلى الرداني، ولكن قد عرفه وعرف 

مؤرخ النسابة أبو محمد عبد القادر المدعو الجيالني السحاقي من أعيان الدولة اإلسماعيلية المغربية في به وترجمه الكاتب ال
رحلته الحجازية التي دون فيھا حجة األميرة خناثة بنت بكار زوجة سلطان المغرب المولى إسماعيل إبن الشريف العلوي، 

 وممن لقيناه بالمسجد الحرام وتكررت: "قال

________________________________________ 
 

 "البجاوي. ط 493: 2انظر : قلت) "المؤلف( 72: 2ميزان االعتدال  (1)
   

مجالستنا معه الفقيه الوجيه السري النزيه السيد محمد بن الفقيه العالمة الرحالة الورع الزاھد السيد محمد بن سليمان الرداني، 
  :ثھا عن أبيه مالصقة للحرم الشريف، تنوسيت فيه النسبة إلى سوس بالكليةوولده ھذا له دار قرب المسجد الحرام ور

 
 وال أھله األدنون غير األصادق وما يلد اإلنسان غير الموافـق

  
انظر الجزء األول (وذكر انه وقف معھم في شراء دار من ورثة الشيخ عبد هللا بن سالم البصري لتحبسھا األميرة المذكورة 

ومن شيوخ محمد وفد هللا المذكور ـ دون والده ـ العجيمي ". ورة وھو موجود بخزانة القرويين بفاسمن الرحلة المذك
والبصري، ويروي األحزاب القادرية والشاذلية والنووية والمشيشية والزروقية عن محمد بن أحمد العياشي عن شارح الوظيفة 

   .عن أبيه بأسانيده الزروقية عبد الرحمن بن أحمد العياشي عن حمزة بن أبي سالم
 

، وقد كنت أظن أن آخر من عاش من المجازين منه الشيخ صالح الجنيني الذي 1094قد علمت أن الرداني مات سنة : تنبيه
بدمشق، ثم وجدت في ترجمة مفتي المالكية بدمشق المعمر أبي الفتح جمال الدين يوسف ابن محمد بن محمد  1170مات سنة 

أنه أجاز له المترجم، فيكون آخر من  (1) "سلك الدرر"عن نحو التسعين من  1173ي المتوفى سنة بن يحيى المالكي الدمشق
في فھرسه الكبير، يكون آخر وإن صح أن ابن سنة الفالني أجيز من الرداني أيضاً، وھو ما للفالني . عاش من المجازين منه

  .كما للفالني أيضاً، وهللا أعلم 1186الرواة عنه مطلقاً ألنه مات سنة 
 

أھلھا، روى عن أبي زيد السھيلي أبو علّي عمر بن عبد المجيد بن عمر األزدي المعروف بالرندي من  :(2) ـ الرندي 215
 وعنه أخذ األدب والعربية

________________________________________ 
 

 .244: 4سلك الدرر  (1)
 .107: 4واإلحاطة ) 126: رقم( 67: وصلة الصلة 1828: ترجمة الرندي في التكملة رقم (2)

   
قرطبة وإشبيلية وسبتة والجزيرة الخضراء، وأجاز له جماعة من أھل وبه تفقه وإياه اعتمد، وأخذ عن غيره بمالقة وغرناطة و 

المشرق كبير عددھم، وذكرھم في برنامجه، كالخشوعي واالرتاحي والحرستاني وغيرھم، وحدث عن السلفي الحافظ بإجازته 
ھا من بالد المسلمين العامة التي كان قد كتبھا في رمضان سنة ستين وخمسمائة لكل من كان موجوداً من أھل أصبھان وغير

في التاريخ، وردت منھا نسخة للمغرب وعليھا خط السلفي بالتصحيح، وجلبھا إلى بالد المغرب أبو الحجاج ابن الشيخ، وبھا 
  .حدث الرندي عن السلفي
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تجاھالً، وقد أطلق بعض من أخذ عن الرندي عنان العبارة وذكر السلفي في شيوخ الرندي، ولم يبين وجه الحمل جھالً منه أو 
وكذلك حدث األستاذ أبو علّي . فإن ھذا الضرب من اإلجازة ضعيف جداً والمنكرون له كثير، فالوجه لمن روى به أن يبين

، والحال كاألول سواء، وقد عمل األستاذ أبو علّي على ھذا 604الرندي أيضاً عن أبي مروان بن قزمان بإجازته العامة سنة 
  .، وهللا ينفعھم بمقاصدھم613اً في شعبان سنة فأجاز أيضاً كل من كان موجود

أروي ما . 616ألف أبو علّي برنامجاً جامعاً حافالً ھو من معتمدات البرامج، حرر فيه أسانيده وأتقنھا غاية وأمعن، مات سنة 
  .له من طريق ابن مرزوق الخطيب عن أبي عبد هللا الطنجالي عنه

ھو قاضي الجماعة بتونس أبو عبد هللا محمد بن قاسم األنصاري التونسي، أخذ عن جماعة من أصحاب  :(1) ـ الرصاع 216
  له تذكرة المحبين في أسماء سيد المرسلين،. ابن عرفة كالبرزلي وأبي القاسم العيدروي وابن عقاب

________________________________________ 
 

:7والزركلي  140: ودرة الحجال 689: والحلل السندسية 283: والبستان 287: 8والضوء الالمع  259: ترجمة الرصاع في شجرة النور (1)
 .العنابيبتحقيق محمد ) 1967(وقد طبع فھرست الرصاع بتونس  95: 1وھدية العارفين  276: 1وإيضاح المكنون  228

   
وجزء في الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم، وشرح على البخاري اختصر فيه فتح الباري، وشرح حدود ابن عرفة،  

وأفرد الشواھد القرآنية من مغني اللبيب البن ھشام ورتبھا على السور، وكل ھذه المؤلفات عندي وخصوصاً شرح البخاري، 
له فھرسة جيدة مألھا بأخبار " ترجمة الحافظ السخاوي في الضوء الالمع" 894مات سنة . فإن جزءاً منه عندي عليه خطه

   .مشايخه ووقائعھم ونوادرھم وھي حلوة، وقفت عليھا بتونس، نتصل به من طريق الشيخ زروق عنه

   .أروي فھرسته من طريق ابن جابر عنه ومن طريق ابن األحمر عن ابن الخشاب عنه :(1) ـ الرضي الطبري 217

ھو اإلمام العارف المحدث المسند الطبيب الماھر الرحال الجوال أبو عبد هللا محمد صالح، الرضوي نسباً : ـ الرضوي 218
ً للعلم وشھرة االورنق ً ومدفناً، المتوفى بھا سنة السمرقندي أصالً ومولداً البخاري طلبا ً ثم المدني مسكنا اباذي نزيالً ومفتيا

سيدنا وشيخنا العالمة الشھير، الحجة المشارك النحرير، العامل العالم الواقف مع "ب " تذكرة المحسنين"حاله في . 1263
وحاله تلميذه "  وصحيح أقواله، اھـالكتاب والسنة في سائر أحواله، العارف با المتبحر في العلمين الحافظ لحديث رسول هللا

   ."باختصار" "العالمة الحافظ المحصل البركة"أبو عبد هللا كنون الفاسي ب 

ھذا الشيخ أصله من سمرقند وبه ولد، ودخل بخارى والھند واليمن والحجاز وتونس والجزائر ومصر والمغرب األقصى، 
 وأخذ عنه ورزق سعداً 

________________________________________ 
 

وذيل عبر 56: 1؛ وانظر ترجمته في الدرر الكامنة )722 -  636(ھو أبو إسحاق إبراھيم بن محمد بن إبراھيم الطبري الشافعي المكي  (1)
 .80: وبرنامج الودياشي 187: 1ودرة الحجال  380: ورحلة التجيبي 124: الذھبي

   
أن مما يتعجب منه "عمدة اإلثبات من "كل بلد ومصر أعيانه وكباره، وما في  في التالميذ وإقباالً عظيماً بحيث أخذ عنه في 

نشأ من عدم جوالن األستاذ ابن عزوز " أن المترجم مع جوالته شرقاً وغرباً ما وجد مجازاً منه في غير الجزائر إال قليالً، اھـ
ووزير دولته الشيخ عبد العزيز بوعتور في مصر والحجاز والمغرب األقصى، بل لم يطلع رحمه هللا على رواية بلديه 

   .التونسي عن المترجم، و في خلقه شؤن

وللمترجم مؤلفات أكثرھا في التصوف وعلوم األسرار واالسناد والمسلسالت، وعمدته في الھند رفيع الدين القندھاري، وفي 
ورحل إلى المغرب بقصد لقاء . امة ما لھمالحجاز عمر بن عبد الرسول العطار والسيد علّي البيتي الباعلوي يروي عنھم ع

الشيخ العارف األديب الرحلة أبي حفص عمر بن المكي الشرقاوي البجعدي فأخذ عنه وأجازه، وبقي بفاس إلى أن مات شيخه 
ً عن الشمس محمد ابن مصطفى األيوبي الرحمتي سنة . المذكور فغسله وصلى عليه، وحين أقبره بارح المدينة ويروي أيضا

وروى المسلسل بالفاتحة عن صالح جمل الليل عن عبد المحسن العلوي . ، عن زاھد أفندي بمكة، عن العجلوني أوائله1247
عن إبراھيم أسعد المدني عن ابن الطيب المغربي عن أبي العباس ابن ناصر عن عبد المؤمن الجني عن النبي صلى هللا عليه 

ً ببالد الجزائر والمغرب األقصى، روجان لعلم الحديث ورواته فإنه وقد حصل بجوالن المترجم في أفريقية، خص. وسلم وصا
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ً كأنه خرج منھا البارحة، فجزاه هللا خيراً ومثوبة  ً طريا نشر أسانيده وبث علومه، وال يزال ذكره بالجزائر إلى اآلن غضا
   .وأجراً 

 ً األنبابي وأبي العز الباقي نزيل مصر وأبي خضير فبمصر البرھان السقا وتلميذه الشمس : أجاز المذكور لكثيرين شرقاً وغربا
الدمياطي المدني وشيخنا حسين بن محمد منقارة الطرابلسي األزھري، وأرانا إجازته له الممضاة بخطه، ومضطفى المبلط 

قس األزھري، وبتونس الشيخ محمد بيرم الرابع والشيخ محمد ابن سالمة مفتي تونس والشيخ محمد العذاري باشا مفتي صفا
والشيخ عبد العزيز بوعتور وزير تونس، وقفت على إجازته له بخطه عند سبطه صديقنا قاضي تونس العالمة الشيخ محمد 
طاھر بن محمد ابن عاشور السلوي أصالً التونسي داراً، وغيرھم، والجزائر شيخ الجماعة بھا علّي بن الخفاف والشيخ عبد 

والشيخ حميدة بن محمد العمالي ومحمد بن مصطفى غرناوط والشمس محمد بن  الرحمن بن األمين والشيخ مصفى بن الحرار
القزادري وعلي بن عبد الرحمن ابن خوجة المعروف بابن سماية وغيرھم ممن يقرب عددھم من العشرين عندي أسماؤھم 

ن أراد، فكانت بيده شبه بخط الثاني، بل كلفه يكتب أسانيده في ورقات بيضاء وختمھا بختمه وأعطاھا له ليجيز بھا عنه م
وبفاس أجاز لقاضيھا . وقد ظفرت في الجزائر ببعض ھذه األوراق البيضاء مختومة بختمه رحمه هللا. وكالة عنه في اإلجازة

محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج ومحمد بن المدني كنون ومحمد بن إبراھيم السلوي الفاسي وعمر بن الطالب ابن سودة 
لمجذوب الفاسي، وقفت على إجازته له بخطه، وعلي بن محمد بن عمر الدباغ، وعندي إجازته له بخطه، وعبد الكبير بن ا

ومحمد مسطس السلوي، وقفت على صورة إجازته له وھي عندي، وإدريس بن محمد بن أحمد السنوسي، وقفت على إجازته 
الشرقاوي األزموي دفين سطات وغيرھم، وبمكناس له الممضاة بخطه عند ولد المجاز بطنجة، وصالح بن التھامي ابن المير 

لقاضيھا العباس بن محمد بن كيران، وعندي صورة إجازته له وھي مطولة، وبالعرائش لجماعة، وبالمدينة المنورة للسيد 
ھاشم بن محمد الحبشي ومحمد العزب الدمياطي ومحمد أمين الكردي وعطية القماش الدمياطي، وبمكة لعبد هللا كوجك 

. خاري وغيرھم، مما استوعبه كتابنا المؤلف في أخباره وآثاره ومشيخته وتالميذه وكتبه، وھو كتاب نفيس يخرج في مجلدالب
تزوج عشرة نساء وأولد له منھا وخلف أبناء صغاراً في بلدة أورنقاباذ، ولم يجز أحداً منھم، رأيت " : "النفح المسكي"قال في 

ً من العلم، وھذه سنة هللا جارية، اھـبعضھم حين دخلت أورنقاباذ فوجدته  نروي عنه من طريق جل من ذكر  ."لم يمس شيئا
من أصحابه، وأتصل به عالياً عن شيخنا مسند الجزائر علّي بن أحمد بن موسى وحسين بن محمد منقارة الطرابلسي، كالھما 

ت للثاني، وكل منھما أجازني، األول مكاتبة من عنه، عامة لألول وإجازة بالكتب الستة والموطاً وفقه الحنفية وبعض المسلسال
وأما نازالً بواسطتين فعن عبد هللا الكامل بن محمد االمراني عن كنون والفاسي، كالھما . الجزائر، والثاني مشافھة بمصر

السباعي  عنه، وعن عبد هللا بن إدريس السنوسي وعبد الملك العلمي، كالھما عن والد األول عنه، وعن محمد بن إبراھيم
وشيخنا محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيھي الزرھوني والشيخ سالم بوحاجب والشيخ الطيب النيفر وغيرھم عن أبي حفص 

وأخبرنا األستاذ محمد المكي ابن عزوز عن ابن الحفاف وابن االقزادري وابن سماية ثالثتھم . عمر بن الطالب ابن سودة عنه
بوكندورة الجزائري عن ابن الحفاف عنه، وأخبرنا الشيخ عبد الحليم بن علّي خوجة عن أبيه عنه، وأخبرنا المعمر الشيخ أحمد 

عنه، وأخبرنا الخطيب أبو جيدة الفاسي عن ھاشم الحبشي ومحمد أمين الكردي كالھما عنه، وأخبرنا الشيخ محمد الشريف 
وأخبرنا الشيخ الطيب النيفر وسالم بوحاجب : ح. الدمياطي عن الشمس االنبابي وعطية القماش ومحمد أبي خضير كلھم عنه

كالھما عن الشيخ محمد بيرم الرابع عنه، وأخبرنا أبو الحسن بن ظاھر عن الشمس أبي خضير الدمياطي والبرھان السقا 
الحبشي  كالھما عنه، وأخبرنا الشيخ عبد الجليل برادة عن عبد الكبير الفاسي وغيره عنه، وأخبرنا أبو عبد هللا محمد بن عليّ 

باإلسكندرية عن محمد بن إبراھيم السالوي عنه، وأخبرنا الشيخ أبو الخير مرداد المكي الحنفي ومحمد بن محمد المرغني 
   .(1) )وانظر مسلسالت الرضوي في حرف الميم. (باإلسكندرية، كالھما عن عبد هللا بن كوجك

 رضوان بن عبد هللا الجنوي محدث فاس :(2) ـ رضوان الجنوي 219

________________________________________ 
 

 .فيما يلي 416: انظر رقم (1)

 .)وأغفل ذكر فھرس الفھارس( 53: 3والزركلي  78: 10وتاج العروس  151: 1واليواقيت الثمينة  6: ترجمته في صفوة من انتشر (2)
   
ووقفت على تحليته بخط الشيخ أبي ". ر به حليتهلو أدركه أبو نعيم لصد: "وورعھا وزاھدھا الذي قال فيه الشيخ القصار 

الشيخ الشھير الكبير اإلمام الصالح العامل محيي السنة بعد اندراسھا ومحيي "محمد عبد الواحد ابن عاشر في إجازة له ب 
بذل "في  يروي عن سقين العاصمي ما له قاله البوسعيدي". الطريقة الصوفية بعد انطماسھا الخاشع المتبتل الزاھد العابد

لم يذكر فھرسة سيدي رضوان عن سقين، فقد : "عقب سياقه إجازة شيخه موالي عبد هللا بن علّي له بعدة فھارس" المناصحة
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حدثني بعض الشرفاء أنه قال فرطنا في أسانيد ـ أو قال فھرسة ـ سيدي رضوان، وبعث لمن يبحث له عنھا في مدينة فاس 
اً عن أبي عبد هللا الخروبي الطرابلسي وأبي عبد هللا محمد بن علّي الشطيبي الزروالي وأخذ أيض. اھـ". وكتب له منھا جملة

   .والشيخ أبي محمد عبد هللا الغزواني دفين مراكش وغيرھم

، وأفرد ترجمته بالتأليف تلميذه 991مات سيدي رضوان بفاس سنة . أروي ما له من طريق الشيخ القصار عنه
وللمترجم تخريج أحاديث الشھاب للقاضي القضاعي، وفي شرح أبي حامد العربي بن يوسف . وھو عندي بخطه (1) المرابي

مغرب في أن سيدي رضوان كان في الحديث إمام وقته، وكان ھو أخذه عن محدث ال: "الفاسي على منظومته في االصطالح
" وقته شيخ اإلسالم سقين، والزمه واختص به السنين الطويلة محصالً ما عنده، وسيدي رضوان ھو الذي خلفه لما مات، اھـ

للشيخ أبي عبد هللا محمد بن أحمد ميارة الفاسي نقالً عن شيخه أبي الحسن علّي " معين القاري لصحيح البخاري"وفي 
بقيت مدة طويلة : ع طويل في معرفة الصحيحين، وقال لي شيخنا القصار عنه انه قالكان له با: "البطيوي في حق المترجم

وأنا أميز بين ما انفرد به البخاري من األحاديث وما انفرد به مسلم وما اتفقا على تخريجه، ثم اختلط عليه ذلك آخر عمره، 
ى سنن السلف الصالح وحفظ الحديث وروايته في إمام أھل الزھد والورع والعلم والعمل عل"عنه " مرآة المحاسن"وفي " اھـ

  وكان خط" وقته، اھـ

________________________________________ 
 

 ."تحفة اإلخوان"ھو أحمد بن موسى المرابي األندلسي، وله كتاب  (1)
   

أنشد العالمة ابن : ه فيھاسيدي رضوان ھذا في غاية الجودة والرونق، وقفت على مجموعة كانت له بخزانة تازا نقلت من خط
  :غازي في آخر شرحه لرجزه في الحساب لخلف األحمر

 
 كثير الخطاء قليل الـصـواب لنا صاحب مولع بالـخـالف
 وأزھى إذا ما مشى من غراب ألج لجاجاً من الخـنـفـسـاء

  
 ً سمعت الشيخ سيدي : بول سعيهيقول كاتب ھذه الحروف رضوان ابن عبد هللا، أحسن هللا ق: ومن خط سيدي رضوان أيضا

عبد الرحمن سقين وھو على المنبر يوم جمعة يخطب أن النبي صلى هللا عليه وسلم أوصى رجالً فقال فيما أوصاه به ال تتھم 
  .من خطه رحمه هللا. هللا في شيء قضاه عليك، اھـ

 
ھو اإلمام المحدث الرحالة أبو عبد هللا محمد بن سعيد بن محمد بن عثمان، األندلسي النجار الفاسي  :(1) ـ الرعيني 220

الدار المعروف بالرعيني وبالسراج، أخذ عن نحو الستين شيخاً من المغاربة والمشارقة كأبي حيان وابن رشيد وابن سيد الناس 
أبي القاسم التجيبي، وأجازه ابن خليل السكوني ومحمد بن علّي الصديني الغماري والمشدالي وابن عبد اليعمري وابن الشاط و

   .771ومات سنة  685ولد سنة . الرفيع التونسي وابن عبد السالم الھواري وابن البنا وأبو الحسن الواني وغيرھم
 

ومن " أجازني إجازة عامة: "قال ابن األحمر في فھرستهأروي فھرسته من طريق ابن األحمر والمنتوري والسراج كلھم عنه، 
المغرب في جملة من صلحاء المشرق والمغرب، وتحفة الناظر ونزھة الخواطر في غريب الحديث، ونظم : تآليف المترجم

 .مراحل الحجاز، والروضة البھية في البسملة والتصلية
________________________________________ 

 
 .11: 7والزركلي  270: ودرة الحجال) 779وفيه أن وفاته كانت سنة ( 236: وشجرة النور 235: لرعيني في جذوة االقتباسترجمة ا (1)

   
  .(1) )انظر معجم الرعيني من حرف الميم وعيسى من حرف العين(ولھم رعيني آخر 

 
ھو رفيع الدين بن شمس الدين بن القاضي عبد الملك العمري القندھاري اإلمام المحدث : ـ رفيع الدين القندھاري 221

، أخذ عامة عن خير الدين 1164أرض الھند سنة العارف المسلك المعمر، ولد بقندھار قرة بقرب حيدراباد الدكن من 
السورتي الھندي والشمس محمد بن عبد هللا المغربي المدني آخر تالميذ البصري في الدنيا، وعنھما كان يروي ثبته األول عن 

ً عن السيد زين العابدين البرزنجي المدني وعثمان  محمد حياة السندي عن البصري والثاني عن البصري عالياً، وأخذ أيضا
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الشامي، وأخذ رواية القرآن الكريم والحديث المسلسل بالضيافة عن محمد حياة بن طالب علّي خان الدھلوي كما أضافه ھو 
محمد صفور في الحادة ـ محل بين مكة وجدة ـ وھو أضافه أبو الحسن السندي في المدينة، كما أضافه ھو محمد حياة السندي، 

له رسالة في التعريف بنفسه . 1241مات رفيع الدين المذكور بقندھار سنة . لبصري، بأسانيدهكما أضافه عبد هللا بن سالم ا
نروي ما له من طريق تلميذه الرضوي، وھو شيخ سلوكه وإليه ". أنوار القندھار"وشيوخه وأسانيده ألفھا بالفارسية اسمھا 

وي عن شھاب الدين العمري القندھاري أحد نسباء رفيع ينتسب، بأسانيدنا إليه السابقة عنه، وعن الشيخ خضر بن عثمان الرض
الدين عنه، وعن صاحبنا أحمد بن عثمان العطار عن الشيخ الصالح الناسك شاه عليم الدين بن رفيع الدين المذكور 

ً  1316والمتوفى سنة  1232الحيدرابادي المولود في حدود سنة  ر بلقي وكان صاحبنا المذكور يفخ. بحيدرأباد عن أبيه عاليا
ھذا الرجل، وھو جدير بذلك ألنه شارك الرضوي في شيخه، وبينه وبين البصري وسائط ثالثة، فعال سنده عن معاصريه 

  .بدرجة
 

 بھا أبو إسحاق ھو عالم الديار التونسية وشيخ الجماعة :(2) ـ الرياحي 222
________________________________________ 

 
 .448: ورقم 223: انظر ما يلي رقم (1)
 .)وأغفل فھرس الفھارس( 41: 1والزركلي  1381: ومعجم سركيس 386: وشجرة النور 89: 1اليواقيت الثمينة  (2)

   
بتستور وقدم  1180لرياحي التونسي الدار المالكي، ولد سنة إبراھيم بن عبد القادر بن أحمد بن إبراھيم الطرابلسي األصل ا 

وعن المحجوب والشيخ  1217تونس أواخر القرن الثاني عشر، وأخذ بتونس عن مشيختھا حمزة الحباش المتوفى عام 
ومحمد الفاسي فمن دونھم، وروى عامة عن حسن بن عبد  1218إسماعيل التميمي والشيخ صالح الكواشي المتوفى سنة 

لكريم الشريف عن الغرياني وغيره، ويروي حسن الشريف الصحيح بسنده عن آبائه وعن أبيه عبد الكريم عن أحمد المكودي ا
فاستجاز في سال مسندھا وأديبھا ومفتيھا أبا عبد هللا محمد الطاھر  1216عن الحريشي بسنده، ودخل المغرب األقصى عام 

فاستجاز الشيخ  1241وايته عنه من أعلى ما حصل له، ودخل مصر سنة ، ور1220بن المير السلوي المتوفى بھا سنة 
األمير الصغير في ثبت والده فأجازه، وسمع األمير الصغير من المترجم حديث األولية بشرطه، ودخل الحجاز مرة ثانية سنة 

د الرباط ابن التھامي ابن مع مسن 1243وتدبج سنة " حصر الشارد"فأخذ عن حافظه الشيخ عابد السندي وأجازه بثبته  1252
عمرو األنصاري لما ورد لتونس، وكتب له إجازة مطولة في خصوص الرحلة العياشية وما تضمنته، ورفع له السند فيھا عن 
ابن عبد السالم الناصري عن راھب اإلسالم أحمد بن محمد الورزازي التطواني عن الشيخ أبي العباس ابن ناصر عن أبي 

عن شيخه الناصري المذكور عن أبي عبد هللا جسوس عن أبي عبد هللا محمد بن عبد القادر الفاسي عن و: ح. سالم العياشي
أبي سالم وعن الشيخ الرھوني محشي الزرقاني والناصري كالھما عن الشيخ التاودي ابن سودة عن أبي الحسن الحريشي عن 

ده، ويرويھا ابن التھامي عن عبد هللا الجكني الصحراوي ويرويھا الناصري أيضاً عن الحافظ مرتضى الزبيدي بسن. أبي سالم
 .عن والده عبد الودود الجكني عن والده عبد الودود عن أبي العباس الخطاط عن أبي العباس ابن ناصر عن أبي سالم

 .فيھا نظر سياق مثل ھذه اإلجازة الفائقة، وإن كان في بعض األسانيد المساقة" تعطير النواحي"انظر لم أغفل صاحب : قلت
أجاز البرھان الرياحي لكثيرين كالشمس محمد بن الخوجة وولده شيخ اإلسالم أحمد والشمس محمد بن أحمد النيفر وشيخ 
اإلسالم أحمد بن حسين والشمس محمد بيرم الرابع والشيخ محمد بن سالمة القاضي المالكي بتونس وشيخ اإلسالم باآلستانة 

. بتونس ودفن بھا 1266رمضان عام  27بإجازة نظمية وغيرھم، وتوفي المترجم في عارف حكمت واقف مكتبة المدينة 
ومن النوادر عنه أن الشيخ محمد النيفر استجازه وكان بين يديه نسخة من القطب على الشمسية فھم المترجم أن يكتب له عليه 

ز االشتغال بالمنطق فكتب له على الزرقاني الختالف العلماء في جوا: اإلجازة ثم رغب أن يحضر كتاباً آخر في فن آخر قال
  .اإلجازة) خ(على 

منھا عن قاضي القيروان محمد العالني عن الشيخ محمد بوھاھا القيرواني عنه، : نروي ما له من األسانيد والمؤلفات من طرق
تونس الشيخ محمد بن  ومنھا عن الشيخ الوالد وغيره من أصحاب البرھان السقا المصري عنه عن المترجم، ومنھا عن مفتي

يوسف الحنفي الجركسي عن شيخ اإلسالم أحمد بن حسين الكافي التونسي عنه، ومنھا عن الشيخ فالح المدني عن محمد بن 
الطاھر الغاتي عنه، ومنھا وھو أعالھا عن بقية تالميذه في الدنيا صھره الشيخ الطيب النيفر والشيخ سالم بوحاجب كالھما 

 :الطيب المذكور لشيخه المترجم وأنشدني الشيخ. عنه

 ووجوھھم بدعا النبي منضـرة أھل الحديث طويلة أعمارھـم
 أرزاقھم أيضاً به متـكـثـرة وسمعت من بعض المشايخ أنھم
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للمترجم مولد نبوي مستعمل بالقطر التونسي، وختم صحيح البخاري، ورد على الوھابية، قرظه شيخ اإلسالم الشيخ محمد 
ـ ابن  223 .(250إلى صحيفة  142من صحيفة " مسامرة الظريف"وانظر بسط ترجمة المترجم في (، وغيرھا بيرم الثالث

عن شيوخ مصر والشام، ترجمه الحافظ  ھو اإلمام الحافظ تقي الدين أبو المعالي محمد بن رافع السالمي، أكثر جداً  :(1) رافع
كان يقدمه لمعرفته باألجزاء : قدمه السبكي على ابن كثير وغيره، وقال لي شيخنا العراقي: "قال" انباء الغمر"ابن حجر في 

واالنصاف ان ابن رافع أقرب إلى وصف الحفظ على طريقة أھل الحديث من ابن : وعنايته بالرحلة والطلب، قال الحافظ
سأل شيخ اإلسالم ابن حجر شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي عن أربعة تعاصروا أيھم ": "تدريب الراوي"وفي ". اھـ كثير،
مغلطاي وابن كثير وابن رافع والحسيني، فأجاب، ومن خطه نقلت، أن أوسعھم اطالعاً وأعلمھم باألنساب مغلطاي على : أحفظ

لتواريخ ابن كثير، وأقعدھم بطلب الحديث وأعلمھم بالمؤتلف والمختلف ابن أغالط تقع منه في تآليفه، وأحفظھم للمتون وا
وجمع ابن رافع معجمه في أربع مجلدات وھو . رافع، وأعرفھم بشيوخ المتأخرين وبالتاريخ الحسيني وھو أدونھم في الحفظ

تاريخ دمشق للبرزالي، وخرج له الحافظ غاية في الضبط واالتقان، وله أيضاً الذيل على تاريخ بغداد البن النجار، والذيل على 
. 774ومات بدمشق سنة  704ولد بمصر سنة . الذھبي جزءاً حدث به مرات، وذكره في معجمه المختص ومعجم شيوخه

  .أرويه وكل ما له من طريق السيوطي عن التقي بن فھد عن الحافظ جمال الدين ابن ظھيرة وعلي بن سالمة كالھما عنه
 .القاضي أبو الخير محمد بن ربيع له برنامج :(2) ـ ابن ربيع 224

________________________________________ 
 

 .360: 6والزركلي  52: وذيل طبقات الحفاظ 234: 6وشذرات الذھب  47: 1وأنباء الغمر  56: 4الدرر الكامنة  (1)

روى عنه صاحبنا: إذ جاء فيھا) 388: رقم 196ص (أكبر الظن أن المؤلف يعتمد صلة الصلة في ترجمة يحيى بن محمد ابن يحيى السكوني  (2)
 .محمد بن ربيع وذكره في برنامجه) ال أبو الخير(القاضي أبو الحسين 

   
  .ھو القاضي أبو عامر يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع األشعري من أھل قرطبة، له برنامج :(1) ـ ابن ربيع 225

   .(2) )انظر المشيخات في مشيخة ابن رجب: (ابن رجب الحنبلي الحافظ
 

ى الحافظ ابن خير عن مؤلفھا ھو الفقيه أبو بكر يحيى بن محمد بن رزق، له فھرسة نرويھا بسندنا إل :(3) ـ ابن رزق 226
   .صاحبھا بروايته لھا عنه

 
ھو أبو الحسن علّي بن محمد بن أبي القاسم بن رزين التونسي المرسي، له رواية واسعة وأجازه خلق  :(4) ـ ابن رزين 227

   .في ذلك فھرسة جمعھا فحسن ونمق أرويھا من طريق العبدري الحيحي عنهكثير، وله 
 

سم عبد هللا بن الوزير أبي الحجاج يوسف بن ھو الشيخ الفقيه النحوي الكاتب البليغ الخطيب أبو القا :(5) ـ ابن رضوان 228
   .رضوان المالقي الفاسي األنصاري، أروي فھرسته من طريق السراج وابن األحمر كالھما عنه

 
   .أروي فھرسته من طريق ابن جابر عنه: ـ ابن عبد الرفيع 229

 
نمي، له فھرسة نرويھا من طريق األستاذ ابن ھو أبو عبد هللا محمد بن حوا المعروف بابن الرفيق المستغا: ـ ابن الرفيق 230

 .السنوسي عن عمه السيد محمد العربي بن السنوسي وغيره عنه
________________________________________ 

 
ً ) 387: رقم( 195: وصلة الصلة 2068: بحر بن عبد الرحمن، وھو خطأ وصوابه من التكملة رقم: في األصل (1)  .وذكر أن له برنامجا
 .293: رقم (2)
 .560توفي سنة  636: وليحيى بن محمد بن رزق ترجمة في الصلة 437: فھرسة ابن خير (3)
 .255 -  252: رحلة العبدري (4)
.وفيھا ثبت باھم المصادر عنه) 1966(راجع دراسة كتبتھا عن ابن رضوان وكتابه الشھب الالمعة في كتاب العيد المئوي للجامعة األميركية  (5)

   
ھو الشيخ الراوية أبو الحسن علّي بن عبد هللا بن محمد بن موھب الجذامي ويعرف بابن الرقاق،  :(1) ـ ابن الرقاق 231

  .نروي فھرسته بالسند إلى ابن خير عنه إجازة
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ھو أبو جعفر أحمد بن محمد بن أبي الخليل مفرج األموي اإلشبيلي المعروف بابن العشاب وبابن  :(2) ـ ابن الرومية 232

دھره إماماً في الحديث حافظاً  كان نسيج وحده وفريد" : "اإلحاطة"الرومية، وھي أشھرھا وألصقھا به، قال ابن الخطيب في 
ناقداً ذاكراً تواريخ المحدثين وأنسابھم وموالدھم ووفياتھم وتعديلھم وتجريحھم، عجيبة نوع اإلنسان في عصره وما قبله وما 
إذ  بعده في معرفة النباتات وتمييز العشب وتحليتھا، قام على الصناعتين لوجود القدر المشترك بينھما، وھما الحديث والنبات

كالم اإلحاطة فيه، ونقلته . اھـ" موادھما الرحلة والتقييد وتصحيح األصول وتحقيق المشكالت اللفظية وحفظ األديان واألبدان
وأقام في رحلته  612ومشيخته البحر الذي ال نھاية له، روى باألندلس والمغرب وكاتب أھل الجھات ورحل سنة . لالعتبار به
وبرنامج روايته يشتمل على مئين عديدة مرتبة أسماؤھم على البالد العراقية وغيرھا لو أتينا : "قال ابن الخطيب. ثالث سنوات

 بھا الستغرقت األوراق
________________________________________ 

 
رآن كتاب مفيد، توفي سنة؛ وابن موھب من أھل المرية روى عن أبي العباس العذري الدالئي وغيره، وله في تفسير الق436: فھرسة ابن خير (1)

 .)405: الصلة( 532

45: 8والوافي  42: والديباج المذھب 487: 1والذيل والتكملة  121: 1والتكملة  207: 1ترجمة أبي العباس ابن الرومية في اإلحاطة  (2)
 .184: 5والشذرات  81: 2وابن أبي أصيبعة  1425: وتذكرة الحفاظ 181: واختصار القدح

   
وله المعلم في زوائد البخاري على صحيح . 637ومات بإشبيلية سنة  561ولد سنة . وأفرد بالتأليف" ما قصدتوخرجت ع

 .أروي ما له من طريق أبي إسحاق البلفيقي عنه. مسلم، ونظم الدراري فيما انفرد به مسلم عن البخاري
ھو اإلمام المحدث ذو الفنون فخر فاس وحافظھا ومسندھا أبو عبد هللا محمد بن عمر المعروف بابن  :(1) ـ ابن رشيد 233

كان كثير : "قال عنه ابن الخطيب. 721رشيد الفھري السبتي محب الدين، ويعرف بابن رشيد، دفين فاس مات بھا سنة 
وقال عنه ابن " لنقل تام العناية بصناعة الحديث قيماً عليھا بصيراً بھا محققاً فيھا ذاكراً للرجالالسماع عالي االسناد صحيح ا

ملء "كبير مشيخة المغرب وشيخ المحدثين الرحالة وسد أھل المغرب، له الرحلة الكبرى في ست مجلدات المسماة : "خلدون
فيھا " : "اإلحاطة"قال عنھا ابن الخطيب في " لشام ومكة وطيبةالعيبة بما جمع في طول الغيبة في الوجھة الوجيھية بمصر وا

فنون وضروب من الفوائد العلمية والتاريخ وطرق من األخبار الحسان والمسندات العوالي واألناشيد، وھي ديوان كبير لم 
د وقفت عليھا بمكة ھي ست مجلدات مشتملة على فنون وق" : "طبقات النحاة"قال عنھا السيوطي في " يسبق إلى مثله، اھـ

إنھا " : "أزھار الرياض"وقال عنھا المقري في . ونحوه في شرح الزرقاني على المواھب في مبحث الزيارة". المكرمة، اھـ
وذكر أبو سالم العياشي أنه " في أربعة أسفار أودع فيھا ذكر أشباخه وجمع فيھا من الفوائد الحديثية واألدبية كل عجيبة وغريبة

وكانت في وقف المغاربة برباط الموفق، وعلى ھذه النسخة : "ة أجزاء بمكة عند شيخه أبي مھدي الثعالبي، قالرأى منھا عد
 ً وذكر أبو سالم في رحلته ما انتقاه . خط المصنف في أماكن وخط تلميذه اإلمام عبد المھيمن الحضرمي، وكانت النسخة ملكا

 انظرھا(ما ينيف على أربعين مسألة  منھا من الفوائد العلمية واألناشيد األدبية وذلك
________________________________________ 

 
:3واإلحاطة  356 - 347: 2وأزھار الرياض  199: 1وبغية الوعاة  289: وجذوة االقتباس 229: 4ترجمة ابن رشيد في الدرر الكامنة  (1)

135. 
   

منھا ما ھو بخط المؤلف وربما يخرج من  (1) منھا اآلن عدة مجلدات وبلغني أن بمكتبة االسكولایر ببالد أسبانيا) إن شئت
ً إيضاح المذاھب فيمن يطلق عليه اسم الصاحب، وكتاب ترجمان التراجم . مجموعھا نسخة كاملة أو أكثر والبن رشيد أيضا

فيه النفس في إبداء مناسبات تراجم صحيح البخاري، ومنھا السنن األبين في السند المعنعن ولم يكمل، وله إفادة التصحيح  أطال
  .في رواية الصحيح

  
كان على مذھب أصحاب الحديث في الصفات يمرھا وال يتأول، وكان يسكت لدعاء االستفتاح ويسر : "قال الحافظ الذھبي

وكتبوا عليه محضراً بأنه ليس مالكياً، فاتفق ان القاضي الذي شرع في المحضر مات فجأة وبطل  بالبسملة، فأنكروا عليه
   ".ذكر بعضھم أنه كان ظاھرياً والمعروف انه مالكي، وهللا أعلم، اھـ" : "أزھار الرياض"وفي " المحضر، اھـ

 
اليمن ابن عساكر والقطب القسطالني وتلك  أخذ بمصر والشام والحجاز عن طائفة منھم الحافظ شرف الدين الدمياطي وأبو

أرويھا وفھرسته وكل ما له من طريق السراج عن أبي العباس أحمد القباب الفاسي عن يحيى بن . الطبقة ممن تضمنته رحلته
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ً عن أبي البركات ابن الحاج البلفيقي والقاضي الراوية  محمد بن عمر بن رشيد عن أبيه المذكور، ومن طريق السراج أيضا
ومن طريق القصار عن : ح. أبي محمد عبد هللا بن أحمد بن أبي بكر بن علّي الشھير بابن مسلم القصري السبتي كالھما عنه

أبي العباس التسولي عن الدقون عن المواق عن المنتوري عن أبي بكر بن جزي عن الحافظ ابن رشيد، رحمه هللا ورضي 
   .عنه
 

بو الحسين ابن أبي الربيع القرشي، أروي فھرسته التي ھي من جمع تلميذه أبي القاسم ابن ھو األستاذ أ: ـ ابن أبي الربيع 234
 الشاط من طريق السراج عن أبي عبد هللا الرعيني عن أبي القاسم قاسم بن عبد هللا بن الشاط عنه، وبه

________________________________________ 
 

 .صنع نسخة كاملةمنھا في االسكولایر أربع قطع، وال ت (1)
   

 .إلى السراج عن أبي عبد هللا محمد بن حياتي عن شيخ الجماعة بجزيرة األندلس أبي عبد هللا محمد بن علّي بن الفخار عنه
ھو باقعة صقعة عميد األشراف العالمة المسند المحدث الضابط النسابة الرحلة الراوية الصالح أبو  :(1) ـ ابن ريسون 235

عبد هللا محمد بن العالمة المحدث أبي عبد هللا محمد الصادق ابن ريسون الحسني العلمي اليونسي التطواني، رحل إلى فاس 
ابن الحسن بناني والتاودي ابن سودة، ومحمد بن الحسن الجنوي، وروى بھا عن جسوس، وأبي حفص الفاسي، و 1177

ومحمد " العمل"وعبد القادر بو خريص، وأجازوه إجازة عامة، كما أجازه أيضاً بالمغرب محمد بن أبي القاسم الرباطي شارح 
عثمان : ماعة بالمدينةفإجازه ج 1216وحج عام , 1216بن علّي الورزازي وابن عبد السالم الناصري الدرعي، األخير عام 

الشامي المدني والسيد زين العابدين جمل الليل المدني، وبمصر عبد هللا الشرقاوي واألمير الكبير وعبد المنعم العماري 
المالكي وأحمد العريشي الحنفي والشمس محمد الدسوقي وسالم ابن مسعود الطرابلسي األزھري وعبد العليم الفيومي الضرير، 

   .محمد بيرم األول، وبطرابلس البرھان إبراھيم بن محمد بن علّي بن عبد النور البزليتني الطرابلسي، وغيرھموبتونس الشيخ 
 

وروى الحديث المسلسل بالفاتحة عن األستاذ أبي زيد عبد الرحمن المنجرة من طريق شمھروش الجني، وأخذ بمراكش عن 
بن عبد الرحمن المندالوي تلميذ المذكور قبله، وأخذ بھا أيضاً عن  المقري المحدث النحوي حاج الحرمين أبي عبد هللا محمد

الشيخ المشارك األديب المؤرخ أبي عبد هللا محمد بن العباس الشرادي، وأخذ الطريقة الشاذلية عن أبي محمد الطيب بن محمد 
جده أحمد عن أبيه الحسين عن الوزاني، وطريقة سلفه عن محمد بن علّي بن الحسين بن ريسون وعن أبيه محمد الصادق عن 

أبيه محمد علّي بن موالي عبد هللا ابن حسين المغاري التمصلوحتي، وأخذ الطريقة الخلوتية عن القطب أبي العباس أحمد 
 :الصقلي دفين زاويته بفاس وتلميذه المعمر عبد الوھاب التازي قال

________________________________________ 
 

 ."محمد بن عبد الصادق"وھو عنده  322 ،116: الدليل (1)
   

كما وجدته بخط تلميذه ابن رحمون، وبخط  1234المتوفى عن نحو المائة، وعبد العليم الفيومي وغيرھم، ومات بوازان سنة 
أجاز  له فھرسة حافلة ألفھا باسم أبي القاسم الزياني صاحب الرحلة ومنھا نقلت ما ذكر،. 1236شيخنا القاضي ابن سودة سنة 

المترجم للسلطان أبي الربيع سليمان بن محمد العلوي والتھامي ابن رحمون والشھاب أحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي 
ومن طريق األخير نتصل به عن الشيخ فالح الظاھري عن الشيخ السنوسي وأبي  1254الطبولي المتوفى بطرابلس سنة 

   .موسى عمران الياصلي، كالھما عن الطبولي عنه
  

   .(1) )انظر أحمد بن القاضي في حرف األلف(اسم فھرس الشھاب ابن القاضي : رائد اإلصالح
 

لزينة اليمن ومحدثه ومسنده السيد عبد الرحمن بن عبد هللا بلفكيه العلوي  :(2) ـ رفع األستار عن مفاتيح األنوار 129
الشاميين ، ذكر فيه مشايخه الذين أخذ عنھم من الحضرميين واليمنيين والحجازيين و1163الحسيني الشافعي المتوفى سنة 

  :وجعله شرحاً على قصيدته مفاتيح األسرار في تنزل األنوار وإجازة األبرار التي أولھا
 

 عن كل ما يصفون مـن أقـوال سبحان رب العزة المتـعـالـي
 وعن الحدود وعن قـيود الـبـال جل العظيم عن الحروف ووضعھا
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). 552إلى ص  486وھو فيه من ص " (كنز البراھين"ي كتابه والشرح المذكور أثبته برمته السيد شيخ الجفري المدني ف
ألف السيد عبد الرحمن المذكور الشرح المذكور باسم عالم زبيد ومسنده السيد يحيى بن عمر بن مقبول األھدل المجاز بالنظم 

  :أيضاً المسمى مفاتيح األنوار، قال فيه
 

 من نظم أو نثر وحل سؤال فأجزته فيھا وفيما قلـتـه
________________________________________ 

 
 .فيما تقدم 5: انظر رقم (1)
 .73: النفس اليماني (2)

  

 ومرافق للحق بـاإلقـبـال وكذاك كل أخ وطالب حكمة
  

  .1155وذلك سنة 
 

محمد بن عبد يروي الشارح المذكور عامة عن والده والقطب عبد هللا الحداد والبرھان الكوراني، وھو أعلى ماعنده، و
الرسول البرزنجي والعجيمي والبصري والنخلي وإبراھيم بن محمد بن حمزة الدمشقي الحسني وأبي المواھب الحنبلي 

نرويه من طريق الوجيه األھدل عن أبيه والسيد عبد الرحمن ابن مصطفى العيدروس كالھما عنه، وإلى الحافظ . وغيرھم
  .الزبيدي عن حسن بن حامد العلوي عنه

 
لمسند طرابلس أبي المحاسن القاوقجي في مجلد وسط، وقفت عليه  :(1) ـ رفع األستار المسدلة في األحاديث المسلسلة 130

   .ين تسلسالً وعمالً لبعضه وإجازة لكله عنهرويناه عن السيد محمد الشريف الدمياطي وأبي الخير ابن عابد. في دمشق
 

ھو اإلمام المتبحر في علوم الحديث محمد أفضل، المعروف بالحاج السيكلوتي الدھلوي، كان : ـ رسائل الحاج السيكلوتي 131
وأسند  من أجلة أصحاب الشيخ عبد األحد بن خازن الرحمة محمد بن اإلمام أحمد بن عبد األحد السھرندي انتفع به كثيراً 

الحديث عنه عن آبائه، ثم ارتحل الحاج السيكلوتي إلى الحجاز، فأخذ فيه عن سالم بن عبد هللا البصري، ثم عاد لدھلي وأشاع 
   .علومه، وأسانيده مذكورة في رسائله، نرويھا بأسانيدنا إلى ولي هللا الدھلوي المذكورة في اإلرشاد عنه

 
 ھو مسند مكة والحجاز وصوفية :(2) ـ رسالة العجيمي في الطرق 132

________________________________________ 
 

 .75: فيما تقدم ورقم 15: انظر رقم (1)
 .68: انظر ما تقدم رقم (2)

   
له رسالة في الطرق الصوفية المستعملة . 1113بن علّي العجيمي اليمني أصالً المكي داراً المتوفى سنة  (1) أبو علّي حسن 

ة صاحبھا إلى مراجع إلى زمانه في العالم اإلسالمي مع ذكر آدابھا وأعمالھا وأذكارھا وأصلھا وسلسلته إلى صاحبھا وسلسل
. قلندرية. األويسية. الطرق، اشتملت على أربعين طريقة، وھي رسالة نفيسة جداً في نحو كراسين، ذكر فيھا الطريقة المحمدية

. شاذلية. سھروردية خفيفية. أحمدية. برھانية. جھرية. مولوية. خلوتية. نورية. ركينية. ھمدانية. كبروية. مالمتية. صديقية
. خرازية. رفاعية. قشيرية. مدينية. عرابية. قادرية. حاتمية. مشارعية. عيدروسية. خواطرية. جزولية. بكرية. روقيةز. وفائية
قال عن ھذه الرسالة أبو سالم العياشي في . سھلية. جنيدية. حالجية. غوثية. نقشيندية. عشقية. شطارية. مدارية. جشتية
جمع صاحبنا العجيمي رسالة استوعب فيھا طرق ائمتنا الصوفية الموجودة في ھذه األزمنة غالباً، وذكر ما " :(2) رحلته

تيعاب، ما يتميز به أھل كل طريق، وذكر سنده إلى إمام تلك الطريقة، وكيفية اتصاله بھا، وھي غاية في الباب مستوعبة أتم اس
رأيت مثلھا ألحد قبله ممن سلك الطريق وعد من أولئك الفريق، وھي دالة على سعة اطالعه وكثرة اعتنائه بالطرق ولقاء 

ما أحب إظھارھا بل أستغفر هللا على ما أقدمت عليه "ثم نقل عن العجيمي صاحبھا من كتاب بعث به إليه في شأنھا ". أھلھا
ز بذلھا عند كثير من أھل التحقيق في الطريق ھذا مع عدم منازلتي لذلك بكمال الذوق، وكان فيھا من إفشاء أسرار ذوقية ع

كثيراً ما يختلج بقلبي محوھا لذلك، لكن لما جاءني مكتوبكم ما أمكنني إال إرسالھا، فلعلكم تشرفوھا بحلول نظركم السعيد عليھا 
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بل ومحو إن لم تعجبكم، وإن رأيتم أن تجعلوا لھا خطبًة  والتصرف فيھا بما تستحسنوه من تقديم وتأخير وزيادة وحذف
وتنسبوھا إليكم إن ناسبتكم فال بأس، لكن يا سيدي ال تطلعوا عليھا إال من تتحققوا منه اإليمان بكالم أھل الطريق وسلوك 

 أحسن سبل

________________________________________ 
 

 .حسين: في األصل (1)
 .217ـ  214: 2 رحلة العياشي (2)

   
ولعمري إن من يقرأ ھذه الجمل من كالم العجيمي يتحقق انه ممن ذاق مذاق القوم " أحسن التأويل للغامض من إشاراتھم، اھـ 

ألف في لباس الخرقة وتلقين الذكر جماعة كالقطب القسطالني، ونور " : المنح البادية"وفي آخر . وتھذب وبأسرارھم تأدب
ركي، والشاطبي وابن أبي الفتوح وغيرھم، وكذا التعريف بالطرق فقد جمع شيخنا أبو األسرار حسن بن الحدق للجالل الك

وقد ذكر غيره طرقاً فقد ذكر الشيخ زروق . علّي العجيمي المكي الحنفي أربعين طريقاً وبين وميز كل طريق وإلى من تنتسب
الني وأبي يعزى، وذكر ابن قنفذ القسمطيني طرق المغرب وھي طريق الحراني والحاتمي والشاذلي والباجي والھمداني والجي

والمشيشية مذكورة في المقصد وغيره، " المقاليد"وأما التسترية فقد ذكرھا صاحب كتاب . الغماتية والشعيبية والصنھاجية
وعلى كل حال " اھـ" المنھج الواضح"والعبادية في الرسائل، وطريقة أبي محمد صالح في " إثمد العينين"والھزميرية في 

 ً أتم العجيمي رسالته ھذه . فمدار رواية العجيمي في رسالته على شيخه العارف القشاشي الذي سبقه بالكتابة في موضوعه أيضا
ثم اختصرھا بعده " ماء الموائد"، وكان اختصرھا عصريه، وأحد من تدبج معه، وھو أبو سالم العياشي في رحلته 1073سنة 

نروي رسالة العجيمي عن شيخنا األستاذ الوالد عن سيدنا الجد أبي المفاخر محمد . بن المدني كنون الفاسيأبو عبد هللا محمد 
بن عبد الكبير الكتاني عن األستاذ ابن السنوسي المكي عن عبد الحفيظ العجيمي المكي عن طاھر سنبل عن عارف الفتني عن 

أحمد الجمل النھطيھي بمصر عن الشمس محمد بن أحمد البھي الطندتائي الشيخ أبي علّي العجيمي، وأرويھا عالياً عن الشھاب 
عن الحافظ مرتضى الزبيدي عن عمر بن عقيل المكي الباعلوي عن العجيمي، وھو مسلسل بالسماع والتلقين والمصافحة 

   .واإلجازة وال يوجد أعلى منه اليوم مطلقاً، والحمد 

 وھي :(1) ي في سند طريقتهـ رسالة أبي الفتوح ابن حسن الجفر 133

________________________________________ 
 

 .236: النفس اليماني (1)
   
لد الوجيه األھدل التي ساقھا في رسالة اشتملت على ست وعشرين طريقة صوفية ذكرھا له الوجيه العيدروس في إجازته لوا 

  .نفسه، نرويھا بالسند إليه

وھو مما " نفح الطيب"للمقري صاحب  :(1) ـ روضة اآلس العاطرة األنفاس في ذكر من لقيته من علماء مراكش وفاس 134
تھر من مؤلفاته، ورأيت أسمه في برنامج المكتبة السلطانية التي بفاس ولم أقف عليه، ورأيت أبا علّي المعداني لم يرج ويش

في مناقب أبي عبد هللا محمد صالح الشرقاوي البجعدي مكتوباً من أبي عبد هللا محمد " الروض اليانع"التادلي أثبت في كتابه 
الروضة العاطرة األنفاس فيمن لقيت "وقع بيدنا طرف من كتاب المقري سماه  وقد: "بن حمزة العياشي المذكور يقول فيه

فيھا ترجمة الفشتالي والزياتي وأضرابھم من علماء حضرة الدولة الذھبية، وجلب مقطعات من أشعارھم، " بمراكش وفاس
اھـ منه؛ أرويه بأسانيدنا إلى أبي " آلخروھي مفيدة في بابھا غاية، ان من هللا علينا بكمالھا فإن ما عندنا منھا مبتور األول وا

   .سالم العياشي عن أحمد بن موسى األبار الفاسي عنه

للقاضي أبي عبد هللا محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج : روض البھار في ذكر شيوخنا الذين فضلھم أجلى من شمس النھار
  .(2) )انظر حرف الطاء(الفاسي 

بد الباقي بن عبد الباقي بن لإلمام محدث الشام ومسنده تقي الدين الشيخ ع :(3) ـ روض أھل الجنة في آثار أھل السنة 135
  إبراھيم الحنبلي البعلي

 



179 
 

________________________________________ 
 

وترجمة 112: وترجمة الفشتالي فيھا) صفحة من القطع الكبير 352وفي ( 1964قد طبعت روضة اآلس بالمطبعة الملكية بالرباط سنة  (1)
 .345: الزياتي

 .251: انظر ما يلي رقم (2)
 .45: 4والزركلي  283: 2ترجمة عبد الباقي البعلي في خالصة االثر  (3)

   
، 1071الشھير بابن فقيه فصة ـ بفاء مكسورة وصاد مھملة ـ قرية ببعلبك من جھة دمشق، ولد سنة خمس وألف وملت سنة  

وتي والشمس الميداني شارح صحيح البخاري بشرح لم يكمل، يروي عامة عن النجم الغزي والمعمر عبد الرحمن البھ
والشھاب أحمد المقري والشھاب أحمد الوارئي والشھاب أحمد العرعاني البقاعي وعمر القاري ومحمد حجازي الواعظ، وھو 
أعلى مشايخه إسناداً، وعبد الرحمن الخياري وعبد الرحمن المرشدي الحنبلي المكي وابن عالن المكي ومنصور البھوتي 

لمقدسي ومحمد بن جالل الدين البكري وعبد الجواد الجنبالطي وعامر الشبراوي وعبد القادر الحنبلي ومرعي الحنبلي ا
  .الدنوشري وأبي الحسن الخطيب الشربيني وعلي اللقاني وغيرھم

وثبته ھذا ألطف ما كتبه أھل الشام في القرن الحادي عشر وأجمع وأفيد، وھو في مجلد وسط، عندي منه نسخة عليھا خط ولده 
أبي المواھب، وقد بنى الشيخ عبد الباقي المذكور ثبته ھذا على إجازته للمنال إبراھيم الكوراني المدني وباسمه ألفه سنة  الشيخ

نرويه من طريق البرھان المذكور وولد مؤلفه الشيخ أبي المواھب ومحمد بن عبد الرسول البرزنجي وغيرھم كلھم . 1064
   .بري عن أبيه عن جده عن أبي المواھب عن أبيهعنه، ونرويه عالياً عن السكري عن الكز

قصيدة رجزية في مشايخ العارف السيد عمر بن عبد الرحمن البار باعلوي : ـ الروضة األنيقة في أسماء أھل الطريقة 136
ً كبيراً اسمه  انظر حرف الفاء، وباسودان من حرف " (فيض األسرار"شرحھا العالمة عبد هللا باسودان اليمني شرحا

   .(1) )لباءا

لخالق بن علّي المزجاجي اليمني ذكر فيه لعالمة التحقيق وفھامة التدقيق الوجيه عبد ا :(2) ـ رياض اإلجازة المستطابة 137
 مشايخه من أھل اليمن

________________________________________ 
 

 .81: وما تقدم رقم 516: انظر ما يلي رقم (1)
 .108: النفس اليماني (2)

   
نرويھا . جماعة من اآلخذين عنهوالحرمين ومصر والشام، بينھم أكمل بيان بما أروى الغليل وشفى العليل، كما ترجم أيضاً ل 

وأخبرنا بھا أحمد بن عثمان العطار عن محمد بن عبد العزيز الجعفري الھندي عن عبد الحق . بسندنا إلى الوجيه األھدل عنه
  .العثماني المكي المناوي عن عبد هللا بن محمد بن إسماعيل األمير عنه

للعارف الكبير أبي المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد هللا المعروف  :(1) ـ ريحان القلوب في التوصل إلى المحبوب 138
بالعجمي الكوراني ثم المصري، محيي الطريق بمصر، ذكر فيھا قواعد تلقين الذكر وأخذ العھد وإلباس الخرقة وأصل مناولة 

حة والمصافحة والمشابكة ونحو ذلك، مدار روايته فيه على شيخه نجم الدين محمود االصفھاني عن النورال عبد الصمد السب
نتصل به من طريق أبي مھدي الثعالبي وغيره عن أبي الحسن علّي . عن النجيب الشيرازي عن الشعاب السھروردي بأسانيده
لحمصاني عن الشيخ سليمان الخضيري عن الشيخ سيدي مدين األشموني األجھوري عن أبي الحسن علّي بن أحمد المطوعي ا

عن خاله الشيخ مدين الكبير عن العارف أبي العباس أحمد الزاھد الفاوي عن الولي أبو العرفان حسن الشتري عن العارف 
   .الكوراني بسنده المذكور

محمد محفوظ بن عبد هللا الترمسي المكي في أسانيده  لعصرينا الشيخ: ـ الرسالة الترمسية في إسناد القراءات العشرية 139
صدرھا بإجازة شيخه الشيخ محمد الشربيني الدمياطي المكي له " 8في صحائف 1330طبعت بمكة عام "في القراءات العشر 

عن ، حسب أخذه لھا عن الشيخ أحمد اللخبوط عن الشيخ محمد شطا عن الشيخ حسن بن أحمد العوادي 1318بالقراءات عام 
 أحمد بن
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________________________________________ 
 

وسمى الزركلي 317: 9والزركلي  282: 2وبروكلمان، التكملة  238: 4في الدرر الكامنة ) 768(ترجمة يوسف الكوراني العجمي  (1)
 ."ريحانة القلوب"فھرسته 

   
   .سقاطي عن سلطان المزاحي بأسانيدهعبد الرحمن البتيھي عن عبد الرحمن الشافعي عن أحمد بن عمر اإل 

نتصل باإلسناد المذكور من طريق اإلسقاطي المذكور، وذلك عن شيخ القراء بالديار المصرية الشمس محمد بيومي األزھري 
، والشيخ حبيب الرحمن الھندي المدني إجازة مكاتبة من المدينة المنورة عام 1323الشافعي المصري إجازة لي بمصر عام 

كالھما عن الشيخ حسن بدير الجريسي عن الشمس محمد بن أحمد المتولي عن الشيخ أحمد التھامي عن الشھاب  ،1322
أحمد بن محمد الشھير بسلمونة عن الشيخ سليمان البيباني عن السيد صالح الزجاجي عن السيد علّي بن محمد البدري 

ي الحنفي المذكور وھو عن أبي السعود ابن أبي النور العوضي الحسيني الرفاعي عن شيخ القراء أحمد بن عمر االسقاط
وشمس الدين المنوفي وأحمد البنا الدمياطي، ثالثتھم عن الشيخ سلطان المزاحي بأسانيده المعروفة في إثبات المصريين 

إجازة  وفي. واثبات الواسطة بين اإلسقاطي والمزاحي كما ذكرنا ھو المنصوص عليه في إجازة البيومي لي. والتونسيين
ً لما في ثبت  الشيخ صالح الزجاجي للشيخ سليمان بن مصطفى البيباني التي وقفت عليھا بمكتبة الشيخ الدردير بمصر خالفا
الترمسي المذكور من إسقاطھما فھو غلط، وسليمان المذكور لنا أيضاً به اتصال، وذلك عن الشيخ محمد بيومي المذكور عن 

 .حمد بن محمد سلمونة عن الشيخ سليمان المذكور عن السيد صالح الزجاجي بأسانيدهالشيخ علّي الشبراوي عن الشيخ أ

 حرف الزاي
 

  ( (1).انظر حرف الميم(ھو الحافظ أبو الفيض مرتضى : الزبيدي

________________________________________ 
 .300: انظر ما يلي رقم (1)

ھو أبو جعفر أحمد بن إبراھيم بن الزبير الثقفي العاصمي الغرناطي المسند الشھير، قال ابن الخطيب  :(1) ـ ابن الزبير 236 
ه الرياسة باألندلس في العربية وتجويد كان خاتمة المحدثين ومن صدور العلماء والمقرئين، انتھت إلي" : "اإلحاطة"فيه من 

كان حافظاً عالمة أستاذ القراء وشيخ االسناد، عني بالحديث ونظر في : "وقال عنه الحافظ ابن ناصر" القرآن ورواية الحديث
نه، كان محدث األندلس بل المغرب في زما: "وقال أبو حيان فيه" الرجال وذيل على صلة ابن بشكوال، وكان ثقة وعمدة، اھـ

له فھرسة " : "درة الحجال"قال ابن القاضي في ". ، وشيوخه نحو األربعمائة708وتوفي بغرناطة سنة  627أو  28ولد سنة 
   ."أجمع الفھارس، اھـ"وقال أبو إسحاق الدرعي في فھرسته عن فھرسة ابن الزبير ھذه " جيدة، اھـ

ومن طريق السراج عن أبي البركات ابن : ح. ن اللوشي عنهأروي فھرسته من طريق المنتوري عن أبي عبد هللا القيجاطي ع
ومن طريق المواق عن ابن سراج عن ابن لب : ح. ومن طريق المنتوري عن أبي بكر بن جزي عن أبيه عنه: ح. الحاج عنه

 محمد ومن طريق ابن األحمر والسراج عن ابن رضوان عن أبي عبد هللا. عن القاضي أبي نصر عبد هللا بن بكر المالقي عنه
ومن . ومن طريق سقين والقلقشندي عن زكرياء عن ابن الفرات عن ابن جماعة عنه. بن أبي بكر الطنجالي عن أبيه عنه

ومن طريق السراج عن محمد ابن يوسف : ح. طريق أبي زيد الثعالبي عن ابن مرزوق الحفيد عن جده عن أبي حيان عنه
 .صار عن الغزي عن عبد الحق السنباطي عن ابن الفراتوبأسانيدنا إلى الق: ح. اليحصبي اللوشي عنه

________________________________________ 
 

(1) 
ودرة 16: 6وشذرات الذھب  33: 1والبدر الطالع  188: 1واإلحاطة  89: 1والدرر الكامنة  39: 1ترجمة ابن الزبير في الذيل والتكملة 

197: 1والمنھل الصافي  291: 1وبغية الوعاة  42: والديباج المذھب 32: 1غاية النھاية و 275: 4وتذكرة الحفاظ ) 11: رقم(الحجال 
 .123: 5والوافي 

   
ھو أبو الحسن علّي ولد الذي قبله، وله أخ يقال له محمد ترجمه ابن الخطيب في : ـ ابن الزبير الصغير 237 

أروي ما له بالسند إلى ابن ". 765استجاز له والده الطم والرم من أھل المشرق والمغرب مات سنة : "وقال (1) "اإلحاطة"
  .الخطيب السلماني عن أبي عمرو ابن األستاذ أبي جعفر ابن الزبير ما له وله رواية عالية
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ھو اإلمام العارف المحدث الرحال الصوفي الفقيه أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى  :(2) ـ زروق 238
ظ السخاوي والديمي والثعالبي ، يروي عن الحاف846البرنسي الفاسي دارا الشھير بزروق دفين مسراته المولود سنة 

والمشدالي وإبراھيم التازي والسنھوري والرصاع وحاولوا والحباك واألخضري والماواسي والتنسي وغيرھم، وأعلى أسانيده 
روايته للصحيح عن الشھاب أحمد بن عبد القادر بن طريف الشاوي عن ابن أبي المجد عن الحجار بسنده، وھو الذي استجاز 

له حاشية على الصحيح عندي منھا جزء، وله كتاب النصح األنفع والجنة للمعتصم من البدع بالسنة، . البن غازيمن األولين 
عدة المريد الصادق من أسباب المقت في بيان الطريق وحوادث الوقت، وكاد أن يكون ھو، وله غير ذلك : وھو نظير كتابه

كلھا كالم من حرر وضبط العلم وعرف مقاصده ومدار التشريع بحيث الكثير الطيب في الفقه والتصوف، وكالمه في تصانيفه 
، وكناش "درة الحجال"له فھرسة ذكرھا له ابن القاضي في ترجمته من . يعتبر قلمه وعلمه وملكته قليلي النظير في المغاربة

غيرھم من األعالم بھذه األخير عندي، وأخذ عنه خلق كالقسطالني والشمس اللقاني والحطاب الكبير وطاھر القسمطيني، و
 نروي كل ما له من طريق أبي العباس المقري عن عمه سعيد عن. الديار وتلك

________________________________________ 
 

 .156: 3اإلحاطة  (1)

والمنھل 128: باسوجذوة االقت 45: والبستان 363: 7وشذرات الذھب  126: ودرة الحجال رقم 222: 1ترجمة زروق في الضوء الالمع  (2)
 .87: 1والزركلي  965: ومعجم سركيس 181: 1العذب 

   
الخروبي عنه، وبالسند إلى أبي سالم العياشي عن أحمد بن موسى األبار عن ابن القاضي عن أبي زكرياء الحطاب عن والده  

  .بي عن زروقويروي ابن القاضي عن أبي عبد هللا محمد بن أحمد الحضري عن الخرو: ح. عن الشيخ زروق

ھو محدث الديار المصرية العالمة النحرير الطائر الصيت أبو عبد هللا محمد بن عبد الباقي بن يوسف  :(1) ـ الزرقاني 239
خاتمة "، وصفه تلميذه الشبراوي في ثبته بـ 1122بمصر سنة  بن أحمد بن علوان الزرقاني المالكي المصري المتوفى

سمع حديث األولية على والده والنور علّي الشبراملسي بشرطھا، ". خاتمة المحدثين"بـ " عجائب اآلثار"والجبرتي في " الحفاظ
لربعي الحلبي وابن أبي بكر كالھما عن األجھوري، وأخذھا ھو عن الفتح البيلوني الحلبي عن أحمد الشماع الحلبي وإبراھيم ا

العزازي عن مسند الحجاز محمد بن عمر بن فھد عن جده تقي الدين ابن فھد والمراغي والمرشدي بأسانيدھم، كما سمعھا 
ً األجھوري وأخذ عنه ً عن الحافظ البابلي، وأجازه ھؤالء وعليھم مدار روايته، وأدرك أيضا   .المترجم أيضا

ً مراراً (2) أسفار، طبع مراراً  وھو شارح المواھب في ثمانية وھو عندي  (3) ، وشارح الموطأ في ثالثة أسفار، طبع أيضا
، ومختصر المقاصد الحسنة للسخاوي، ثم اختصر ھذا المختصر في نحو كراسين (4) وشرح البيقونية في االصطالحبخطه، 

بفاس العالمة المحدث السيري أبو محمد  بإشارة والده وعم نفعه واعتمده الناس وزينوا به بيوتھم، حتى كان قاضي الجماعة
 أول ما يبيعه: "عبد الھادي ابن أحمد الصقلي الحسيني الفاسي دفين المدينة المنورة يقول

________________________________________ 
 

55: 7والزركلي  967: ومعجم سركيس 143: والرسالة المستطرفة 69: 1والجبرتي  320: 4ترجمة الزرقاني في سلك الدرر  (1)
 .439: 2وبروكلمان، التكملة 

 .)في ثمانية أجزاء( 1291، 1278طبع شرحه على المواھب في بوالق  (2)
 .1310و 1280طبع شرح الموطأ في سنة  (3)
 .1310، 1305طبع بمصر سنة  (4)

   
ً بالكتاب المذكور، وھو " بوآخر ما يبيع الزرقاني على المواھ. الطالب إذا افتقر شرح الزرقاني على المختصر وكان معجبا

ً . جدير بذلك لحسن سبكه ومتانة تعبيره ووسع اطالعه وجمعه اختصار تأليف السخاوي في الخصال الموجبة : وله أيضا
: للضالل وغير ذلك، وله ثبت صغير يروي فيه عن البابلي والشبراملسي، وقد قال عن األخير في طالعة شرحه على المواھب

لي، وسمع ما أقول وكتب أنقالي، وحثني على إحضار ما أراه من النقول إذا رأى ماللي، ولم أزل عنده بالمحل وكم صغى "
األرفع العالي، وهللا أعلم أني لم أقل ذلك للفخر، وأي فخر لمن ال يعلم حاله في القبر، بل امتثاالً لألمر، بالتحدث بالنعمة، 

   ."كشف هللا عني كل غمة، اھـ
 

من طريق الصعيدي عن عبد هللا بن جاد هللا البناني عنه، ومن طريق الصباغ والعماوي والعشماوي وابن الطيب  نروي ماله



182 
 

الشرقي والسقاط والشبراوي والملوي والجوھري كلھم عنه، وبأسانيدنا إلى الحافظ الزبيدي أيضاً عن المعمر محمد بن محمد 
واتصل به باسناد مسلسل . شھابين الجوھري والملوي، كلھم عن المترجمالبليدي والمعمر عبد الحي بن الحسن البھنسي وال

بالتونسيين عن الشيخ الطيب النيفر عن الشيخ محمد بن الخوجة عن أبي الفداء إسماعيل التميمي المالكي قاضي تونس عن 
مطالع "كي مؤلف عن الشيخ محمد زيتونة التونسي المال 1190عمر المحجوب عن والده قاسم المحجوب المتوفى سنة 

" وفيات األسالف"وقد عد الشھاب المرجاني في . في نيف وأربعين مجلداً عن الزرقاني به" السعود على تفسير أبي السعود
  .المترجم من مجددي المائة الحادية عشرة من المالكية، ولعمري انه لجدير بذلك بما ترك من اآلثار العلمية للناس

 قاضي القضاة بالديار المصرية ومسندھا :(1) ـ زكرياء األنصاري 240
________________________________________ 

 
483ومعجم سركيس  120: والنور السافر 196: 1والكواكب السائرة  234: 3ترجمة زكريا بن محمد األنصاري في الضوء الالمع  (1)

 .62: 12وخطط مبارك ). 925وفيه أن وفاته ( 80: 3والزركلي 
   

عن نحو المائة سنة، ترجمه تلميذه ابن حجر الھيثمي في معجمه  925شيخ اإلسالم بھا اإلمام الصوفي المعمر المتوفى سنة 
وجد في عصره إال من أخذ عنه مشافھة، وتارة عن وعمر حتى انفرد في وقته بعلو االسناد، ولم ي: "ترجمة طنانة قال فيھا

مع " الضوء الالمع"وترجمه السخاوي في " غيره ممن بينه وبينه سبع وسائط، وھذا ال نظير له في أحد من أھل عصره، اھـ
ً الحافظ ابن فھد وأرخ وفاته سنة . 826أنه مات قبله بنحو ربع قرن وأرخ والدته سنة  ى له شرح عل. 926وترجمه أيضا

طبع بمصر، واإلعالم بأحاديث األحكام، وشرحه فتح العالم، وشرح البردة، وشرح على ألفية  (1) الصحيح سماه تحفة القاري
   .من المجددين" شرح المشكاة"يثمي في وعده تلميذه الشھاب ابن حجر الھ. العراقي في االصطالح، وغير ذلك

 
وله فھرس جامع في نحو الخمس كراريس خرجه له الحافظ السخاوي، وفي ملكي منه نسخة بخط الشيخ أبي بكر بن يوسف 

، افتتحه بحديث األولية، ثم باسناد كتب الحديث، ثم سائر العلوم وطريق القوم، وختمه 1054السجتاني انتسخھا بمكة سنة 
جماعة ممن أجازه رتبھم على حروف المعجم، فذكر منھم أبا الفتح المراغي وأبا الفضل النويري والكمال ابن الھمام بأسماء 

وأبا الفضل المرشدي ومحمد بن محمد الكازروني والمحب محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطبري وأبا اليمن النويري وأبا 
فھد ومحمد بن محمد الكمال البارزي وابن الشحنة الحلبي ومسند الدنيا محمد السعادات ابن ظھيرة والتقي محمد ابن محمد بن 

بن مقبل الحلبي وأحمد بن البرھان الحلبي وغيرھم، ونحو العشرين امرأة، وتكلم على ھذا الفھرس النور علّي الصفاقصي في 
م بعض شيوخنا فظن أن شيخ اإلسالم التي جمعھا العالمة أبو عبد هللا السخاوي وھي عندي بخطه، وقد وھ: "فھرسته فقال

 ."زكرياء ھو الذي جمعھا وليس كذلك، اھـ
________________________________________ 

 
 .1325تحفة الباري، وقد طبع سنة : في معجم سركيس (1)

   
ه الشمس الرملي أرويه وسائر ما له من طريق ابن حجر الھيثمي والشعرائي والبدر الغزي والشھاب أحمد الرملي وولد 

ومن طريق القصار عن الغزي عنه، وعن . والنجم الغيطي وأبي الخير بن عموس الرشيدي وسقين العاصمي وغيرھم عنه
وأخبرنا السكري به . يحيى الحطاب إجازة مكاتبة عن أبيه عنه، وعن البدر القرافي عن الجمال بن يوسف بن زكرياء عن أبيه

عقيل عن العجيمي عن البرھان إبراھيم الميموني عن الشمس الرملي عنه، وھذا غاية في عن الكزبري عن الزبيدي عن ابن 
   .العلو

زين العابدين بن علوي بن السيد  ھو مسند المدينة المنورة ومفتيھا أبو عبد الرحمن السيد :(1) ـ زين العابدين جمل الليل 241
عالمة الكون "ب " تاريخ بغداد"، وصفه أمين الحلواني في 1235باحسن جمل الليل الحسيني المدني المتوفى بھا سنة 

دخل مصر وزبيد، : "فقال" أصفى الموارد"وترجمه صاحب " ومحدث العصر بقية العترة وملحق األحفاد باألجداد، اھـ
ودخل العراق فروى عنه جلة علماء بغداد، رغبة منھم في علو االسناد، وقرأ صحيح البخاري في  للرواية عن كل معيد،

ومن تآليفه راحة األرواح بذكر الفتاح نحو الحزب األعظم وتخريج أحاديثه، ". مجمع حافل، فلم يدع مقاالً لسامع وناقل، اھـ
   .وشرحهوله كتاب في مشتبه النسبة، واختصار المنھج للقاضي زكرياء، 

يروي عامة عن الدردير وطاھر سنبل وحسين بن عبد الشكور الطائفي والشمس الكزبري ومحمد بن سليمان الكردي ومحمد 
بن عبد هللا المغربي، ولعله أعلى شيوخه إسناداً، وعبد هللا بن سليمان الجرھزي وصالح الفالني وابن عبد السالم الناصري 

 .وغيرھم
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________________________________________ 
 

 .105: 3والزركلي  63: ترجمة زين العابدين جمل الليل في مطالع السعود (1)
   
وأخبرنا الشيخ : ح. له ثبت كبير كما نسبه له شيخه الفالني حسبما وجدته بخطه، نرويه وسائر ما له من طريق الكزبري عنه 

وأخبرنا : ح. بدين كالھما عن يوسف بن بدر الدين المغربي عنهعبد الرزاق بن حسن البيطار الدمشقي وأبو الخير ابن عا
ونروي حديث األولية نازالً . البدر عبد هللا بن محمد صالح البناء اإلسكندري بھا عن أبيه عن المترجم، وھذا أعلى ما يمكن

عن محمد بن محمد بن  عن الشيخ أحمد بن عثمان المكي عن المعمر المحدث محمد سعيد بن صبغة هللا المدراسي عن أبيه
 1222عالم الجداوي المكي نزيل مدراس عن الشيخ عثمان بن سند البصري عن المترجم السيد زين العابدين بالبصرة سنة 

   .بأسانيده 1198عن الشھاب الدردير بالمدينة المنورة عام 

ائشة المقدسية وابن جماعة كالھما عنھا، أروي مشيختھا بالسند إلى ع: ـ زينب بنت الكمال أحمد بن عبد الرحيم المقدسي 242
وھي عن شيخين  31وعندي جزء خرجه لھا الحافظ علم الدين البرزالي من مرويات أم عبد هللا زينب ھذه، فيه أحاديث 

   .بالسماع وعن خمسة باإلجازة، وعله عدة سماعات لعدة من األيمة

ھو العالمة النحوي األديب أبو الحسن علّي زين العابدين بن ھاشم العراقي الحسيني الفاسي  :(1) ـ زيان العراقي 243
له فھرسة بناھا على إجازته للنسابة األديب المؤرخ أبي الربيع سليمان بن محمد بن عبد هللا الحوات . 1194المتوفى سنة 

وھي فھرسة مفيدة، جامعة " : "الروضة المقصودة"ني الفاسي في نحو أربع كراريس، قال عنھا المجاز المذكور في الشفشاو
إجازة مفيدة تضمنت " : "الشعبة العراقية"وقال عنھا ولد مؤلفھا الفقيه أبو محمد ھاشم في تأليفه في ". لألسانيد العديدة، اھـ

لمجاز وذكر بعض ما يتعلق بأنساب شرفاء العلم وغير ذلك من المواعظ والوصايا فوائد عديدة من التعريف بنسب المجيز وا
 وفضائل

________________________________________ 
 

 .وھو يعتمد على فھرس الفھارس) 1352: رقم( 320: انظر دليل مؤرخ المغرب (1)
   
   ."الدر النفيس"ؤلف وانظر ، اھـ من خط الم"العلم وجميع مقروءاته ومروياته وأسانيد شيوخه 

والثبت المذكور عندي بخط ولد مؤلفه أبي محمد ھاشم، صدره بالكالم على نسب العلميين آل المجاز، وختمه بالكالم على 
نسب العراقيين فريق المجيز، ذكر له فيھا إسناده في الصحيح عن جماعة من مشايخه منھم ابن عمه الحافظ أبو العالء 

والنحو والعروض ونحوه؛ وبتناولھا يعرف أنه لم تكن له إجازة إال بالكتب الستة من الشيخ التاودي ابن وشيوخه في الفقه 
وقد أخذت الفاتحة عن شيخنا أبي زيد عبد الرحمن المنجرة عن أبيه عن شيخه إسماعيل : "سودة، وھذا عجيب، نعم قال فيھا

الجني الصحابي عن النبي صلى هللا عليه وسلم، وأخذت المكي عن الشبراملسي عن الحلبي صاحب السيرة عن شمھروش 
الفاتحة أيضاً عن شمھروش المذكور من طريق الشيخ الرباني أبي العباس الشرادي بواسطة ولده اإلمام العارف أبي عبد هللا 

عن شمھروش محمد، ووالده أبو العباس أخذه عن الشيخ األستاذ الضرير المرسلي التامجروتي عن الشيخ سلطان المزاحي 
وأخذتھا عن الشيخ العارف أبي العباس أحمد الحبيب بواسطة القاضي عبد القادر بوخريص التزمي الكاملي، : الجني، قال

   ."اھـ

ليس لي اتصال عام بالفھرس المذكور؛ نعم أتصل بولد مؤلفه العالمة أبي العالء إدريس بن زيان العراقي في كل ما له، : قلت
مجازاً من والده وإن لم نتحقق بذلك اآلن، فأروي عامة عن أبي عبد هللا محمد بن إبراھيم السباعي وھو في الغالب يكون 

بمراكش وفاس عن أبي عبد هللا محمد بن حمادي المكناسي عامة ما له، عن أخيه القاضي أبي الفتح محمد التھامي بن حمادي 
ه عن أبيه، وأتصل به في الصحيح ـ ولكن بالسماع فقط ـ عن دفين الرباط عامة ما له، عن أبي العالء المذكور عامة ما ل

وعن الوالد عن سيدنا : ح. الشيخ الوالد وغيره عن أبي العباس أحمد بن أحمد بناني عن أبي محمد الوليد بن العربي العراقي
ومن طريق : ح. أبيه الجد عن أبي محمد عبد القادر بن أحمد الكوھن، كالھما عن أبي العالء إدريس بن زيان العراقي عن

وأتصل بسند الفاتحة عن . الشيخ الطالب ابن الحاج عن التھامي المكناسي عن الشيخ أبي العالء إدريس العراقي عن أبيه زيان
طريق الشرادي المذكور عن أبي العباس أحمد بن يوسف الدرعي، عن موالي سرور بن إدريس بن السلطان أبي الربيع 

وأتصل بالفاتحة من طريق . ، عن أبي عبد هللا محمد الشرادي، عن أبيه بسنده المذكور، وهللا أعلمسليمان، عن أبيه، عن جده
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الشيخ أحمد الحبيب الصديقي السجلماسي من طريق الفقيه المعمر أبي عبد هللا محمد بن محمد الكيري لما ورد على فاس سنة 
لطيب العثماني الغرفي بلداً المنسيفي داراً ومنشأ عن أبي عبد هللا ، عن شيخه األستاذ أبي عبد هللا محمد بن التھامي بن ا1319

التھامي بن عمر النسب عن أبي الفداء إسماعيل اللمطي السجلماسي عن الشيخ أبي محمد صالح بن محمد الحبيب اللمطي عن 
رسول هللا صلى هللا عليه أخيه اإلمام العارف أبي العباس أحمد بن محمد الحبيب اللمطي الصديقي عن شمھروش الجني عن 

  .وسلم

كنا نظن أن السابق والالحق النوع المعروف في االصطالح لم يقع إال للمتقدمين، وھو من عدم التتبع، فإن المترجم أبا : لطيفة
، وعاش مشاركة في الشرادي المذكور وھو ولده 1194محمد زيان روى كما علمت عن أبي عبد هللا الشرادي ومات سنة 

، فمات بفاس بالقطانين منھا، ودفن بضريح القاضي ابن العربي، ولكن بكل 1294لمعمر أبو عيسى المھدي إلى سنة الفقيه ا
  .أسف لم يتفطن لألخذ عنه، وبين وفاته ووفاة العراقي مائة سنة، وھو السابق والالحق

دي الفاسي، له فھرسة نقل عنھا صاحب ھو الفقيه المؤرخ الناسك المعمر البركة أبو عبد هللا محمد الزبا: ـ الزبادي 244
عنھا أيضاً لدى  ثم وجدت النقل. ولم أقف عليھا وال على من ذكرھا له دونه (1) ترجمة أبي زيد المنجرةفي " سلوة األنفاس"

ً للزبادي " تحفة الحادي المطرب في رفع نسب شرفاء المغرب"الكالم على نسب المنجريين في  ألبي القاسم الزياني محليا
فھو سلف صاحب السلوة، واظن أنھا الكتاب المعروف " الخ. . . الشريف المؤرخ أبي عبد هللا محمد الزبادي"المذكور ب 
وھو في مجلد عندي، ترجم فيه لكثير من العلماء واألولياء " وارية في الشيخ والمريد والزاويةسلوك الطريق ال"للمذكور ب 

والصالحين والمجاذيب والبھاليل، اعتمده غالباً صاحب السلوة، وھو كتاب ممتع في أخبار المغاربة، وليس لي بمؤلفه اتصال، 
   .(2) ودفن خارج باب الفتح من فاس 1209وكانت وفاته سنة 

ي يكنى أبا ھو عبد الرحمن بن داود بن علّي الواعظ من أھل مصر يعرف بالزيزاري وبالسقسين :(3) ـ الزيزاري 245
له فھرسة ذكر . البركات وأبا القاسم ويلقب بركن الدين، قدم على األندلس وتجول في بالدھا واعظاً ومذكراً وسمع منه جماعة

 .فيھا مشايخه وتكلم في أخذه عن بعضھم، توفي بتونس، أرويھا بالسند إلى الوادياشي عن ابن ھارون عن ابن الطيلسان عنه
ً بھا، يكنى أبا علّي . ھو عمر بن أحمد بن موسى األنصاري من أھل إشبيلية :(4) ـ الزبار 246 ً بطريانة ومكتبا كان ساكنا

في أشياخه ورواياته من جمع ويعرف بالزبار، أخذ وروى في األندلس وكتب له من أھل المشرق السلفي وغيره، وله برنامج 
 .نروي ما له من طريق أبي عمر ابن حوط هللا وابن أبي األحوص، كالھما عنه. 645أبي محمد الحريري، مات سنة 

________________________________________ 
 .)270: كذا قال المؤلف والصواب( 27: 2سلوة األنفاس  (1)
 .)188: كذا قال المؤلف والصواب( 189 :2انظر ترجمته في سلوة األنفاس  (2)
 .608ولكنه لقي ابن االبار ببلنسية سنة ) ولم يذكر تاريخ وفاته( 1655: ترجمة الزيزاري في التكملة رقم (3)
 .)127: رقم( 70: ترجمة الزبار في صلة الصلة (4)

   
ان من حرف السين، وجوھرة التيجان من حرف انظر سليم(ھو المؤرخ الرحال أبو القاسم صاحب الرحلة الشھيرة : الزياني
  .(1) )الجيم

 
   .(2) "الصلة"ھو أبو علّي ابن أبي العباس ابن الزرقالة، له مشيخة ذكرھا ابن الزبير في : ـ ابن الزرقالة 247

 
رسي الجزيري، له شيوخ ھو الفقيه المقرىء أبو العباس أحمد بن علّي بن أحمد بن رزقون الم :(3) ـ ابن رزقون 248

   .أمالھم على ابن خير بلفظه ر بالجزية، وقرأ عليه بعد اإلمالء، فنرويھم بأسانيدنا إلى ابن خير عنه
 

ھو محمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكالبي أبو عبد هللا المعروف بابن زغيبة من أھل المرية، له : ـ ابن زغيبة 249
   .دنا إلى ابن األبار عن أبي القاسم ابن بقي عن أبي خالد وابن رفاعة عنهبرنامج في شيوخه، نرويه بسن

 
عن الشيخ  ھو الفقيه أبو بكر محمد بن مروان بن زھر، له فھرسة نرويھا بالسند إلى ابن خير :(4) ـ ابن زھر األيادي 250

   .أبي محمد ابن عتاب عن أبي القاسم حاتم بن محمد الطرابلسي وأبي حفص الزھراوي، كالھما عنه
 

 .(5) )انظر أزاھر البستان: (ابن زاكور
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________________________________________ 
 

 .111: وما مر رقم 557: انظر ما يلي رقم (1)
 .لعلھا في القسم الذي لم يطبع من صلة الصلة (2)

:1الذيل والتكملة (زرقون بتقديم الزاي على الراء، وضبطه ابن عبد الملك بالراء والزاي : ؛ وفي أصل فھرس الفھارس433: فھرسة ابن خير (3)
 .(نقالً عن صلة الصلة( 341: 1وبغية الوعاة  52: والديباج المذھب 34: م أصحاب الصدفيومعج 54: وانظر أيضاً التكملة) 295

والوافي 487: والصلة 293: والمطرب 219: 1/2؛ انظر الذخيرة 422؛ وكانت وفاة محمد بن مروان بن زھر سنة 435: فھرسة ابن خير (4)
 .150: 3وعبر الذھبي  16: 5

 .فيما تقدم 49: انظر رقم (5)
   

ھذا جزء لطيف لخصته من فھرسي : "للحافظ السيوطي اسم فھرسته الصغيرة، قال في أولھا :(1) ـ زاد المسير 140 
" من أجمع الفھارس وأحسنھا وأخصرھا: "قال عن ھذا الفھرس أبو إسحاق الدرعي وأبو سالم العياشي في فھرستھما". الكبير

   .الم عن الخفاجي عن الشمس العلقمي عن أخيه البرھان إبراھيم عن السيوطيأرويھا بالسند إلى الدرعي المذكور عن أبي س

ً دخلھا وما فيھا من األشياخ  :(2) ـ زاد المسافر وأنس المسامر 141 البن جابر الوادياشي وھو تأليف بديع ذكر فيه بلدانا
 .)انظر حرف الواو(

 حرف الطاء
 

بفاس أبو عبد هللا محمد الطالب ابن جد جدي من قبل أمه غإلمام أبي  ھو آخر قضاة العدل :(3) ـ الطالب ابن الحاج 251
على قضائھا، ولم يوجد في  1274الفيض حمدون ابن الحاج السلمي الفاسي العالمة الفقيه المؤرخ النسابة المتوفي بفاس سنة 

صاحب فراسة صادقة وتحر سنة، وكان  13تركته ما يقوم بتجھيزه، مع إنه بقي على قضاء مراكش قبل فاسي نحواً من 
للسيوطي، " إحياء الميت في فضائل آل البيت"له شرح على . ونثبت تام واعتقاد صحيح واطالع واسع ومشاركة حسنة 

: واألزھار الطيبة النشر في مبادي العلوم العشر، وھي مطبوعة، وله غير ذلك في الفقه والتصريف والتاريخ واألنساب منھا
الده، وعقد الدرر والآلل في شرفاء عقبة ابن صوال، ألفه في نسب الكتانيين، واإلشراف على من رياض الورد في ترجمة و
  روض البھار في ذكر شيوخنا الذين فضلھم"وله فھرسة سماھا . بفاس من مشاھير األشراف

________________________________________ 
 ."التحدث بنعمة هللا"لم يذكره في كتاب  (1)

 .628: ، وانظر ما يلي رقم2: انه موجود باالسكولایر تحت رقم) 22(محقق برنامج الوادياشي  ذكر (2)

 .وصفحات متفرقة من الدليل 40: 7والزركلي  882: 2وبروكلمان، التكملة  133: 4والفكر السامي  401: شجرة النور (3)

الدمنتي وأبي محمد عبد القادر بن أحمد الكوھن،  يروي عامة عن ابي حامد العربي. لم أقف عليھا" أجلى من شمس النھار
وباسمه ألف فھرسته، وقاضي مراكش أبي محمد التھامي بن حمادي المكناسي والشيخ محمد صالح الرضوي البخاري 

نروي ما له من مروي ومؤلف عن أبي العباس . ويروي دالئل الخيرات عن أبي عبد هللا محمد بن حفيد القادري. وغيرھم
   .محمد بن حمدون، كالھما عنه أحمد بن

 
الطاھر بن عبد القادر بن عبد هللا بن محمد المدعو ابن دح المشرفي العسكري العالمة الجليل قاضي : ـ الطاھر المشرفي 252

أخذ العلم بفاس، وأجازه من شيوخھا عبد القادر ابن شقرون " النصيحة الزروقية"وھران ودفينھا على عھد الترك، وشارح 
له ثبت نرويه عن أبي علّي الحسن الشدادي عن الشيخ بتعبد هللا سقط . ذه الشيخ الطيب ابن كيران عامة ما لھماوتلمي

   .المعسكري عنه، وعندي صورة إجازة مؤلفه به المذكور
 

   .(1) )انظر ابن أبي الفتوح: (الطاوسي
 

   .طارق بن موسى بن يعيش أبو الحسن له برنامج في مشيخته :(2) ـ طارق 253
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 .أبو مروان، أروي فھرسته من طريق عياض عن الجياني عنه :(3) ـ الطبني 254
________________________________________ 

 
 .529: انظر ما يلي رقم (1)

ً  865: بافاء، وقد وردت في ترجمته في بغية الملتمس رقم" طارف"ورد في أصل الكتاب  (2) ، فالمؤلف يعتمد مصدراًولكنه لم يذكر له برنامجا
 .آخر

وبغية الملتمس 265: والجذوة 343: وأبو مروان الطبني ھو عبد الملك ابن زيادة هللا، له ترجمة في الصلة) 13: رقم( 287انظر الغنية  (3)
 .398: 11والمسالك  109: 2وبغية الوعاة  496: 2والنفح  535: 1/1والذخيرة  92: 1والمغرب  1065: رقم

   
ھو اإلمام المسند المعمر أبو العباس أحمد بن أبي زيد عبد الرحمنت ابن أبي طبل المالكي الطرابلسي : ـ الطبولي 255

المعروف فيھا بالطبولي الضرير، يروي عامة عن محمد بن محمد الصادق ابن ريسون وعمر بن محمد بن علّي الحساني 
والدردير ومرتضى الزبيدي والدسوقي ومحمد الكاتمي الفزاني المالكي، الطرابلسي المعروف بالسوداني، والصعيدي والحفني 

ً  1254وغيرھم، مات سنة     .تقريبا
 

وممن أخذ عنه الفقيه األديب السيد . نروي ما له عن الشيخ فالح عن أبي موسى عمران الياصلي والشيخ السنوسي كالھما عنه
والمتوفى  1246لي الطرابلسي الحنفي الوارد على فاس عام حسن المدعو حسونة بن محمد بن حسونة الدغيسي األزروم

   .فإنه أجاز ألبي محمد التھامي المكي بن رحمون عن المترجم 1258باصطنبول عام
 

   .(1) )انظر حرف الفاء في فيض األحد: (الطبري
 

  .(2) )انظر قريش في حرف القاف: (الطبرية
 

حطاوي الحنفي المصري شيخ الحنفية بالديار المصرية المتوفى ھو أحمد بن محمد بن إسماعيل الط :(3) ـ الطحطاوي 256
نروي ثبته عن عبد هللا بن . يروي عامة عن الحسن الجداوي واألمير وعبد العليم الفيومي، ثالثتھم عن الصعيدي. 1231سنة 

 وعن أبي الحسن ابن :ح. محمد بن صالح البنا اإلسكندري عن أبيه عنه، وأوقفني على نص إجازته ألبيه وإجازة والده له
________________________________________ 

 
 .517: انظر ما يلي رقم (1)
 .536: انظر ما يلي رقم (2)
 .232: 1والزركلي  56: 13في خطط مبارك ) أو الطھطاوي(ترجمة الطحطاوي  (3)

   
  .ي الحنفي عنهظاھر عن أبي خضر الدمياطي عن عبد المولى بن عبد هللا المغربي الطرابلس

 
ري، له ثبت نسبه له بصري المكناسي ھو أبو حفص عمر بن علّي بن يحيى الطحالوي المالكي المص :(1) ـ الطحالوي 257

اإلمام الثبت العالمة، سمع الحديث على الشھاب أحمد العماوي وأبي "في ثبته، حاله الحافظ أبو الفيض الزبيدي في معجمه ب 
، 1181صفر عام  11الحسن علّي الحريشي الفاسي وغيرھما، وكان للناس فيه اعتقاد حسن وعليه ھيبة ووقار، مات في 

ً الجبرتي في تاريخه وعلي مبارك باشا في خطط " سه في الموطأ وأجاز لي سائر مروياته، اھـحضرت در وترجمه أيضا
  .نروي ثبته المذكور من طريق الزبيدي عنه. مصر

 
  .كر، نروي مروياته من طريق عياض عنه مكاتبةاإلمام أبو ب :(2) ـ الطرطوشي 258

 
ھو الشيخ الفقيه الحافظ أبو عمر أحمد بن محمد المقري الطلمنكي، نروي فھرسته من طريق ابن خير  :(3) ـ الطلمنكي 259

 .مغيث عن أبي عمر أحمد بن يحيى بن الحذاء عن مؤلفھا عن أبي الحسن يونس ابن
________________________________________ 

 
 .31: 13وخطط مبارك  288: 1ترجمة الطحالوي في الجبرتي  (1)
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(2) 

وھو صاحب) ون له كنيتاناال أن تك(وھو سھو فيما أقدر، إذ الطرطوشي اسمه محمد بن الوليد وكنيته أبو بكر" أبو الوليد"في أصل الكتاب 
295: وبغية الملتمس رقم 545: والصلة 262: 4ووفيات األعيان ) 27: رقم( 288، 130: ؛ وانظر الغنية520سراج الملوك، توفي سنة 

وأزھار 85: 2ونفح الطيب  62: 4والشذرات  92: 1وحسن المحاضرة  48: 4وعبر الذھبي  276: والديباج المذھب 242: 2والمغرب 
 .16: 3ياض الر

 .، وقد مرت ترجمة ابن الحذاء435: فھرسة ابن خير (3)
   

   .(1) )أبو الفرج الطنجي انظر الكنى: (الطنجي
 

  .أبو الحسن، أروي فھرسته من طريق عياض عن أبي علّي الصدفي عنه :(2) ـ الطيوري 260
 

   .(3) )في حرف األلف" أسھل المقاصد"انظر : (الطيب الفاسي
 

ھو اإلمام العالم المحدث الصالح الحافظ أبو محمد موالي عبد هللا بن علّي بن طاھر الحسني  :(4) ـ ابن طاھر 261
الشراف، ودفن بمدغرة من أعمال سجلماسة، حاله تلميذه المرغتي في إجازته للشيخ كما في ا 1044السجلماسي المتوفى سنة 

ما رأيت أسرع منه دمعة عند سماع القرآن، فال يكاد يجود الطالب : خاتمة الحفاظ بالمغرب، وقال"أبي عبد هللا ابن ناصر ب 
عليه وسلم وذكر المدينة وعند ذكر األولياء لوحه إال بكى  مرة أو أكثر، وكذلك عند ذكر هللا وذكر النبي صلى هللا 

  ."والصالحين، ما رأيت في مغربنا أتبع للسنة منه، حركاته وسكناته كلھا كانت علوماً وفوائد، اھـ
 

يروي قھرسته خروف التونسي عن المنجور والقصار وابن عبد الجبار الفجيجي عنه، وفھرسة . يروي عن المنجور فھرسته
ي عن أبيه عنه، وفھرسة ابن غازي عن المنجور عن ابن ھارون عنه، وجميع فھرسة سقين عن الونشريسي عن الفجيج

المنجور عنه، وجميع فھرسة ابن حجر عن المنجور عن سقين عن زكرياء عنه وعن العلقمي إجازة عن زكرياء عنه، وجميع 
 ةفھرسة المنتوري عن القصار عن التسولي عن الدقون عن المواق عنه، وجميع فھرس

________________________________________ 
 

 .58: انظر ما تقدم رقم (1)
 .)33: رقم( 289: الغنية (2)
 .45: انظر ما تقدم رقم (3)
 .)ولم يذكر فھرس الفھارس 1045وجعل تاريخ وفاته ( 244: 4والزركلي  3: ترجمته في صفوة من انتشر (4)

   
كرياء عن ابن الفرات عن ابن جماعة عنه، كذا كتب الشيخ المترجم في إجازنه ألبي ابن الزبير عن العلقمي إجازة عن ز

  .العباس أحمد بن علّي البوسعيدي السوسي الفاسي

نروي ما له من طريق أبي علّي اليوسي عن ابن سعيد المرغتي السوسي عن موالي عبد هللا بن علّي بن طاھر ما له، ونروي 
نروي بالسند إلى أبي مھدي الثعالبي عن علّي بن عبد الواحد : ح. عن أحمد بن موسى األبار عنه بالسند إلى أبي سالم العياشي
  .األنصاري عنه إجازة عامة

قال البوسعيدي في . وغيرھا" الصفوة"و " النشر"للبو سعيدي و " بذل المناصحة"وترجمة ھذا الشيخ طويلة طنانة تراجع في 
ھارس سيدي عبد هللا المذكور محيطة بأسانيده الكثيرة وكفيلة بإحاطة علم ھذه األمة، وف: "له" بذل المناصحة"محل آخر من 

ً ". اھـ سيدي عبد هللا من كبار الشرفاء وعظماء العلماء كان ثاقب زمانه في حفظ أيام "قال عنه البوسعيدي المذكور أيضا
". االبتداعية لسان االنتقاد على الفرق الباغية، اھـالصحابة وأنساب العرب وسير السلف الصالح وذا بصيرة بالمذاھب السنية و

ً " بذل المناصحة"وفي  ً لن تضلوا ووقع : "أيضا سمعت سيدي عبد هللا يقول في حديث الصحيح ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا
أنه ال يسعه ترك  الصواب: قال سيدي عبد هللا. الخ... حسبنا كتاب هللا، وقال بعضھم الرزية كل الرزية: التنازع، فقال عمر
بأن تركت البعض ) وإن لم تفعل(وقد قال له سبحانه . قوموا عني، ألنه أرسل ليبين للناس ما أنزل إليھم: الكتب لما قال لھم

ولكن لو وقع وأتوا بكتاب لكتب حملھم على القرآن وسنته زيادة التأكيد لما ) فما بلغت رساالته(الذي منه كتب ھذا الكتاب 
حسبنا كتاب هللا، علم صلى هللا عليه وسلم أن هللا : عندھم، لكن لما رأى من فھم عنه ذلك وھو عمر، إذ قال لهعلموا وتقرر 

قوموا عني، اكتفاًء بفھم عمر، وقد علم أنه الخليفة : عليھم، فمن أجل ذلك قالحفظ دينه كما وعد به، وأنه لم يبق ما يؤكد به 
   ."من بعده، اھـ
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د اسمه عبد الھادي كان من أعيان علماء عصره اشتغل بالحديث وفاق فيه، وله في اصطالحه منظومة ولولد المترجم ول: قلت
المية شرحھا في مجلد بشرح نفيس يسوق فيه األحاديث بأسانيدھا، ولعله وأبا سالم بعده آخر من رأيناه يفعل ذلك من أعالم 

ً من طريق أبي علّي اليوسي عن محمد المرابط  نروي. المغرب، أجازه والده والقصار وأبو العباس ابن القاضي ما له أيضا
وبالسند إلى البديري أيضاً عن محمد المرابط الدالئي عنه، ومات موالي عبد الھادي : ح. ابن محمد بن أبي بكر الدالئي عنه

  .المذكور بالمدينة المنورة

ھو أبو عبد هللا محمد بن سعيد بن علّي بن يوسف األنصاري من أھل غرناطة، يكنى أبا عبد هللا  :(1) ـ ابن الطراز 262
ً بالضبط واإلتقان، حدث وأخذ  ويعرف بابن الطراز، روى عن جماعة مغاربة ومشارقة، وكان شديد العناية بالرواية معروفا

  .645لة على أسماء شيوخه وما روى عنھم نقل منھا ابن األبار، مات سنة له فھرسة مشتم. عنه

ف نروي فھرسته من طريق ابن خير عن الشيخ الفقيه أبي الوليد أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن طري :(2) ـ ابن طريف 263
 .مؤلفھا إجازة مكاتبة

________________________________________ 
 

(1) 
وقال) وفيه نقل عن صلة الصلة( 41: 3واإلحاطة  297: والديباج المذھب 210: 6: والذيل والتكملة 659: ترجمة ابن الطراز في التكملة

لقاء حملة العلم ممن أطال الرحلة في طلبه باألندلس والعدوة، وكان ضابطاًوكان شديد العناية بشأن الرواية كثير االھتمام ب: فيه ابن عبد الملك
 ...لما قيد وروى ثقة فيما يحدث به أبرع الناس خطا وأنبلھم تقييداً 

 .)79: الصلة( 520؛ وكانت وفاة ابن طريف سنة 427: فھرسة ابن خير (2)
   

ھو اإلمام أبو عبد هللا محمد بن فرج المشھور بابن الطالع، نروي فھرسته من طريق ابن خير عن  :(1) ـ ابن الطالع 264
   .أبي القاسم أحمد بن محمد بن بقي قراءة عليه عنه

 
ھو اإلمام المحدث أبو الحسين عبد الملك بن محمد ابن ھشام القيسي ويعرف بابن الطالء، نروي  :(2) ـ ابن الطالء 265

   .فھرسته من طريق ابن خير عنه قراءة عليه
 

ھو اإلمام العالمة المحدث مسند الشام ومفخرته وحافظه شمس الدين محمد بن علّي بن أحمد المدعو  :(3) ـ ابن طولون 266
وتلقى  ، وأخذ علم القراءات عن مشيختھا،880بابن خمارويه وبابن طولون الصالحي الدمشقي الحنفي، ولد بدمشق سنة 

ً عن أم عبد  الحديث عن شيوخ ومسندين يبلغ عددھم خمسمائة، أعظمھم الحافظ السيوطي وأعلى ما حصل له روايته عاليا
ويروي ابن طولون عن كمال . الرزاق خديجة بنت عبد الكريم األرموية عن أم محمد عائشة بنت محمد بن الزين عن الحجار

زي ومحمد بن محمد بن ثابت وأبي البقاء محمد بن العماد العمري ومحمد أبي الصدق الدين ابن حمزة الدمشقي وأبي الفتح الم
العدوي وإبراھيم بن علّي القرشي ومحمد بن محمد بن االفاقي وأبي بكر محمد بن أبي بكر بن أبي عمر، ثمانيتھم عن الحافظ 

 لى مؤرخھا القاضي محييوسمع في مكة على حافظھا عز الدين ابن فھد، وفي دمشق ع. ابن حجر بأسانيده
________________________________________ 

 
 .)534: الصلة( 497؛ وتوفي ابن الطالع سنة 431: فھرسة ابن خير (1)

251: ومعجم أصحاب الصدقي 42: 5والذيل والتكملة  1715: التكملة رقم( 551؛ وكانت وفاة ابن الطالء سنة 433: فھرسة ابن خير (2)
 .)1055: لتمس رقموبغية الم

وبروكلمان 184: 7والزركلي  298: 8والشذرات ) ترجمة ذاتية(والفلك المشحون  52: 2ترجمة الشمس ابن طولون في الكواكب السائرة  (3)
 .236: 25، 216، 188: 5، 33: 3ومجلة المجمع العلمي العربي  494: 2والتكملة  481: 2

   
ابن المبرد، واجتمع عام عشرين وتسعمائة باإلمام المسند بدر الدين حسن ابن فھد الدين النعيمي والمحدث جمال الدين 

الھاشمي المكي فأجازه بما يرويه عن عمه الحافظ تقي الدين والحافظ ابن حجر وأبي الفتح المراغي وطبقتھم، وأخذ طريقة 
   .التصوف عن الشيخ أبي عراقية

التي برنامجھا في نحو كراسين، قرأه علينا صاحبنا العالمة الشيخ جمال الدين  واشتغل بعدة علوم وألف فيھا التآليف العديدة
  :القاسمي بدمشق من مجموع كان عنده، منھا مما يتعلق بموضوعنا
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األحاديث المسموعة في دور القرآن بدمشق وضواحيھا، األحاديث المسموعة في جوامع دمشق وضواحيھا، ]: حرف األلف[
حد مدارس الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة بدمشق وضواحيھا، األربعون األحد عشرية اإلسناد األحاديث المسموعة في أ

باإلجازة، األربعون األثنا عشرية اإلسناد بالسماع المتصل مع الكالم على أحاديثھا، األربعون بسند واحد متصل بالسماع مع 
ً عن أربعين شي ً مذيلة بالكالم على األحاديث وتراجم الشيوخ، األربعون حديثاً تعقب كل حديث بتخريجه، األربعون حديثا خا

ً كل حديث منھا  ً عن أربعين صحابيا ً من حديث اإلمام األعظم أبي حنيفة، األربعون حديثا ً في أربعين بابا عن أربعين شيخا
 ً المنتقاة من فضائل القرآن للحافظ  منتقى من أربعين مفردة بالتصنيف من أربعين نوعاً، األربعون المسلسالت، األربعون حديثا

المقدسي، األربعون الملتقطة من أربعين مشيخة، األربعون المخرجة من مصنفات أربعين، األربعون من مرويات أربعين 
 قرية، األربعون من أربعين حديثاً مفردة بالتصانيف أولھا ھذه األربعينات وثانيھا ثانيھن وھكذا عن أربعين صحابياً في أربعين
باباً من أبواب العلم، األربعون حديثاً المخرجة من مرويات أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، األربعون البلدانية، األربعون من 
ً من مشايخ مشايخھم مفتتحة بتراجمھم مشتملة  اإلبدال العوالي، األربعون من الموافقات العوالي، األربعون عن أربعين شيخا

ً في الفقه في  الدين ألربعين صحابياً، األربعون المستخرجة من الموطأ رواية محمد بن الحسن صاحب أبي على أربعين بابا
بل البن طولون أربعينيات تزيد على ثالثمائة وستين كما . حنيفة، األربعون حديثاً من حديث أبي أيوب األنصاري بسند واحد

   .في صلة الرداني

رشيح على الجامع الصحيح، وھو عبارة عن انتقاء مائة حديث بمائة سند التاج المكلل في الحديث المسلسل، الت: حرف التاء
   .إليه، التمتع باإلقران بين تراجم الشيوخ واألقران

   .الثالثون حديثاً البلدانية: حرف الثاء

   .حث الطالب الحثيث على االشتغال بعلم الحديث: حرف الحاء

   .الدرر الغوالي في األحاديث العوالي: حرف الدال

   .الروض النزيه في األحاديث التي رواھا أبو طالب عم النبي صلى هللا عليه وسلم عن ابن أخيه: لراءا

ً منتقاة : السين السير الحثيث إلى لطائف األحاديث، السفينة الطولونية في األحاديث النبوية تشتمل على ثالثمائة وستين حديثا
   .من ثالثمائة وستين جزءاً حديثية

   .للؤلؤيات في األحاديث الثالثياتعقود ا: العين

، غاية الطلب في الكالم على حديث سلسلة "نھاية الطلب"غاية األمنية في األحاديث العشرة العشارية لخصه من كتاب : الغين
   .الذھب

فتح العليم في معجم المجيزين لشيخه أبي الفتح المزي، ، الفتح العزي في "وقد تكلمنا عليھا في الفاء"فھرسة المرويات : الفاء
   .المسلسالت بحرف الميم، الفلك المشحون في أحوال محمد بن طولون

   .المسلسالت، مشيخة الطالبين في ألغاز المحدثين، مواھب الرحمن في الرواية عن الجان: الميم

ه الطاھرة، نزھة نھاية الطلب والمراد في العشرة أحاديث العشارية االسناد، النجوم الزاھرة فيمن روى عن أسالف: النون
السامعين في المسلسل بالدمشقيين، نور النيرين في رواية أحمد في الصحيحين، نشر الخزام في مرويات الشيخين المحيوي 

   .وغير ذلك. وابن ھشام

أروي كل ما للمذكور من مؤلف ومروي على كثرتھا وتباين أنواعھا بسند مسلسل بالدمشقيين عن شيخنا عبد هللا السكري 
شقي عن عبد الرحمن الكزبري الدمشقي عن مصطفى الرحمتي األيوبي الدمشقي عن صالح بن إبراھيم الجنيني الدمشقي الدم

عن محمد بن سليمان الرداني دفين دمشق عن المعمر بقية المسندين محمد بن بدر الدين البلباني الصالحي الدمشقي عن 
. ونس العيتاوي، كالھما عن مسند دمشق ابن طولون الدمشقي عامة ما لهالشھابين أحمد بن علّي المفلحي الوفائي وأحمد بن ي

وأخبرنا نصر هللا الخطيب عن عمر الغزي عن الشھاب العطار عن أحمد المنيني عن أبي المواھب الحنبلي عن محمد بن : ح
مس محمد بن كمال الدين ابن حمزة تقيب دمشق عن محمد بن منصور بن المحب عن الخطيب محمد البھنسي عن الش

   .بدمشق 953مات الشمس ابن طولون المذكور سنة . طولون، وھو كما ترى مسلسل بالدمشقيين وآخره بالمحمدين
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 (1) )انظر الشركي من حرف الشين(أبو عبد هللا محمد بن الطيب الشركي الفاسي المدني : ابن الطيب

________________________________________ 
 

 .598: انظر ما يلي رقم (1)
   

محمد بن سليمان األنصاري القرطبي، ولد ھو اإلمام الحافظ محدث األندلس أبو القاسم بن أحمد بن  :(1) ـ ابن الطيلسان 267
، روى عن جده ألمه أبي القاسم ابن الشراط وأبي الحكم ابن حجاج وأجاز له عبد المنعم ابن الفرس وأبو القاسم بن 575سنة 

ً لھا، ترجمه الذھبي في . سمجون، وشيوخه يزيد عددھم على المائتين ً في صناعة الحديث متقنا " ظطبقات الحفا"كان متقدما
بيان المنن على قارئ الكتاب والسنن، والجواھر المفصالت في المسلسالت، وغرائب أخبار المسندين : وعد من مؤلفاته

   .642ومناقب آثار المھتدين، توفى سنة 
 

وعد ال"كتب إلي ابن ھارون من أفريقية أنه سمع من ابن الطيلسان غير شيء من كتاب : "أروي ما له بأسانيدنا إلى الذھبي قال
سأل مني فالن أن أجيز له ما رويته وجمعته فأجبته : في عوالي الحديث وأجاز له ما يجوز له روايته، وكتب له" واإلنجاز

أسمى هللا قدره وأعلى ذكره، اھتباالً بسؤاله، وامتثاالً للطاعة التي ال تجب إال ألمثاله، فأجزت له والبنه أحمد، بارك هللا فيه، 
   ."، اھـ641سنة  وأقر به عين أبيه في

 
تخريج الحافظ تقي الدين محمد بن محمد بن أبي الخير بن فھد : ـ طرق السالمة إلى مشيخة الفقيه علّي بن سالمة 142

، رتبھم على حروف المعجم، يترجم للشيخ في حرفه أول 106الھاشمي المكي في مجلد، عندي منھا أجزاء، انتھاؤھا الشيخ
   .نرويھا بالسند إلى التقي ابن فھد عن ابن سالمة. نده ثم يترجم لهاسمه ثم يخرج عنه حديثاً بس

 
 للعالمة المحدث األصولي :(2) ـ الطالع السعيد في مھمات األسانيد 143

________________________________________ 
 

 .)وقد تقدمت ترجمة ابن الطيلسان واسمه القاسم وكنيته أبو القاسم( 1426: تذكرة الحفاظ (1)

(2) 
والفتح 177: 1ورياض الجنة  435: 1ھو جمال الدين القاسمي المحدث المشھور، انظر ترجمته في حلية البشر " الطالع السعيد"صاحب 
ومعجم 1000: 2/3وداغر  50: 3وآداب شيخو  157: 3وكحالة  131: 2ركلي والز 687: 3ومذكرات محمد كرد علي  168: 3المبين 
 .628، 558: 17ومجلة المنار  105: 8ومجلة المقتبس  1036: 18ومجلة المشرق  1483: سركيس

   
ب أبي النظار جمال الدين بن الشيخ محمد سعيد الدمشقي بن الشيخ محمد قاسم الحالق الشافعي األثري، يروي عن أبيه األدي

ويروي أيضاً عن الشمس . عبد هللا محمد سعيد أبي الخير عن جده الشيخ قاسم بن صالح الحالق الدمشقي عن الوجيه الكزبري
محمد الخاني والشيخ سليم العطار، وسمع منه مسلسالت ابن عقيلة بأعمالھا، ومحمد محمود الحمزاوي، وسمع منه حديث 

وأجاز له من فاس خالنا أبو المواھب جعفر الكتاني، وتدبج مع . لشاميين والعراقييناألولية، ونعمان األلوسي وغيرھم من ا
لقيته بدمشق وتردد إلي في سكون وثبات واستحضار واطالع، وقد . 1322عام " السلوة"ولده أبي عبد هللا محمد صاحب 

وكان رحمه هللا ممن جمع وصنف  ،1338تدبجت معه، وأوقفني على ثبته ھذا في مسودته فلم أستوعبه، مات في نحو سنة 
ونشر، أوقفني في دمشق على مؤلف له في االصطالح أجاد فيه، وھو في مجلد، وعلى شرحه على األربعين العجلونيه، وله 
غير ذلك في الفقه واألثر والكالم واألدب والتاريخ كترجمة اإلمام البخاري وھي مطبوعة، وبيت القصيد في ديوان اإلمام 

الثغر الباسم "يد، ودالئل التوحيد، واختصار األحياء، وإصالح المساجد من البدع والعوائد، وھو نفيس، ولوالده الوالد السع
   .أخبرني بذلك رحمه هللا" بترجمة والده الشيخ قاسم

   .لجامعه محمد عبد الحي الكتاني في كراسين: ـ الطالع السعيد إلى المھم من األحاديث المسلسلة بيوم العيد 144

اسم ثبت صغير ألفته باسم صاحبنا العالم : ـ الطب الروحاني المحشو في أسانيدنا المجاز بھا محمد بن المعطي العمراني 145
حل "وھو صاحب  1328الصوفي األديب البليغ أبي عبد هللا محمد بن المعطي السرغيني المراكشي المتوفى بھا عام 

   .المطبوع بمصر" الطالسم
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كراسة، ألفته باسم المعمر الرحال الصوفي أبي مدين لجامع ھذه الشذرة نحو : رية في السالسل القادريةـ الطوالع الفخ 146
  .شعيب بن الجاللي الغوغي الصحراوي نزيل الدار البيضاء، رحمه هللا

ھو ثبت جمعه الشيخ شمس الدين بن عبد هللا الفرغلي السبرباوي المصري  :(1) ـ الطرق الموضحة لألسانيد المصححة 147
المترجم في معجم الحافظ مرتضى، من مرويات شيخه الشمس محمد الحفني، جمع فيه بعض أسانيد كتب الحديث والفقه 

لمسلسالت وتلقين الذكر على الطريقة الخلوتية، وغالب أسانيده من طريق النمرسي عن البصري، والمسلسالت من طريق وا
البديري، وكتب له عليه بعد إكماله الشمس الحنفي، وقد وقفت على األصل من الثبت المذكور الذي عليه خط الحفني، وختمه 

فقه الشافعي، وإثره إجازة منظومة للحافظ مرتضى الزبيدي أجازه بھا الفرغلي المذكور بوفيات رجال سند الصحيح وال
أرويه عن ابن ظاھر وغيره عن أحمد منة هللا عن الفرغلي المذكور، وفي ھذا السند إليه عندي وقفة . 1178مراسلة سنة 

  .لتحقق أن والدة أحمد منة هللا كانت بعد وفاة الفرغلي المذكور

ألبي حامد العربي بن الطيب القادري الحسني الفاسي المؤرخ النسابة المتفنن  :(2) حفةـ الطرفة في اختصار الت 148
المھدي الفاسي، ألبي عيسى " التحفة الصديقية"، ودفن خارج باب الفتوح من فاس، اختصر فيھا 1106الصوفي المتوفى سنة 

ً وبربراً، وھو اختصار  وھي في نحو كراسين، استوعب فيھا أسانيد أرباب الزوايا والضرائح بالمغرب حاضره وبأدبه عربا
ً : "جامع لطيف جداً، قال أبو الربيع الحوات عن أبي حامد المذكور  كان حافظاً ضابطا

________________________________________ 
 

 .6: 12وخطط مبارك  263: 2والجبرتي  256: 3البربائي؛ انظر : وعند الزركلي(نسبة إلى سبرباي قرب طنطا بمصر  السبرباوي (1)
 .)وفيه نقل عن اإلبريز والزھر الباسم( 247 -  245: 2ھو محمد العربي بن الطيب بن محمد، ترجمته في سلوة األنفاس : صاحب الطرفة (2)

   
وقد ذكرنا أتصالنا بالتحفة في حرف التاء، " (ورجاله، محققاً مع الورع والزھد ولزوم الذكر، اھـللتاريخ واألنساب والحديث  

 .(1) )انظره ھناك

 حرف الظاء
 

   .(2) )انظر األوائل(ھو أبو الحسن علّي بن ظاھر الوتري المدني : ابن ظاھر

 حرف الكاف
 

مسند المتفنن السيد الشريف كمال الدين محمد بن حمزة ھو شيخ اإلسالم بدمشق المحدث ال: ـ كمال الدين بن حمزة 268
، ومن مشايخه باإلجازة الحافظ 933الحسني الدمشقي سبط الحافظ الحسيني، مولده في حدود الخمسين وثمانمائة ووفاته عام 

ابن عبد الھادي ابن حجر والبدر العيني وابن فھد باستدعاء والده، وطلب وسمع بنفسه، ومن عواليه روايته عن أبي العباس 
ً عن المسند المعمر تقي الدين أبي  الصالحي الدمشقي عن الصالح أبي عمر عن الفخر ابن البخاري بأسانيده، ويروي أيضا

ويروي المترجم أيضاً عن أبي المعالي عبد : ح. بكر بن عبد هللا المعروف بابن قاضي عجلون عن الحافظ ابن ناصر الدمشقي
   .ھبي عن أبي ھريرة ابن الحافظ شمس الدين الذھبي وغيره بأسانيدهالكافي المعروف بابن الذ

له مشيخة فيھا أربعون حديثاً، بعد كل حديث نكتة من رائق األشعار، وبعد ذلك شيء من مروياته ومشايخه، خرجھا له الحافظ 
  نرويھا بالسند إلى" رياض الجنة"جمال الدين يوسف ابن المبرد الحنبلي وقد لخصھا صاحب 

________________________________________ 
 .87: انظر ما تقدم رقم (1)

 .11: انظر ما تقدم رقم (2)

  .الغيطي والشمس ابن طولون، كالھما عنه سماعاً وإجازة، بالقاھرة لألول وللثاني بدمشق 

ھو الشيخ كمال الدين محمد الغزي العامري الدمشقي ابن سبط الشيخ عبد الغني النابلسي، له معجم  :(1) ـ الكمال الغزي 269
إلمام أحمد بن حنبل، وله الورد ، وله طبقات للحنابلة سماھا النعت األكمل في تراجم أصحاب ا"إتحاف ذوي الرسوخ"سماه 
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أجرى ذكره الشمس محمد خليل المرادي في ترجمة الشيخ عبد الغني من . األنسي بترجمة جده الشيخ عبد الغني النابلسي
الورد "صنف ابن سبطه صاحبنا العالم كمال الدين محمد الغزي العامري في ترجمته كتاباً مستقالً سماه : "قائالً " سلك الدرر"

ولم أقف له على ترجمة وال ذكر في شيء ". فمن أراد الزيادة على من ذكرناه فعليه به فإنه جامع العجب العجاب، اھـ" يالقدس
مما بيدنا، نعم نتصل به فيما له عن الشيخ نصر هللا الخطيب الدمشقي عن محمد عمر الغزي العامري عن عمه المترجم 

  .الشمس السفاريني وغيره

ھو اإلمام العالمة المحدث شمس الدين محمد بن نور الدين علّي الدمشقي الشھير بالكاملي، ولد بدمشق  :(2) ـ الكاملي 270
الزمزمي المكي وخير الدين  ، يروي عامة عن النور الشبراملسي والكوراني وعبد العزيز1131ومات سنة  1044سنة 

الرملي والصفي القشاشي وعبد القادر الصفوري ومحمد بن يحيى البطيني الدمشقي وسلطان المزاحي، وأشرك معه في 
 اإلجازة أوالده، والشبرخيتي والبابلي وعبد الباقي الزرقاني والنجم الغزي وعبد الباقي الحنبلي

________________________________________ 
 

(1) 
".الكمال"وفي أصل الكتاب ھو الشيخ شمس الدين وھو مخالف لما في العنوان ) في ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي( 38: 3سلك الدرر 

وكانت وفاة كمال الدين الغزي محمد بن محمد شريف بن 298: 7والزركلي  199: وروض البشر 196: 2ولذلك غيرته؛ وانظر الجبرتي 
 .1214ن سنة محمد شمس الدي

 .67: 4ترجمة الكاملي في سلك الدرر  (2)
   
له ثبت في نحو كراسين جمعه له المنال الياس بن إبراھيم الكوراني ساق فيه نصوص إجازات مشايخه ھؤالء، . وغيرھم 

عن جده  وختمه ببعض المسلسالت، وھو عندي، أرويه عن السكري عن الكزبري عن خليل بن عبد السالم الكاملي عن أبيه
  .محمد بن علّي الكاملي، رحمه هللا

ھو محمد بن حسن الكتبي المكي الحنفي شيخ الحنفية بمكة المكرمة، العالمة الفقيه، يروي عن األمير الكبير : ـ الكتبي 271
رابلسي نروي ما له عالياً عن حسين الط. له ثبت شھير. والطحطاوي واألمير الصغير والشھاب الصاوي وغيرھم عامة ما لھم

  .وعن الشيخ محمد أبي الخير ابن عابدين عن عبد هللا الصوفي الطرابلسي عنه: ح. وأبي النصر الخطيب وغيرھما عنه

خر محمد ابن عبد الواحد المدعو الكبير الكتاني الحسني، جمع جدنا األستاذ العارف الكبير الشيخ أبو المفا :(1) ـ الكتاني 272
أسانيده الطريقية تلميذه خالنا الشيخ أبو المواھب جعفر بن إدريس الكتاني في ثبت صغير ألفه في إجازة لصديقنا العالم الصالح 

في الطريقة القادرية والخلوتية  التاسك أبي العباس أحمد بن الشمس الشنكيطي دفين المدينة المنورة، ذكر فيه اسناد الجد
   .نروي عن شيخنا الوالد وخالنا جامعه عنه رضي هللا عنه. والنقشبندية والشاذلية والناصرية والعيساوية والسنوسية ونحوھا

ً بالمشرق والمغرب، من أعيانھم الحافظ السنوسي الجغبوبي والشمس محمد بن  وقد أخذ سيدنا الجد عن نحو األربعين شيخا
ح السباعي المصري الخلوتي والشمس محمد بن صالح البنا، وأخذ ھو عن الجد أيضاً، والشمس محمد بن قاسم القندوسي صال

الفاسي، وإليه كان ينتسب، وأبو محمد عبد الواحد الدباغ الفاسي وابن عمه أبو محمد الطائع بن ھاشم الكتاني المعروف بحمامة 
 زراتي والشمس محمد جويرا الطنجاويالمسجد والمعمر أبو محمد عبد هللا الب

________________________________________ 
 

 .)وأغفل فھرس الفھارس( 135: 7والزركلي  403: شجرة النور (1)
   
والشيخ عبد الباقي قيوم الزمان النقشبندي والشھاب أحمد الصفار المكناسي والھادي ابن العناية بوحد المكناسي والشيخ عبد  

وسمع الحديث على جماعة كأبي محمد عبد القادر بن أحمد الكوھن وأبي عبد هللا محمد بن أحمد . من السن الشاميالرح
السنوسي وغيرھم ممن تضمنته رحلته، فقد ذكر أسانيده في خصوص الصحيح والشفا ونحوھما، مات رضي هللا عنه عام 

عبير الند في ترجمة "، وقد أفردت ترجمته بتأليف سميته ، ودفن بزاويته بأعلى القطانين من فاس عن نيف وخمسين1289
   .لم يكمل (1) "سيدنا الجد

   .(2) )انظر األعالم وحرف الجيم(خالنا العالمة شيخ الشيوخ جعفر بن إدريس الكتاني الحسني : الكتاني
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ألفت باسمه عدة فھارس وكذا  (3) )انظر حرف العين(والدنا اإلمام العارف أبو المكارم عبد الكبير بن محمد الكتاني : الكتاني
   .(4) )انظر منية القاصد والمسلسالت وأعذب الموارد وفتح القدير في حروفھا(في أسانيده في الطرق والمسلسالت 

   .(5) )انظر من اسمه محمد من حرف الميم(بن جعفر ابن خالنا أبو عبد هللا محمد : الكتاني

محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني جامع ھذه الشذرة، له في خصوص علم اإلسناد والرواية عدة : ـ الكتاني 273
 مطية المجاز إلى من لنا في الحجاز"و " الطب الروحاني"روفھا انظر مصنفات، ذكرت ھنا في ح

________________________________________ 
 

 .235: راجع دليل مؤرخ المغرب (1)
 .119، 50: انظر ما تقدم رقم (2)
 .402: انظر ما يلي رقم (3)
 .492، 451، 425، 187: رقم (4)
 .293: انظر ما يلي رقم (5)

   
فتح الملك الناصر في إجازة "و " ما علق بالبال أيام االعتقال"و " نفح العطر الذكي في اختصار فھرس الحضيكي"و " أجاز

، جزء أسانيد صحيح مسلم، "مجالي االمتنان فيما روي لنا بالتسلسل من آي القرآن"رحمه هللا و " ملك تونس محمد الناصر
تحسن، والنجوم السوابق األھلة، والآللي الدرية في زبدة عقد اليواقيت الجوھرية، والمعجم األكبر، والمنھج المنتخب المس

وأسانيد حصر الشارد، والمسلسالت الكتانية، وتلخيص النفح المسكي، والفجر الصادق، ونقد فھرس الشيخ فالح، ونقد فھرس 
رد في الطرق التي أجيز بالتسليك عليھا الكوھن، ونقد إجازة الشيخ شعيب الجليلي، وفھرس الشيخ الشبيھي، وأعذب الموا

الشيخ الوالد، واإلفادات واإلنشادات وبعض ما تحملته من لطائف المحاضرات، والطالع السعيد في المھم من األحاديث 
الفخرية المسلسلة بيوم العيد، وفتح القدير في أسانيد والدي الشيخ عبد الكبير، ومنية القاصد في أسانيد الشيخ الوالد، والطوالع 

في السالسل القادرية، وسالسل البركات الموصولة بدالئل الخيرات، واالسعاف، وعدة إجازات لجماعات بالمشرق والمغرب 
  .لوجمعت لخرجت في عدة مجلدات، وغير ذلك

  
ھو العالمة المسند محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي شيخ الشافعية بالمدينة المنورة، ولد سنة  :(1) ـ الكردي 274
يروي عن أبي طاھر الكوراني . 1094على ما في ثبت ابن عابدين، وتوفي سنة  1127على ما بخط الفالني أو سنة  1125

نروي ما . وعبد الرحمن بن عبد هللا بلفكيه وغيرھم ومصطفى البكري والجوھري وحامد بن عمر العلوي ومحمد سعيد سنبل
له من طريق الحافظ مرتضى والوجيه األھدل والفالني وشاكر والشمس الكزبري وغيرھم عنه، وبأسانيدنا إلى الوجيه 

 .الكزبري عن عبد هللا بن محمد بن سليمان عن أبيه المذكور، وھو كما ترى مسلسل بالمعبدين
________________________________________ 

 

1155: ومعجم سركيس 228: والنفس اليماني 420: وثبت ابن عابدين 182: 4والفكر السامي  111: 4ترجمته في سلك الدرر  (1)
 .23: 7والزركلي  511: 2وبروكلمان 

   
ھو قاضي طنجة أبو عبد هللا محمد بن عبد القادر ابن أحمد الكردودي الفاسي صاحب الشرح على  :(1) ـ الكردودي 275 

، ودفن بالقباب، وكانت والدته في رمضان 1268رمضان عام  11اصطالح القاموس، وخطبة ألفية ابن مالك، المتوفى في 
  .أبي العباس ابن سودة ، كما وجدته بخط تلميذه شيخنا القاضي1217عام 

صفر عام  21يروي عن القاضي أبي الفتح محمد التھامي ابن حمادي الحمادي المكناسي، وبه عرف، المتوفى بالرباط 
ً برفيقه القاضي ابن الحاج بتاريخ سنة 1249 ، وعن أبي المحامد 1246، وقفت على إجازته له عقب االستدعاء مقرونا

ستدعاء وقفت عليه قرن معه فيھا رفيقه ابن الحاج أيضاً، وأحمد بن الطاھر المراكشي، وھي العربي الدمنتي، وأجازه عقب ا
، وعن أبي محمد عبد القادر بن أحمد الكوھن وباسمه مع القاضي ابن الحاج والعراقي، 1247صفر الخير سنة  22بتاريخ 

  .ألف فھرسة االمداد، وعن غيرھم
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نروي ما له عن أبي العباس أحمد التناني . ولم أقف عليھا" سلوة األنفاس"جمته في للكردودي المذكور فھرسة نسبھا له في تر
وأبي محمد طاھر بن حم الشيظمي، كالھما ھن أبي عبد هللا محمد بن عبد الواحد ابن سودة، عنه عامة ما له، وأجاز لنا كثير 

والقاضي أبي العباس أحمد بن الطالب ابن سودة  من تالميذ الكردودي عالياً، كخالنا أبي المواھب جعفر بن إدريس الكتاني
  .والقاضي أبي العباس حميد بن محمد بناني، ولكن لم تكن لھم منه إجازة

 ھو العالمة المحدث الفقيه أبو زيد عبد: ـ الكزبري الكبير 276

________________________________________ 
 

وكشف الغمة في بيان أن حرب) 149 - 148: دليل(النا علي الشريف من المحاسن والمفاخر الد مو,للكردودي الدر المنضد الفاخر بما ال (1)
 .303: 2وانظر سلوة األنفاس ) 471: دليل(النظام واجب على ھذه األمة 

   
بن يروي عن النابلسي ومحمد . الرحمن بن محمد زين الدين الدمشقي الشافعي الشھير بالكزبري، ولد في حدود المائة وألف 

له كراسة . علّي الكاملي وأبي المواھب الحنبلي وعبد القادر المجلد التغلبي وعبد الرحمن السليمي الحنفي وابن عقيلة وغيرھم
جمع فيھا أسانيده في الصحيحين وبعض الكتب، نرويھا وكل ما له من طريق ولده الشمس محمد بن عبد الرحمن الكزبري 

  .1185ة وشاكر العقاد، كالھما عنه، ومات سن

محمد ابن عبد الرحمن المذكور قبله، اإلمام العالمة محدث الديار الشامية ومسندھا، ولد سنة  :(1) ـ الكزبري الوسيط 277
امة عن والده وخال والده علّي الكزبري والمنيني وعبد يروي ع. ودفن بدمشق، وقفت على قبره 1221وملت سنة  1140

الرحمن بن جعفر الكردي وعلي الداغستاني وعبد الرحمن الفتني ومصطفى أسعد اللقيمي ومحمد سعيد الجعفري وأحمد بن 
الملوي والجوھري عبد هللا البعلي الحنبلي ومحمد بن سليمان الكردي والتافالتي وعلي بن عمر القناوي شفاھاً، وبالمكاتبة عن 

  .والحفني وعطية االجھوري وغيرھم

له ثبت صغير نرويه من طريق ولده عبد الرحمن وشاكر العقاد وابن عابدين والفالني وسعيد الحلبي وعمر بن عبد الرسول 
ر الخطيب، العطار، وغيرھم، كلھم عنه، وأرويه أيضاً عن الشھاب أحمد بن إسماعيل البرزنجي وعبد الخليل برادة وأبي النص

  .ثالثتھم عن والد األول عن خالد الكردي دفين دمشق عنه

ھو محدث الشام اإلمام المعمر الصالح العالمة مسند الدنيا أبو المحاسن وجيه الدين عبد  :(2) ـ الكزبري الصغير 278
 رحمن بن محمد بن عبد الرحمنال

________________________________________ 
 

 .70: 7والزركلي  1227: 3) والحاشية( 164: 1وحلية البشر  679: 2منتخبات التواريخ لدمشق  (1)
 .110: 4والزركلي  345: 1وإيضاح المكنون  833: 2، 165: 1وحلية البشر  666: 2منتخبات التواريخ لدمشق  (2)

   
خاتمة المحققين وإمام المحدثين، "الكزبري، حاله الشيخ يوسف بدر الدين المغربي في إجازته للمسند ابن رحمون الفاسي ب  

ولد ". من في الحقيقة ننتسب إليه، وجل انتفاعنا على يديه، رئيس العلماء بالديار الشامية، وحامل لواء الحديث بمسجد بني أمية
تحت قبة النسر بالجامع األموي نحو الخمسين سنة، وأخذ عنه الصادر والوارد من جميع اآلفاق،  ، ودرس1184بدمشق سنة 

، ودفن بالمعالة، وبموته نزل االسناد في الدنيا درجة ألنه آخر 1262ذي الحجة سنة  19وحج مرات مات في آخرھا بمكة 
، وشارك شيخه الشيخ صالح الفالني في سبعة من من روى عن كثيرين من األعالم المسندين، لم يبق أحد معه يروي عنھم

شيوخه، وعاش بعده نحو الخمس واألربعين سنة، وأخذ عن ثالثة من طبقة مشايخ الحافظ مرتضى الزبيدي، ساواه باألخذ 
   . عنھم، مع أنه عاش بعده نحو ستين سنة

الم الكاملي، وابن بدير المقدسي، ومصطفى فمن شيوخه الذين أجازوا له عامة والده، والشھاب العطار، وخليل بن عبد الس
الرحمتي الدمشقي، وأحمد بن علوي باحسن الشھير بجمل الليل، والنور علّي الونائي، وصالح الفالني وعبد الملك القلعي، 
 وعبد الغني بن محمد ھالل المكي، ومحمد طاھر ومحمد عباس ومحمد أوالد سعيد سنبل، وزين العابدين بن علوي جمل الليل
واألمير إبراھيم بن محمد بن إسماعيل األمير الصنعاني، وعبد اللطيف الزمزمي، وحسين بن علّي المكي المالكي، ومحب هللا 
بن حبيب هللا الھندي المكي، وعبد القادر الصديقي المكي، ومحمد بن عمر المكي، وأحمد بن رشيد الحنبلي، وعبد الرحمن 
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وأحمد بن حسن بن حماد، وقاسم بن علّي المغربي التونسي، وعبد هللا بن محمد بن  الدياربكري، وأبو بكر اليمني المكي،
 .سليمان الكردي، وعبد هللا بن محمد الراوي البغدادي، وعبد الرحمن القادري شيخ السجادة القادرية ببغداد

النحراوي والشنواني وعلي  وكتب له من مصر باإلجازة العامة الشرقاوي واألمير الكبير والعروسي وعبد الرحمن المقري
واستجاز له شيخه الشھاب العطار عام . الخياط وثعيلب ومحمد السقاط وعبد الوھاب البخاتي وحسن البقلي ومصطفى العقباوي

وكتب له من حلب إبراھيم دار عزة ابن أخت أبي بكر الشھير بھالل . من الحافظ مرتضى الزبيدي لما دخل مصر 1203
حلب إسماعيل بن محمد بن صالح المواھبي عن أبيه عن البصري والنخلي وابن عقيلة، وأجازه عام الخلوتي، وأجازه من 

عبد هللا بن محمد العقاد، وبعد ذلك يونس الخليلي الغزالي ببيت المقدس، وكتب له من بيروت أحمد بن عبد اللطيف  1208
الشاذلي الحنبلي عن النابلسي عالياً، وروى في مكة عام  البربير، وممن أجازه أيضاً عثمان الكردي والمعمر تقي الدين محمد

عن عبد هللا بن عمر العلوي الحضرمي، الشھير بصاحب البقرة وأخذ عنه المذكور أيضاً، وروى في حجة أخرى آخر  1258
قد أخذنا و. عمره عن الشمس محمد العطوشي الطرابلسي ثم المدني، وأشرك معه في ھذه اإلجازة ولده أحمد مسلم الكزبري

عمن شاركه في الرواية عن األخيرين وھما العطوشي وصاحب البقرة فأما األول فالسكري، وأما الثاني فالسيد صافي الجفري 
  .المدني بمكة، والسيد عثمان ابن عقيل مكاتبة من جاوى وھما عنه

طيب الدمشقي وحسن البيطار الدمشقي نروي ما للوجيه الكزبري المذكور من طريق جمھور تالميذه الشاميين كعبد القادر الخ
وقاسم الحالق ومحمد ابن حسن البيطار وولده أحمد مسلم الكزبري وعبد الغني الميداني ومحمد سليم العطار ومحمد بن عبد 
هللا الحاني وولده محمد وإبراھيم مراد الحموي ومحمود الحمزاوي وحسن الشطي الحنبلي ويوسف بن بدر الدين المغربي، قال 

الزمته المدد العديدة، وحضرت دروسه المفيدة، وسمعت منه األمھات الست وغيرھا، وكتب لي : إجازته البن رحمون في
أحمد دحالن وصديق ابن عبد الرحمن : ومن طريق جمھور تالميذه الحجازيين. إجازة حافلة مطلقة عامة شاملة، وغيرھم

محمود األلوسي المفسر : البغداديينأحمد منة هللا المالكي، ومن : كمال المكي وھاشم بن شيخ الحبشي وغيرھم، من المصريين
محمد ابن ناصر الحازمي األثري وعبد هللا بن عمر صاحب البقرة وأحمد بن عبد الرحمن : وأبو بكر الكردي، ومن اليمنيين

سني أني أتصلت به بواسطة وقد من هللا علّي مع تأخر رحلتي وصغر . بن عيدروس الباعلوي البار، ولكن بواسطتين أو أكثر
واحدة، وذلك عن اثنين من تالميذه، وھما عبد هللا السكري ومحمد سعيد الحبال، فأجازا لي بدمشق كما أجاز لھما بعد السماع 

، فعنھما ومن طريق كل من ذكر نروي ثبته، والحمد    .المتكرر والمالزمة، والحمد 

ته من طريق السراج عن أبي القاسم البرجي عن أبي محمد عبد المھيمن بن محمد ھو أبو المظفر، أروي فھرس: ـ الكلبي 279
  .بن عبد المھيمن الحضرمي عنه

، آخر حفاظ 734البلنسي المتوفى سنة  ھو أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الحميري الكالعي :(1) ـ الكالعي 280
قال . والمنذري من مصر" األحكام"األندلس والبلغاء المترسلين، سمع أبا القاسم ابن حبيش وخلقاً، وأجاز له عبد الحق صاحب 

حافظاً حافالً كان إماماً في صناعة الحديث بصيراً به : "وقال تلميذه الحافظ ابن األبار" اعتنى بھذا الشأن أتم عناية: "السيوطي
عارفاً بالجرح والتعديل ذاكراً للمواليد والوفيات، يتقدم أھل زمانه في ذلك، وبحفظ أسماء الرجال، خصوصاً من تأخر زمانه 

   ."وعاصره

له كتاب األربعين عن أربعين شيخاً عن أربعين صحابياً، واألربعين السباعية، والسباعيات من حديث الصدفي، وحلية األمالي 
والمسلسالت واإلنشادات، والمعجم في مشيخة شيخه أبي القاسم ابن حبيش، وبرنامج روايته، . موافقات العواليفي ال

 .واالكتفاء، وكتاب معرفة الصحابة والتابعين، حافل وغير ذلك

________________________________________ 
 

:وإعتاب الكتاب 129: والمقتضب من تحفة القادم 66: وبرنامج الرعيني 83: 4والذيل والتكملة  1991: ترجمة الكالعي في التكملة رقم (1)
 ).انظر الفھرست(ونفح الطيب  1417: وتذكرة الحفاظ 122: والديباج 119: والمرقبة العليا 249

   
لعبدري وأرويه من طريق ا: ح. أروي فھرسته وما له من طريق ابن جابر عن أبي إسحاق إبراھيم بن الحاج التجيبي عنه 

أخذت عنه : "ومن طريق الحافظ ابن األبار عنه، وھو شيخ التخريج البن األبار قال: ح. الحيحي عن ابن الغماز التونسي عنه
 ."وأمدني من تقييداته وطرقه، اھـ) تكملة الصلة(كثيراً وانتفعت به في الحديث كل االنتفاع، وحضني على ھذا التاربخ 

ھو الشيخ العارف المحدث ضياء الدين أحمد بن مصطفى الكمشخانوي الحنفي االصطنبولي شيخ  :(1) ـ الكمشخانوي 281
أسفار، الطريقة النقشبندية بھا، صاحب كتاب راموز الحديث في مجلد ضخم على ترتيب الجامع الصغير، وشرحه في عدة 

أخذ الحديث والطريق عن الشھاب أحمد بن سليمان األروادي الطرابلسي السابق . وذيوله، وغرائب األحاديث، والكل مطبوع
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نروي ما له من مروي ومؤلف وغيره عن صديقنا عالمة الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي . الذكر بأسانيده
  .منوفي المالكي المصري والسيد محمد عبد الرحيم النشابي الطندتائي كلھم عنهوالشمس محمد بن سالم الشبرباصي ال

وممن روى عن المترجم من أعالم عصرنا الشيخ عالم جان البارودي القفقاسي ولم أتصل به، وعندي إجازة الكمشخانوي 
يح الحسيني بتاريخ المذكور بخطه على شرحه لذيله على الراموز لمصطفى بن يوسف الصعيدي المصري إمام الضر

راجي فيض ربه الصمدي أحمد بن "وفي ختمه " كمشخانوي أحمد بن مصطفى ضياء الدين"، وإمضاؤه فيھا ھكذا 1296
   ."مصطفى الخالدي

 وقد ترجم الكمشخانوي المذكور، صديقنا شيخ الطريقة النقشبندية

. ، وال أتحقق سنة وفاته1306ءه به باآلستانة سنة له، وھو مطبوع، وذكر لقا" ذيل الرشحات"بمكة محمد مراد القازاني في 
وممن شرح كتابه الراموز ھذا من أھل ھذه البالد الشيخ الشھير محمد مصطفى ماء العينين الشنكيطي رحمه هللا، وكان إبان 

 .شرقشرحه له ال يعلم أن مصنفه سبقه بشرحه حتى أخبره بذلك األخ رحمه هللا، ووھب له نسخة كان أتى بھا من الم
ھو عبد القادر بن أحمد بن أبي جيدة الكوھن الفاسي العالمة المحدث الصوفي أبو محمد شارح فاتحة  :(1) ـ الكوھن 282

وھي مشھورة بفاس، في " اد إلى معالم الرواية واإلسنادامداد ذوي االستعد"له فھرسة تعرف ب . البخاري وخاتمته وغير ذلك
نحو كراسين، ألفھا باسم القاضي أبي عبد هللا محمد الطالب ابن الحاج وأبي عبد هللا محمد بن عبد القادر الكردودي وأبي 

ابن شقرون : خه الثمانيةالقاسم ابن عبد هللا ابن الحافظ أبي العالء العراقي، ولعلھا من إنشاء وجمع األول، ترجم فيھا لشيو
والھواري وابن كيران والعراقي والشفشاوني والزروالي وابن الحاج وابن منصور، إذ ھم عمده، ثم ذكر غيرھم من غير 

، عن الفالني بشرطه، 1224ترجمة، ثم ساق حديث األولية عن أبي زيد عبد الرحمن ابن حمد الشنكيطي المتوفى بفاس سنة 
انظر لم لم يثبتھا في فھرسته، ثم ساق إسناد الموطأ والصحيحين وسنن أبي داوود وسنن الدارمي وعندي إجازته له به، و

والشمائل والشفا واالكتفاء واأللفيتين العراقيتين عن أشياخه ممن ذكر، وسند حديث المصافحة عن محمد األمين بن جعفر 
وروى دليل . صلين والنحو والمنطق والعروض والتصوفالصوصي العلوي عن األمير الكبير، ثم إسناد التفسير والفقه واأل

الخيرات عن المعمر يحيى بن عبد هللا بن شعيب البكري السوسي عن والده عن جده عن القطب أبي العباس أحمد بن موسى 
عن  السماللي عن الغزواني عن التباع عن الجزولي، وھو سياق غريب، ورواه أيضاً عن محمد بن الحفيد بن ھاشم القادري

 التاودي والحافظ مرتضى
________________________________________ 

 
 .351، 288: ودليل مؤرخ المغرب 397: شجرة النور (1)

   
وأخذ الطريقة الدرقاوية عن إمامھا الشيخ أبي حامد موالي العربي، وذكر أصولھا ومبناھا . والعربي بن المعطي بأسانيدھم

ومما يالحظ عليه أنه لم يذكر أن أحداً من مشايخه أجازه، فرواياته كلھا . 1245د، وأتم تصنيفھا سنة وسندھا بما أفاد فيه وأجا
بالسماع، وربما صرح أنه قرأ على الشيخ بعض الكتاب، ثم يروي عنه جميعه، وھذا غير سائغ وال معروف عند أھل 

  .الصناعة، وقد بسطت ذلك في نقدنا لفھرسته رحمه هللا
  

سند المغرب أبي زيد عبد الرحمن سقين أن مرجع سنده في صحيح مسلم ابن عبد الدايم يرويه عن ابن صدقة وفي فھرسة م
وكان ابن عبد : ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان، وكتاب الصوم بكماله، فاجازه قال: سماعاً، خال من قوله: الحراني قال

يخه المذكور، وفي جميع الفھارس والمشيخات أن يحيى بن يحيى الليثي الدايم يحلف أنه أعيد له، يعني الفوت المذكور على ش
كان يروي الموطأ عن مالك عدا ما فاته سماعه من مالك، وھو مقدار يسير كان يرويه عن زياد بن عبد الرحمن بن شبطون 

ن من تعمد أحدھم إلى عن مالك ال عن مالك، فانظر إلى تحري من تقدم والصدق في الرواية وإلى ما وصل إليه الحال اآل
سياق أسانيد الكتب الستة من طريق شيخ عن شيخ له لم يحضر عليه إال في فرائض المختصر، وليست له منه إجازة، فبمجرد 
الحضور عليه في دروس معينة روى عنه كل ما لعله لم يروه ھو أيضاً، وإنا  على ضياع العلم وانقطاع سلسلته، ثم إذا 

  :وصلوھا بالكذب والتزويرأرادوا وصل سلسلة 
 

 حتى رأيت من الزمان عجائبا هللا أخر موتتي فتـأخـرت
  

  .وھذه نفثة مصدور جرت إليھا ھنا المناسبة
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ثم بعد سفر الشيخ الكوھن للحج استجاز من الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن سراج مفتي مكة فأجازه، ولقي الشيخ الحافظ أبا 
الطريقة اإلدريسية وأجازه بھا، كما رأيت أخذه عن األول في رحلته الحجازية التي لم تكمل، وھي عنه  عبد هللا السنوسي فأخذ

عندي، وعن الثاني بخط المجيز في أوراق كانت عند خالنا أبي المواھب جعفر بن إدريس الكتاني، وصورة اإلجازة له عندي، 
المتمسك بھا اإلنسالخ عن كل ورد وطريق، وما بعد ما في وبذلك نتحقق أنه لم يكن تقلد عھد بعض الطرق التي تشترط على 

  .فھرسته من إشھار الطريق الشاذلية من حجو وبرھان

ابن الحاج والكردودي والعراقي، وألبي محمد الطالب السراج الفاسي والتھامي ابن : أجاز ھو بفھرسته للثالثة المذكورين
خامس بخطه كتبھا له من مكناس وھي عندي، وألبي العباس أحمد بن رحمون، كطما ھندي صورة إجازته للرابع، وإجازته لل

، ولقاضي الرباط أبي زيد عبد الرحمن 1246علّي الدبدوبي، وعندي إجازته له بخطه على أول ھذا الثبت وھي بتاريخ 
األزدي المراكشي، ومن البريبري الرباطي، كما أخبرني بذلك ولده القاضي أبو عبد هللا محمد، وألبي العباس أحمد بن الطاھر 

فأما الكردودي فقد أجاز لمحمد بن عبد الواحد ابن سودة، وھو أجاز : طريق األخيرين مع ابن الحاج والكردودي نتصل بھا
لمجيزنا الطاھر ابن حم الحاجي الشيظمي وأحمد بن علّي التناني، وأما ابن الحاج فقد أجاز لمحمد بن أحمد بن الطيب بناني 

وقد وقفت على إجازة ابن الحاج . المراكشي، وھو أجاز ألبي العباس أحمد الزكاري وغيره ممن أجاز لناالمدعو بونوا 
، ولكن لم نجد به اتصاالً، وأما 1259شعبان عام  22والكردودي بھا ألبي العباس أحمد بن محمد العلوي السالوي بتاريخ 

به عن أبيه  1319عبد الرحمن الرباطي إجازة منه لي عام  البريبري فعن والده العالمة القاضي أبي عبد هللا محمد بن
وقد سمعت حديث األولية . المذكور عن الكوھن، وأما ابن الطاھر األزدي فعن شيخنا أبي الحسين علّي بن ظاھر الوتري عنه

نه بمصر لما عن جماعة من أشياخنا أصحاب أبي المحاسن القاوقجي الطرابلسي الشامي، وھو عن الشيخ الكوھن بسماعه م
، وال أعلم ھل له إجازة منه أم ال، وقد صافحت المعمر الناسك العالمة أبا محمد سعيد بن محمد 1253 دخلھا يريد الحج عام

وأما دالئل الخيرات فأرويه . الطرابلسي، كما صافح أبا عبد هللا آكنسوس المراكشي كما صافح الكوھن، بسنده كما في فھرسته
عن محمد الطالب ابن الحاج عن شيخ الكوھن فيه القادري المذكور، وأما شيخ الكوھن فيه يحيى بن  عن الزكاري عن بناني

  .(1) )انظره في حرفه" (ضوء المصباح"عبد هللا السوسي فما عرفته، وال وجدت له ذكراً، ثم تحقق عندي أنه صاحب 
وسمعت كثيراًُ◌ من أھل العلم يذكرون أن أبا عبد هللا آكنسوس المراكشي وأبا حامد العربي بن السائح الشرقاوي الرباطي 
. ممن لھما اإلجازة من الكوھن، ولكن لم أتحقق ذلك، أما أخذھما عنه بالسماع ولنحو الحديث المسلسل بالمصافحة فمحقق

المجازين من ابن السائح المذكور عامة العالمة أبو محمد عبد هللا بن محمد االمراني المكناسي الفاسي،  والذي أجاز لنا من
   .رحمه هللا، وقفت على إجازة ابن السائح له العامة، وعندي صورتھا

وھن المذكور مات الك. ولي حاشية على فھرس الكوھن تتبعت فيھا أوھامه وھي نحو العشرين على عدد أوراقھا، وهللا أعلم
بالمدينة المنورة ودفن بالبقيع كما وجدته بخط شيخنا القاضي أبي العباس أحمد بن الطالب ابن سودة رحمه هللا  1253سنة 

   .رحمة واسعة، ولم يترك عاقباً، نعم أدركت وجالست من عرفه وعاشره من أقاربه

شيخ اإلسالم، أستاذ "حاله النور حسن العجيمي في إجازته ألوالده ب ). انظر األمم(المنال إبراھيم  :(2) ـ الكوراني 283
 ."اھـ العلماء األعالم، حجة الصوفية، ومحيي طريقھم السنية، سيدي وصديقي وشيخي ورفيقي،

________________________________________ 
 

 .305: والدليل 453: رقم (1)
 .، في ما تقدم109، 16: انظر رقم (2)

   
وھو ممن راجت به صناعة الحديث والرواية واإلسناد في العالم اإلسالمي، فإنه طالما استجاز من الواردين والمقيمين  

: والمغرب وغيره، وألف في ھذه الصناعة المصنفات العدة، سيقت في حروفھا، أشھرھا بالحجاز، وكاتب أھل اآلفاق بالھند
. األمم، وجناح النجاح، ووقفت بخط تلميذه الشمس الدكداكجي الدمشقي على ظھر األمم أن له أيضاً الثبت األوسط والكبير، اھـ

سالمي واندثارھا، حتى ذكر الشيخ أبو سالم العياشي ألف المترجم ذلك بعد أن كان يقطع بانعدام ھذه الصناعة من العالم اإل
ما كنت أظن أنه بقي على وجه األرض أحد يقول حدثنا وأخبرنا حتى وصلت إلى بالد العرب بالشام : "حين ترجمه انه قال له
ً ". ومصر والحجاز، اھـ ل عنھا لقال أنه بلغ من حفظه انه لو نظر مسألة في كتاب وغاب عنه سبع سنين ثم سئ: "وفيھا أيضا

ھي في كتاب كذا صفحة كذا في سطر كذا، وقد انثال الناس إليه في علوم الرواية من كل حدب، ولو وفق من جمع الرواة عنه 
سمعت شيخنا العارف ] : "قال[وقرأت في مجموعة الشيخ أن عبد الحي الداودي الدمشقي بالشام ". لكانوا أكثر من الكثير
" ذي أدين هللا به أن المجدد على رأس المائة الحادية عشرة شيخنا المرحوم إبراھيم الكوراني، اھـإن ال: الياس الكوراني يقول
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وھو ممن أجاز لكل من ". عون الودود على سنن أبي داوود"وممن جزم بأنه المجدد على رأس المائة الحادية عشرة صاحب 
أخبرنا بذلك الشيخ محمد بن الطيب المغربي نزيل " : "السديدالقول "قال الشھاب أحمد المنيني الدمشقي في ثبته . أدرك حياته

وانظر بسط ترجمة المذكور في الرحلة العياشية فقد أطال فيھا وأطاب مما يؤول بمعرفته " (المدينة المنورة وھو ثقة، اھـ
   .)لحقيقة الرجل

أبو طاھر محمد بن إبراھيم بن حسن بن شھاب الدين الكردي الكوراني الشھرزوري ثم المدني،  :(1) ـ الكوراني 284
 العالمة المحدث مسند المدينة المنورة

________________________________________ 
 

 .195: 6 والزركلي 27: 4ترجمة محمد بن إبراھيم الكوراني في سلك الدرر  (1)
   

الصالح "ب : ، وقفت على تحليته منقولة عن خط ابن الطيب الشركي1145رمضان سنة  4ومات  1081ومفتيھا، ولد سنة 
وحاله الحافظ " الفاضل المشارك الدراكة مسند الحرمين الشريفين أبي طاھر محمد عبد السميع بن أبي العرفان إبراھيم، اھـ

عالم المدينة المنورة في وقته وارث والده الجھبذ الكبير العالمة الشھير، : "فظ العراقي بالغربي الرباطي في إجازته للحا
فاوضته في عدة مسائل مما يتحصل منه أنه ذو باع عريض في علم الحديث واصطالحه وعلم األصول وغير ذلك، : وقال
من ديانته ونسكه وتواضعه وخفض جناحه ما  رأيت" : "لطائف المنة"وقال الشمس محمد بن عبد الرحمن الغزي في ثبته " اھـ

  ."لم أره على أحد من مشايخنا، ما خال المنال الياس الكوراني فإنه كان يقاربه في ذلك، اھـ

يروي عن والده المنال إبراھيم وحسن بن علّي العجيمي المكي، وھو عمدته، وكان المترجم قارىء دروسه، وسمع عليه الكتب 
وكتب إلي الشيخ أبو الخير . فت على إجازة العجيمي له بخطه، وھي التي ساقھا العميري في فھرستهالستة بكمالھا، وقد وق

رغب فيھا إلي الشباب األفاضل البالغون في الكماالت مبالغ : "المكي أنه وقف على إجازة العجيمي للمترجم وإخوته، قال
أوفى حظ وأكمل نصيب أال وھم الشيخ محمد أبو سعيد والشيخ الشيب األحباب األماثل الفائزون من نافع العلم وأحسن العمل ب

ً عن الشمس محمد بن عبد الرسول البرزنجي وأبي ". محمد أبو الحسن والشيخ محمد أبو طاھر، اھـ ويروي المترجم أيضا
محمد بن حامد البديري والسيد أحمد اإلدريسي وعبد الملك التجموعتي ومحمد سعيد الكوكني ويونس بن يونس الصعيدي و

داوود العناني وأحمد البنا الدمياطي والبصري، وسمع عليه المترجم مسند أحمد بكماله عند قبر النبي صلى هللا عليه وسلم كما 
، كما في 1083في اإلرشاد، والنخلي، وشملته إجازة المنال عبد هللا بن سعد هللا االھوري العامة المتوفي بالمدينة المنورة عام 

وانظر لَم لم يكن المترجم يعرج عليھا، فانا نراه يروي البخاري من " األوائل السنبلية"أحمد أبي الخير على تعليقة الشيخ 
طريق المعمرين عن أبيه عن األھوري المذكور، وكيف ال يعتبر اإلجازة العامة وقد اعتبرھا والده من قبل، فإن رواية 

. وهللا أعلم" جناح النجاح"قط كما صرح بذلك المنال إبراھيم نفسه في األھوري عن قطب الدين النھروالي إنما ھي بالعامة ف
ً من أبي السعود الفاسي وولده أبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر ومحمد بن سليمان الرداني  واستجاز للمترجم والده أيضا

   .وغيرھم

فھو غلط، كما " كما في السمط المجيد: "قال من أخذه عن جده ألمه الصفي القشاشي" العقد"وأما ما ذكره الحافظ مرتضى في 
اغتر السيد بقول القشاشي في سمطه أجزت فالناً، وإبراھيم بن حسن وابنه : "كتب لي بذلك الشيخ أحمد أبو الخير من مكة قائالً 

ً محمد، وال شك أن اسمه محمد ولكن من ال معلوم لدى محمداً، فظن السيد أن محمد بن إبراھيم ھو أبو طاھر إذ اسمه أيضا
الماھر بالفن أن للكوراني أبناء ثالثة يسمى كل منھم بمحمد، ويتميز كل واحد منھم بالكنية التي انفرد بھا عن أخيه، وقد كان 
ولد للكوراني في حياة القشاشي ابنه األكبر فأجازه جده، وأما أبو طاھر فھو أصغر إخوته ولد بعد موت جده القشاشي، وھذا 

اسمع سبطه ولدي محمد وأنا : "بأنه روى األولية عن القشاشي وقال" مسالك األبرار"لذي عناه الكوراني في الولد األكبر ھو ا
محمد أبو سعيد واآلخر محمد أبو : أن أوالد المنال"ثم كتب لي بعد ذلك أيضاً . من خطه رحمه هللا" باختصار". "حاضر، اھـ

   ."واسمه عبد السميع، اھـ الحسن والثالث محمد أبو الطاھر، وھو أصغر الثالثة

وعندي مجلد بخطه " النفس اليماني"وكان الشيخ أبو طاھر كثير النسخ بيده حتى قيل إنه أكمل بيده نحو السبعين مجلداً كما في 
نروي كل ما يصح للمذكور من طريق محمد سعيد سنبل والعارف السمان . للشيخ األكبر" شروح الفصوص"اشتمل على 

ھو الشيخ محمد بن زين الدين الكفيري  :(1) ـ الكفيري 285 .الرباطي والورزازي وغيرھم كلھم عنهالمدني والغربي 
الشامي من تالميذ الشيخ عبد الغني النابلسي والشيخ أيوب الخلوتي، له ثبت نقل عنه ابن عابدين، وال أحفظ به اتصاالً اآلن، 

قرأتھا ـ يعني الفاتحة ـ على شيخنا محمد : "مي ببعلبك مانصهوكنت قرأت في مجموعة الشيخ ابن عبد الحي الداودي الشا
الكفيري الدمشقي، وھو على محمد رمضان المطيعي الحنفي قرأھا على محمد الدلجموني الوفائي المالكي الفرضي، قرأھا 
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ا السند كما ترى وھذ: على محمد بن أبي القاسم الجزري، قرأھا على شمھروش، قرأھا على النبي صلى هللا عليه وسلم، قال
" سلك الدرر"ثم وجدت ترجمة المذكور في ". على غاية من القرب، وفيه من اللطائف أن رجاله محمدون، أجازني عامة، اھـ

، أخذ عن الشيخ أبي 1130والمتوفى سنة  1043وأنه محمد بن زين الدين عمر الكفيري الحنفي الدمشقي المولود سنة 
إضاءة النور "خلي وخير الدين الرملي وتلك الطبقة، وذكر له عدة تآليف منھا ثبته المسمى المواھب الحنبلي والعجيمي والن

وأن لجد أبيه العالمة الشمس محمد الكفيري شرحاً على البخاري في ست مجلدات " الالمع فيما أتصل من أحاديث النبي الشافع
 .)انظره(

 )الكاف المعقودة(
 

  (2) )انظر تقييد من حرف التاء(لحسن ھو المحدث المقري أبو علّي ا: كنبور

  بالكاف المعقودة، ھو شيخ الجماعة بفاس العالمة :(3) ـ كنون 286

________________________________________ 
 .208: 7والزركلي  48 - 41: 4ترجمة الكفيري في سلك الدرر  (1)

 .فيما تقدم 98: انظر رقم (2)

 .208، 94: والدليل 314: 7والزركلي  716ومعجم سركيس  136: 4والفكر السامي  429: ترجمة فنون في شجرة النور (3)

المطلع الصاعقة الطائر الصيت صاحب التآليف الكثيرة الذائعة أبو عبد هللا محمد ابن المدني بن علّي كنون الفاسي من أوالد 
 محمد بدر الدين الحمومي وأبي العباس أحمد كنون الذين بفاس، أخذ عن ابن عبد الرحمن الحجرتي وشيخه أبي عبد هللا

ولما ورد . المرنيسي وأجازوه، وعن أبي محمد الوليد العراقي وأبي محمد عبد السالم بوغالب والقاضي ابن الحاج وغيرھم
ديث وله المصنفات الكبيرة في الفقه والبدع، وله في الح. على فاس الشيخ محمد صالح الرضوي البخاري حضر درسه وأجازه

تكمبل ما يخص من حاشية ابن زكري على الصحيح، وشرح سيرة ابن فارس في السيرة لم يكمل، وشرح حديث ال عدوى وال 
. ، عن ثالث وستين سنة 1302مات رحمه هللا بفاس سنة . طيرة، وتعليق على الموطأ وھو في سفرين مطبوع كالذي قبله

ألف تأليفاً ذكر فيه أشياخه وذكر فيه سالسلھم في الحديث إلى اإلمام : "ن ترجمهقال الفقيه ابن المختار التاشفيني في تاريخه حي
ذكر من "وفي التأليف المعنون ب ". البخاري، وفي الفقه إلى مالك، وفي النحو إلى سيبويه، وھكذا، ومن أراده فليراجعه، اھـ

س أبي عبد هللا محمد الفاطمي بن الحسين الصقلي ألديب فا" اشتھر أمره وانتشر، ممن بعد الستين من أھل القرن الرابع عشر
ولم أر من عد للمترجم في مؤلفاته الفھرس المذكور . اھـ منه" وله فھرس ذكر فيه أشياخه، "الفاسي حين ترجم للمذكور أيضاً 

روي ما ن. ثم أخبرني بعض العلماء من تالميذه أنه وقف على فھرسه المذكور بخطه، وھو في نحو كراسين. عدا من ذكر
للمذكور عن أبي عبد هللا محمد بن إبراھيم السباعي المراكشي وأبي محمد صالح بن المدني وأبي محمد عبد هللا االمراني 
الفاسي وغيرھم، كلھم عن المذكور إجازة عامة، وھو آخر من أقام ناموس العلم بالمغرب وظھر بمظھر الجالل والعظمة من 

  .أھله، رحمه هللا رحمة واسعة
  

لجمال الدين قطب العيني الحنفي، ذكر فيه سنده للموطأ ومسند أبي : ـ كتاب األسانيد لكتب حديث صاحب النصر والتأييد 149
وأحمد والدارمي والشمائل والشفا والمصابيح والمشكاة ومعالم التنزيل ومشارق األنوار وشرح معاني األنوار  حنيفة والشافعي

نرويه . روى فيه عن أبي الحسن السندي عن محمد حياة السندي عن البصري بأسانيده. وجامعي السيوطي والحصن والدالئل
 .بأسانيدنا إلى عبد هللا سراج عن العالمة صديق بن محمد صالح النھاوندي المجاور بمكة عن جمال الدين الحنفي المذكور

زين العابدين البكري بن اإلمام أبي السرور زين العابدين بن تاج ] بن[لألستاذ محمد  :(1) ـ كتاب تراجم الشيوخ 150
، العالم العارف بقية 1087العارفين أبي المكارم محمد بن القطب أبي الحسن البكري الصديقي المصري المتوفى بمصر سنة 

له مصنفات في الحديث والفقه واألصول والتصوف . والصالح والرياسة الدنيوية واألخرويةالسلف من بيت العلم والوالية 
الدرة العصماء في طبقات الفقھاء، والروضة الندية في طبقات الصوفية، وعين اليقين في تاريخ : والتاريخ واألدب منھا
تراجم الشيوخ ذكر : وله. ، وھو في عدة مجلداتألبي الحسن علّي بن أنجب البغدادي" أخبار المصنفين"المؤلفين على أسلوب 

فيه من أخذ عنه من العلماء والصوفية والفقھاء، وله كتاب قطف األزھار من الخطط واآلثار، وكتاب الدرر في األخبار 
جده، لقيته بمكة وصافحني ولقنني وھو أخذ عن أبيه عن : "نتصل به من طريق أبي سالم العياشي قال. والسير ثالثون مجلداً 

  ."اھـ
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لصديقنا السيد توفيق البكري " كتاب بيت الصديق"للعبيدي و " عمدة التحقيق"و " خالصة األثر"وترجمته مبسوطة في 
 .المصري، شفاه هللا

________________________________________ 
 

حمد بن زين العابدين بن محمد بن علي، ذكره الخياريم: وقد جاء فيه 465: 3ترجمة محمد زين العابدين البكري الصديقي في خالصة االثر  (1)
 .293: 7والزركلي  78، 73: وبيت الصديق 126: 3وكذلك والد المحبي في رحلته المصرية، وخطط مبارك  21: 3في رحلته 

   
  .أرويه من طريق عياض عنه :(1) ـ كتاب الرجال الذين لقيھم أبو علّي الغساني الحافظ151 

لمسند الدنيا في زمانه أبي مھدي عيسى الثعالبي  :(2) ـ كنز الرواية المجموع في درر المجاز ويواقيت المسموع 152
، كنزه ھذا من أعظم 1080رجب سنة  24الجزائري ثم المكي المالكي األثري المتوفى كما في ثبت ابن الطيب الشركي في 

" ، اھـانه كتاب حافل في نحو مجلدين" "أسھل المقاصد"الكنوز وأثمنھا وأوعاھا، في مجلدين، كما البن الطيب الشركي، وفي 
ظفرت منه بالمجلد األول، وھو عندي عليه خط مؤلفه بالمقابلة والتصحيح، ثم نسخة بخط عبد هللا بن علّي الشروري في 

إنه لم يره : قبل وفاة الشيخ أحمد أبا الخير المكي مع واسع رحلته واطالعه كان كتب لي من الھند يقول لي 1075شعبان عام 
وھو عيب عظيم لمثلي ونقص كبير، فعسى أن أقف : زعمي المھارة واالطالع في الفن، قال مع: "قال" كتاب المقاليد"وكذا 

مع أن نسخة من الكنز ناقصة كانت بالمدينة المنورة ". عليھما وأستفيد منھما، وليست ھي بأول إفادتكم يا آل أبي العالء، اھـ
 .رأيتھا بالمكتبة الدولية بمصر" المقاليد"وقفت عليھا ھناك عند السيد محمد أمين رضوان المدني، و 

ً : "وقد قال أبو سالم العياشي عن كتاب الكنز ً نفيسا ً جمع فيه من غرائب  (3) ھذا تأليف سلك فيه مسلكا ً غريبا ورتبه ترتيبا
 الفوائد شيئاً كثيراً 

________________________________________ 
 

 .)11: رقم( 286، 204 -  201: انظر الغنية (1)

(2) 
وتعريف الخلف 240: 3ترجمة في خالصة األثر ) نسبة إلى وطن الثعالبة بالجزائر(عيسى بن محمد بن محمد الثعالبي : لصاحب كنز الرواية

:وانظر ما يلي رقم 294: 5والزركلي  939، 691: 2وبروكلمان، التكملة  126: 2 والرحلة العياشية 163: وصفوة من انتشر 77: 1
449. 

ً: رحلة العياشي (3)  .مسلكاً عجيبا
   

وھو إلى اآلن لم يكمل وإذا من هللا بإكماله يطلع في عدة أجزاء والمسلك الذي سلك فيه أنه رتبه على أسماء شيوخه، 
أوالً بالتعريف بالشيخ وذكر مؤلفاته ومقروءاته وأسماء شيوخه حتى يستوفي جميع ذلك، ثم يذكر مقروءاته ھو عليه  (1) يبدأ

ً من  أوله، ثم يعرف بمؤلف ذلك الكتاب أبسط وما قرأ عليه من المؤلفات، ثم يذكر سند شيخه إلى ذلك المؤلف فيكتب شيئا
ذلك من الفوائد والضبط، وكذلك يفعل في كل شيخ من شيوخه وفي كل مؤلف قرأه عليه أو شيئاً منه، (2) تعريف مع ما يتبع

ومطالعة  (3) يمة المؤلفين وأسانيد مؤلفاتھم، وذلك مما يدل على اعتناء عظيم وحفظ عظيمفاستوفى بذلك تواريخ غالب األ
ي الشيخ حسن بن علّي والحاصل أن ھذا المؤلف نزھة الناظرين وغبطة السامعين ورغبة الطالبين، وقد وھب لي خليل. واسعة

   ."العجيمي نسخة بخطه مما وجد من ھذا المؤلف، اھـ
  

الجزء الذي عندي ترجم فيه ألبي الحسن علّي بن عبد الواحد األنصاري السجلماسي الجزائري، وأبي الحسن : قلت
اھري، والشيخ تاج الدين األجھوري، وأبي محمد عبد الكريم الفكون القسمطيني، والشمس محمد بن عبد الفتاح الطھطائي الق

بن أحمد المالكي المكي، وأبي القاسم ابن جمال الدين القيرواني، وأبي عثمان سعيد بن إبراھيم الجزائري، المعروف بقدورة، 
ً ذكر طالعته  استغرق المجلد كله تراجم ھؤالء الشيوخ السبعة، وذلك أنه يذكر ترجمة الشيخ ومقروءاته عليه، فإذا ذكر كتابا

بصاحبه وبعض فوائده وأشعاره إلى ضبط غريب وذكر وفاة وتحرير نسب ونحوه مما صار به ھذا الثبت حجة وعرف 
المتأخرين على المتقدمين، وديوان خير علماء األمة أجمعين، ولو كمل لخرج في مجلدات عشرة أو أكثر، ألن أبا مھدي كان 

 .كثير األشياخ
________________________________________ 

 
 .فيبدأ: الرحلة (1)
 .يستتبع: الرحلة (2)
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 .وحفظ تام: الرحلة (3)
   

فمن أشياخه دون من ذكر العارف الشيخ محمد المعصوم بن المجدد أحمد ابن عبد األحد السھرندي العمري الھندي وعبد 
افظ البابلي، وھو من كبار الرحمن الھواري وعبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز الزمزمي وعلي بن الجمال المكي والح

مشايخه المصريين، والصفي القشاشي وزين العابديسن الطبري المكي والشھاب الخفاجي والبرھان الميموني والشھاب 
القيلوبي والعارف علّي بن محمد المصري والسري محمد بن إبراھيم القاھري وسلطان المزاحي وعلي الشبراملسي وزين 

زكرياء األنصاري وعلي بن أبي بكر ابن الجمال المكي وتاج العارفين البكري التونسي وحنيف العابدين ابن حفيد القاضي 
   .الدين ابن عبد الرحمن المرشدي المكي الحنفي

واستجاز له أبو سالم من خير الدين الرملي وعمر بن عبد القادر المشرقي ويوسف بن حجازي القاسمي الجنيدي وعبد القادر 
وھو ممن شارك أبا : "بد هللا ابن محمد الديري وأبي السعود الفاسي وغيرھم، وقد قال أبو سالم العياشيبن الغصين الغزي وع

لم يؤلف مثله في " إتحاف األخالء"مھدي الثعالبي في معظم مشايخه المشارقة ثم أخذ عنه أيضاً عن الثبت المذكور في فھرسة 
وأبو سالم ھو الذي عمل له الخطبة الموجودة في أوله اآلن بطلب مؤلفه  .، اھـ منه"ھذا الفن وھو نافع جداً يطلع في مجلدين

   ."ماء الموائد"منه، وقد أثبتھا في رحلته 

نرويه وسائر ما لمؤلفه من طريق أبي سالم وولدي أبو السعود الفاسي وابن الحاج وبردلة والكوراني والعجيمي والبصري 
على ما بيننا وبينه خمسة، وذلك عن عبد هللا بن محمد بن صالح البنا االسكندري وأ. والنخلي والتاج القلعي وغيرھم كلھم عنه

وأرويه بأسانيدنا إلى الصباغ عن . عن أبيه عن زين العابدين جمل الليل عن محمد بن عبد هللا المغربي عن البصري عنه
بد القادر بن األمين الجزائري عن مصطفى ونتصل به مسلسالً بالجزائريين القسمطينيين عن ع. إبراھيم الفيومي عن الثعالبي

عن عبد الملك الراشدي عن عمه عبد القادر الراشدي عن محمد بن علّي  بن سادات القسمطيني عن المكي بن سعد البوطالبي
ام الجعفري عن أحمد بن قاسم البوني عن أبيه عن أبي مھدي الثعالبي المذكور بأسانيده، وھو مع نزوله عال بتسلسله وعظم مق

  .معظم رجاله

: ة العلوية الحسنية والشعيبيةواألسرار الوھبية الغيبية لسادات مشايخ الطريقة الحدادي (1) ـ كنز البراھين الكسبية 153
، 1222الباعلوي المدني صاحب كاليكوت المتوفى سنة (2) للعالمةالعارف السيد شيخ بن محمد بن شيخ بن حسن الجفري

مطبوع بمصر سنة "سلتھم في الطريقة على طريق االسھاب واالستطراد وھو اسم شرحه على نظمه في أسماء مشايخه وسل
نرويه وما له عن أبي علّي الشدادي عن ابن عبد هللا سقط عن محمد صالح الرئيس . وھو عندي في مجلد كبير(3) "1281
وعن المعمر أبي البركات صافي الجفري المدني بمكة، ألبسني : ح. ي عنه، وبأسانيدنا إلى عبد هللا باسودان عنهالزمزم

 ً وعن أبي علّي الحبشي : ح. وأجازني، وھو كذلك عن عمدته العارف المعمر السيد عمر الجفري المدني عن السيد شيخ عاليا
سيد أحمد بن عبد هللا بافقيه العلوي صاحب الشحر المتوفى بمكة المكرمة عن السيد ھاشم بن شيخ الحبشي المدني عن شيخه ال

   .، عن المترجم له1264عام 

خ محمد محفوظ بن الشيخ عبد هللا بن اسم ثبت للعالم الفاضل الشي :(4) ـ كفاية المستفيد لما عال للترمسي من األسانيد 154
" 1332في عشرين صحيفة طبع بمصر سنة "عبد المنان الترمسي المكي الفقيه الشافعي من علماء مكة في عصرنا ھذا 

 افتتحه بذكر مشايخه بالسماع كوالده ومحمد صالح السماراني

________________________________________ 
 

 .218: 2اعتماداً على تاريخ الشعراء الحضرميين  266: 3في الزركلي " نز البراھينك"ترجمة الجفري صاحب  (1)
 .الجعفري: في األصل (2)
 .702: انظر معجم سركيس (3)
 .ولم يذكر له كفاية المستفيد) صفحات 408في  1332مصر " (منھج ذوي النظر"كتاب الترمسي  634: ذكر سركيس في معجمه (4)

   
منتناوي المقري وعمر بن بركات الشامي ومصطفى بن محمد بن سليمان العفيفي والسيد أحمد الزواوي والشيخ والشيخ أحمد ال

محمد الشربيني الدمياطي وشيوخنا السيد حسين الحبشي والشيخ محمد سعيد بابصيل المكي ومحمد أمين رضوان المدني، وھو 
صدره بأسانيد علم التفسير، ثم علم الحديث وعلم الفقه الذي تلقاه . الذيب أجازه مع شيخه وعمدته السيد أبي بكر شطا المكي

عن والده عبد المنان الترمسي عن السيد محمد شطا والد الشيخ أبي بكر عن الشيخ عبد هللا الشرقاوي عن الحفني بأسانيده، 
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ناد علم اآلالت وعلم األصوليين ثم وتفقه والده أيضاً عن الشيخ زيد السلوي عن الشيخ أحمد النحراوي وأحمد الدمياطي، ثم إس
بمكة المكرمة، ولم يسبق فيه مايستغرب سياقه عن أثبات المتأخرين عدا سيرة  1320علم التصوف واألوراد، وأتمه سنة 

دحالن، رواھا عن شيخه بكري شطا عن مؤلفھا، وعدا كتاب أدل الخيرات رواه عن الشيخ محمد أمين رضوان عن الشيخ 
شرح ألفية السيوطي في : وللشيخ محفوظ من التآليف. وي عن مؤلفه الشيخ إسماعيل بن إدريس المدنيعبد الغني الدھل

ً " منھج ذوي النظر في شرح ألفية علم األثر"االصطالح سماه  المنحة الخيرية في أربعين حديثاً من : وھو مطبوع، وله أيضا
نروي ما في الثبت المذكور من طريق . أصحابنا الشافعيةأحاديث خير البرية وشرحھا، والسقاية المرضية في أسماء كتب 

  .(1) )انظر حرف الدال(أمين رضوان عنه وما فيه عن بكري شطا عن دحالن من طرقنا إلى دحالن 
 

ن مرويات شيخنا أبي علّي الحسن بن علّي العجيمي الحنفي أو كفاية المستطلع ـ كفاية المستطلع لما ظھر وخفي م 155
وھو في مجلدين، كما في ثبت عمر بن عبد الرسول العطار المكي، ألفه في أسانيد النور العجيمي تلميذه : ونھاية المتطلع

 وقد قال عنه المنال أبو. رمة، واستفدت منهالفاضل العالمة تاج الدين أحمد الدھان المكي، وقد وقفت على مجلد منه بمكة المك
________________________________________ 

 
 .193: انظر ما تقدم رقم (1)

   
وفي ذكر ھذين الثبتين كفاية فالصيد كل : "لوالده" األمم"طاھر الكوراني في إجازته ألبي العباس الورزازي التطواني وعن  

نرويه وكل ما له ". وصل سند إلى مؤلف كتاب وجده فيھما، ففيھما غنية ألھل زماننا، اھـالصيد في جوف الفرا، فمن أراد 
   .(1) )انظر حرف العين(بأسانيدنا إلى العجيمي 

   .(2) حمد بن علّي السنوسي انظر األوائلللحافظ م: الكواكب الدرية في أوائل الكتب األثرية

لإلمام العالمة محدث البالد الشامية ومسندھا أبي المواھب محمد بن الشيخ تقي  :(3) ـ الكواكب الزاھرة في آثار اآلخرة 156
ثم رحل إلى مصر فأخذ  الدين عبد الباقي بن عبد القادر الحنبلي البعلي الدمشقي مفتي الحنابلة بدمشق، ولد بھا وأخذ عن أبيه

عن ثالث وثمانين سنة، وعندي إمضاؤه في إجازة له بثبت والده الصالح الدادغي  1126عن شيوخھا ومات في شوال سنة 
وثبته ھذا الكواكب اختصره من ". محمح أبو المواھب الحنبلي خادم السنة المحمدية بدمشق المحمية"ھكذا  1124مؤرخ سنة 

   .باقيثبت والده الشيخ عبد ال

ذكره الشھاب أحمد البعلي في إجازته للشيخ شاكر العقاد ولم أقف عليه لكنه يروي عامة عن والده الشيخ عبد الباقي وشيخه 
النجم الغزي ومحمد بن عالن المكي والصفي القشاشي وسلطان المزاحي وعلي الشبراملسي والحافظ البابلي وابن سليمان 

ي وإسماعيل بن عبد الغني النابلسي وأيوب الخلوتي العدوي والشمس محمد بن كمال الدين الرداني والبرھان الكوراني المدن
 وأعلى أسانيده روايته عن والده عن محمد حجازي. بن حمزة النقيب الدمشقي وغيرھم

________________________________________ 
 

 .453: انظر ما يلي رقم (1)
 .في ما تقدم 9: انظر رقم (2)

455: 2وبروكلمان، التكملة  67: 1وسلك الدرر  72: 1ترجمة في الجبرتي " الكواكب الزاھرة"ألبي المواھب الحنبلي البعلي صاحب  (3)
 .55: 7والزركلي 

   
   .الواعظ عن ابن أركماش الحنفي عن الحافظ ابن حجر وعن النجم الغزي عن أبيه البدر عن زكرياء عن ابن حجر

يه العامة ھؤالء في إجازة كتبھا عنه تلميذه الخاص العالمة المحدث الصوفي الشمس محمد بن إبراھيم وقفت على تسمية مجيز
، 1124الشھير بابن الدكدكجي الدمشقي لمحمد بن مصطفى الفراوي البعلي الدمشقي، وھي ممضاة بخط أبي المواھب بتاريخ 

قق لمن ھو، وكان الحافظ الزبيدي يقلده فيه فخطه كخطه ومنھا عرفت خط الدكدكجي، فإني وقفت عليه كثيراً وكنت ال أتح
 ً    .تماما

. أروي ما ألبي المواھب المذكور عن السكري والحبال، كالھما عن الوجيه الكزبري عن أبيه محمد عن جده عبد الرحمن عنه
   .ن الغزي كلھم عنهوبأسانيدنا إلى المنيني ومصطفى البكري ومحمد بن أحمد السفاريني الحنبلي ومحمد بن عبد الرحم
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ھو العالم المعمر الصالح أبو طالب محمد بن علّي بن عبد الرحمن بن : ـ الكوكب الثاقب في أسانيد الشيخ أبي طالب 157
عن أزيد من المائة، للفقيه األديب عبد القادر بن المختار  1233محمد المعروف بابن الشارف المازوني المتوفى بمازونة سنة 

قرأ بمازونة على عالمھا الشيخ أبي رأس المازوني سليل الجدين أبي طالب ألبيه وأبي رأس . ري دفين مصرالخطابي الجزائ
، ولعل وفاته كانت 1329فبقي بھا نحو السنة، ثم إلى مصر وفيھا أكمل مؤلفه ھذا سنة  1318ألمه، ثم سافر لتونس سنة 

   .بمصر 1336سنة 

بمازونة بلد الفقه بالقطر الجزائري، وعمله في المؤلف المذكور أنه يظن أن أبا والثبت المذكور في مجلد وسط، وقفت عليه 
طالب المذكور ممن شملته إجازة أبي مھدي الثعالبي العامة ألھل العصر، فروى له جميع مرويات الثعالبي، فساق في مؤلفه 

ب يعرف بصاحبه، مقلداً في ذلك فھرسة أبي أسانيد جل الكتب المتداولة والعلوم المشھورة وفي الغالب كلما ساق إسناد كتا
الحسن علّي بن سليمان الدمنتي، لم يبق منھا شيئاً، وفيما ظن نظر، ألن أبا مھدي إن كان أجاز عامة لمن أدرك حياته فأتى 

ت سنة عن نحو مائة قيل وثالثين، فكيف يمكنه إدراك حياة أبي مھدي الذي ما 1233للشيخ أبي طالب إدراكھا ألنه مات سنة 
كان مولد أبي طالب على ما " : "البدور السافرة"وقد قال الشيخ السنوسي المكي في كتابه . ، فبينھما عشرات السنين1080

ً ألول الثانية، وھو يروي عن جده عن الثعالبي واللقاني  أخبرني به بعض أصحابه أواخر المائة الحادية عشرة أو مقارنا
فالمؤلف المذكور يظن أن أبا طالب كان معاصراً للشيخ مصطفى الرماصي وشيخ شيوخه  وال عجب". بإجازتھما العامة، اھـ

أبي الحسن علّي األجھوري، وھو باطل فإن أبا طالب لم يأخذ عن الرماصي فضالً عن شيخ مشايخه األجھوري، وإن كان 
ممن يظن به االعتماد في مازونة ومن العجب أني لما حدثت بذلك . أھل مازونة يظنون أن الرماصي من تالميذ أبي طالب

ً منھا نقل فيه عن الرماصي تسع مرات، والذي يدلك  كانت بيدي حاشية جده أبي طالب المذكور على الخرشي، فأريته وجھا
على مقدار الوھم في أخذ أبي طالب عن الرماصي والثعالبي فضالً عن األجھوري أن أبا محمد عبد القادر الكوھن ساق في 

الفقه المالكي وإسناد شرحي الخرشي والزرقاني عن شيخ الجماعة بفاس أبي محمد عبد السالم ابن أبي زيد البازمي ثبته إسناد 
عن أبيه علّي وكان من المعمرين جاوز المائة، عن الشيخ مصطفى بن عبد هللا : عن الشيخ أبي طالب المازوني المذكور، قال

عن سن عالية جاوز التسعين، عن الخرشي والزرقاني، كالھما  1136ة بن موسى الرماصي القلعي المعسكري المتوفى سن
   .عن األجھوري

يتصل إسنادنا الفقھي بأبي طالب المذكور عن خالنا أبي المواھب الكتاني وأبي العباس أحمد بن الطالب ابن سودة وأبي العباس 
ابن إبراھيم المراكشي  زرھوني وأبي عبد هللا محمدحميد بن محمد بناني وأبي عبد هللا محمد الفضيل بن الفاطمي الشبيھي ال

السباعي وغيرھم، كلھم عن شيخ الجماعة بفاس أبي عبد هللا ابن عبد الرحمن الحجرتي الفاسي عن اليازمي عن الشيخ أبي 
ي بن الشيخ ونتصل به من طريق آله المازونيين عن الفقيه المعمر السيد الحاج محمد بن محمد بن أحمد بن ھن. طالب المذكور

أبي طالب المازوني بھا، كما أخذ عن أخيه الشيخ المدرس المعمر أبي رأس وابن عمه الشيخ محمد بن عبد الرحمن كالھما 
وأخبرنا بمازونة أيضاً . عن والد األول محمد بن أحمد بن ھني وعن جدھما الشيخ أحمد ابن ھني عن جده الشيخ أبي طالب

ونروي ما للشيخ أبي . يخ أبي رأس عن أبيه وابن عمه محمد بن عبد الرحمن بسندھما المذكورعالمھا أبو العباس أحمد بن الش
طالب المذكور من حديث وغيره عن الشيخ فالح وغيره عن الشيخ السنوسي يروي عن والده عن جده عن الثعالبي واللقاني 

ً عن العجيمي وقريش الطبرية المتوفاة سنة والكوراني، ومن أھل قطره الشيخ ابن  1107 بإجازتھما العامة، ويروي أيضا
 .علّي الشريف الزواوي والشيخ ابن جعدون الجزائري بأسانيدھم المذكورة في أثباتھم

 حرف الالم
 

   .أبو القاسم، أروي رواياته من طريق عياض عن ابن عتاب وأحمد بن غلبون عنه :(1) ـ اللبيدي 287

وية أبو محمد عبد هللا بن محمد بن الحاج اللخمي الباجي، أروي فھرسته بالسند إلى ھو الشيخ الفقيه الرا :(2) ـ اللخمي 288
  ابن خير عن شريح بن محمد المقري عن أبي الحسن علّي بن محمد بن أحمد بن عبد هللا عن

________________________________________ 
 .)7: رقم( 286: الغنية (1)

 .425: فھرسة ابن خير (2)

  .حدثني بھا جدي الراوية أبو محمد عبد هللا بن محمد بن علّي جامعھا: بي عبد هللا محمد بن أحمد بن عبد هللا، قالجده أ 
   .(1) )انظر عبد الحي، وخير العمل: (اللكنوي
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  (2) )م اللقاني، ونشر المآثر، والتحفةانظر إبراھي: (اللقاني

   .(3) )انظر إتحاف محمد خليل، وإتحاف ذوي اإلرشاد كالھما في حرف األلف: (اللقاني

ھو اإلمام أبو الحسن علّي بن محمد بن لب القيسي المقري، أروي فھرسته من طريق ابن خير عنه  :(4) ـ ابن لب 289
  .قراءة عليه في مسجده

ھو الشيخ الصالح الفقيه أبو محمد عبد هللا بن سعيد ابن لباج الشنتجالي، أروي فھرسته بالسند إلى ابن  :(5) ـ ابن لباج 290
  .خير عن أبي محمد ابن عتاب عنه

ھو سعيد بن أحمد بن إبراھيم بن أحمد التجيبي من المرية باألندلس، يكنى أبا عثمان ويعرف  :(6) ـ ابن ليون التجيبي 291
 بابن ليون،

________________________________________ 
 

 .125و 386: انظر رقم (1)
 .)في حرف النون أال إحالة" نشر المآثر"يس في مادة ول( 90، 21: انظر رقم (2)
 .25، 24: انظر رقم (3)
 .435: فھرسة ابن خير (4)
 .263: وانظر ترجمة ابن لباج في الصلة 436وكانت وفاته سنة  433: فھرسة ابن خير (5)
 .)فاس. ط( 105: ونيل االبتھاج 543: 5ونفح الطيب  86: والكتيبة الكامنة 365: ترجمة ابن ليون في اإلحاطة الورقة (6)

   
   .من أعالم األيمة الذين أفرغوا جھدھم في العلم والزھد والنصح" نفح الطيب"وھو كما في 

  
ً الشيخ الراوية أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن شعيب  أخذ عن األستاذ أبي جعفر أحمد بن عبد النور وأجازه كما أجازه أيضا

بن علّي الحيصابي الجياني واألستاذ الضرير أبو عبد هللا محمد بن علّي القيسي الھمداني  والقاضي أبو الحجاج يوسف
والخطيب أبو إسحاق إبراھيم بن أبي العاصي وأبو القاسم ابن سھل الوزير األزدي وأبو زكرياء يحيى بن أحمد بن محمد واش 

فر ابن الزبير وأبو بكر محمد بن علّي بن الفخار األركشي الفناسي نزيل فاس والخطيب أبو عبد هللا ابن رشيد الفھري وأبو جع
والخطيب أبو الحسن فضل بن فضيلة والوزير أبو عبد هللا بن ربيع األشعري والقاضي أبو عبد هللا بن برطال والخطيب أبو 

اھلي واألستاذ أبو القاسم جعفر أحمد بن الحسن بن الزيات والولي أبو عبد هللا الطنجالي والخطيب أبو محمد بن أبي السداد الب
بن الشاط، ومن أھل المشرق ابن جماعة الكناني وأبو الحسن علّي بن عمر بن بكري الدني والبرھان الجعبري وأبو علّي 

   .منصور المشدالي والخطيب محمد بن محمد بن غيرون وغيرھم
 

، واختصر شعب اإليمان للقصري، وعوارف وكان المترجم من أھل التفنن في العلم وله نظر في الحديث وألف فيه أرجوزة
المجالس البن عبد البر، والرسالة العلمية ألبي الحسن الشتري، وأدب الدنيا والدين للماوردي،  (1) السھروردي، وبھجة

عقود الجوھر في تراجم من "وھو ممن أھمله صاحب كتاب . التآليف التي تزيد على المائةوالفصوص لصاعد، وغير ذلك من 
  .فلم يترجمه مع انه على شرطه" لھم خمسون تصنيفاً إلى خمسمائة أو أكثر

________________________________________ 
 

 .مجالسوبھجة ال: وفي النفح) وھذا البن العريف(ومحاسن المجالس : في األصل (1)
   
وله العماد في علوم  750أخذ عنه أبو العباس أحمد بن خاتمة المري تواليفه مابين سماع وقراءة، وتوفي بالمرية سنة  

اإلسناد، نرويه وكل ما له من طريق الوزير ابن الخطيب السلماني عن ابن ليون إجازة، وبأسانيدنا إلى المنتوري عن أبي بكر 
   .بن زكرياء عن ابن ليون

انظر أبا رأس في حرف (لحافظ المغرب األوسط الشيخ أبي رأس المعسكري  :(1) ـ لب افياخي في عدة اشياخي 158
ه على عدة إجازات عامة كتبھا للشيخ وقد سبق ھناك أني لم أظفر عنه باسناد عمومي محقق، ثم بعد ذلك وقفت ل) األلف
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المسند الرحال عثمان بن محمود القادري الموسوي البغدادي ثم التازي وھو قد أجاز للمسند ابن رحمون وأوالده وأحفاده، 
فأروي عن المعمر الناسك أبي العالء إدريس ابن الطائع وھو عن عثمان المذكور بحكم ماذكر عن الشيخ أبي رأس رحمه هللا 

   .مة ما لهعا

   .ألبي مھدي الرتجي: ـ لبس المرقعة 159

للشمس محمد بن عبد الرحمن بن زين العابدين الغزي الدمشقي الشافعي  :(2) ـ لطائف المنة في آثار خدمة السنة 160
، وأجازه عامة 1096رير المتضلع المتمكن العجب العجاب في علم التاريخ واألنساب، ولد بدمشق سنة العالمة المحدث النح

أبو المواھب الحنبلي والبديري والدمياطي وعبد القادر التغلبي الحنبلي وعمه عبد الكريم الغزي والبرھان إبراھيم بن محمد بن 
لي والعارف النابلسي، وسمع حديث األولية عن أبي طاھر الكوراني لما الكمال ابن حمزة الحسيني النقيب الدمشقي وأحمد النخ

ً عن السكري عن . ومحمد بن الخليلي لما قدم دمشق 1144حج عام  وله الثبت المذكور، وشرح البخاري، أرويھما عاليا
 .بدمشق 1167الكزبري عن العطار عنه، مات المذكور سنة 

________________________________________ 
 

 .40: انظر ما تقدم رقم (1)
 .70: 7والزركلي  53: 4ترجمة في سلك الدرر " لطائف المنة"الشمس الغزي صاحب  (2)

   
للحافظ مرتضى الزبيدي ألفه في أسانيد شيخه الحفني، وكتب له عليه إجازة  :(1) ـ لقط الآللي من الجواھر الغوالي 161 

   .، وذلك عام قدوم الشيخ مرتضى إلى مصر، فكانا يجيزان به، نرويه بأسانيدنا إليھما1167سنة 

للبرھان إبراھيم الكوراني، جمعه في رباعيات البخاري فكانت أربعين حديثاً  :(2) لآللي في األربعين العواليـ لوامع ا 162
   .)انظر حرف الجيم واأللف(وختمھا بالثالثيات، وسماھا أيضاً جناح النجاح 

   .(3) )انظر الدمنھوري: (لطائف النورية في المنح الدمنھوريةال

ً تخريج أبي البركات عبد الرحمن بن داوود  :(4) ـ الآللي المفصلة في األحادسث المسلسلة 163 وھي أربعون حديثا
   .المعروف بالزيزاري المصري دفين تونس، أرويھا بالسند إلى الوادياشي عن ابن ھارون عن ابن الطيلسان عنه

ھرس محمد عبد الحي الكتاني في نحو الثالث كراريس لجامع ھذا الف: ـ الآللي الدرية في زبدة عقد اليواقيت الجوھرية 164
 .(5) (انظر عقد اليواقيت(سامحه مواله آمين، اختصرت فيه ثبت مسند حضرموت السيد عيدروس الباعلوي 

________________________________________ 
 

 .15: تقدم رقمانظر ما  (1)
 .283، 162، 109، 16: انظر ما تقدم رقم (2)
 .في ما تقدم 200: انظر رقم (3)
 .في ما تقدم 245: انظر رقم (4)
 .460: انظر رقم (5)

 حرف الميم
 

اإلمام المتوكل على هللا محمد بن إسماعيل ابن صالح األمير الصنعاني الحسني، ويعرف  :(1) ـ محمد بن إسماعيل 292
ونقل عن إجازة ولده السيد إبراھيم  (2) "أمير المؤمنين في الحديث"بـ " النفس اليماني"حاله الوجيه األھدل في . بابن األمير

إمام السنة النبوية حامل أعالم الكتاب والسنة المصطفية مجدد الماية الثانية عشرة في األقطار ومحيي "تحلية والده المذكور بـ 
اإلمام المسند : "وقال عنه الحافظ مرتضى الزبيدي في مستخرجه على مسلسالت ابن عقيلة". ثار، اھـما اندرس من علوم اآل

المحدث الحافظ أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل الحسني المعروف بابن األمير، اتفق أھل العصر على خطه ووثوقه، وله 
أحد من : "اإلمام المحدث البارع صاحب الفنون وقال"ب  وحاله أيضاً في معجمه". مؤلفات وأمالي تدل على سعة روايته، اھـ
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انتھى إليه الحفظ في زمانه، وھو من بيت الرياسة والمجد ولد بصنعاء وقرأ على فضالء عصره، وحج فاجتمع بالشيخ عبد هللا 
ليه المعرفة بالفنون في بن سالم البصري، فقرأ عليه وأجازه، ورجع إلى صنعاء فأقبل على اإلفادة فانتفع به كثيرون، وانتھى إ

غاية في السالسة والعذوبة، ثم " قصب السكر"الحديث، وله مؤلفات في غالب الفنون، ونظم النخبة للحافظ ابن حجر وسماه 
  ."سيد المسندين الحفاظ"ووصفه الشيخ صالح الفالني في ثبته الكبير ب ". ، اھـ1166شرحه، أجازني في سنة 
ورحل إلى  1099اإلمام الكبير المجتھد المطلق، ولد سنة : "فقال" البدر الطالع"ظ الشوكاني في وترجمه تلميذ تالميذه الحاف

  مكة، قرأ الحديث على أكابر علمائھا وعلماء المدينة، وبرع في جميع العلوم، وتفرد برياسة العلم في صنعاء

________________________________________ 
 

:6والزركلي  562: 2وبروكلمان، التكملة  53: 1وعنوان المجد  57: وتحفة االخوان 139 -  133: 2بدر الطالع ترجمة محمد األمير في ال (1)
263. 

 .179: النفس اليماني (2)

للحافظ ابن حجر، ومنھا العدة " بلوغ المرام"وتظاھر باالجتھاد، وعمل باألدلة وزيف ما ال دليل عليه من األقوال، وله شرح  
وبالجملة فھو من األيمة : "على شرح العمدة البن دقيق العيد، ومنھا شرح التنقيح في علوم الحديث، قال جعلھا حاشية

   ."المجددين لمعالم الدين، اھـ

السيد المجتھد المحدث " : "ذخيرة اآلمال في شرح عقد جواھر الآلل"وقال الشھاب أحمد بن عبد القادر الحفظي الشافعي في 
، ومجدد دين ھذه األقطار، صنف أكثر من مائة مصنف، وھو ال ينسب إلى مذھب، بل مذھبه الحديث، الكبير، مسند الديار

   ."اھـ

ومن مصنفاته منحة الغفار حاشية ضوء . ومن شيوخه أبو طاھر الكوراني وسالم البصري وعبد القادر البدري وغيرھم
لتشتيت، وتوضيح األفكار شرح تنقيح األذكار وغير النھار، وإسبال المطر على قصب السكر، وجمع التضتيت شرح أبيات ا

ولما ظھر في زمانه محمد بن عبد الوھاب صاحب المذھب الوھابي مدحه بقصيدة طنانة . وله الشعر العذب الحلو العالي. ذلك
توفي . دحهوبعث له بھا، ثم لما بلغه أنه يكفر أھل األرض كلھم ويفتي بسفك دمائھم إال من اعتنق مذھبه رجع عنھا وعن م

   .، وقد كتب في مناقب المترجم وأحواله ولده العالمة إبراھيم األمير1182سنة 

نروي ما له من طريق الحافظ الزبيدي عنه، ومن طريق الشوكاني عن عبد القادر الكوكباني عنه، ومن طريق أحمد قاطن 
وعن الشمس محمد بن سالم السري باھارون : ح. الصنعاني عنه، ومن طريق الفالني والكزبري كالھما عن ولده إبراھيم عنه

التريمي عن محمد بن ناصر الحازمي عن أحمد ابن زين الكبسي ومحمد بن علّي العمراني، كالھما عن الحسن بن يحيى 
عن " النفس اليماني"وبأسانيدنا إلى الوجيه عبد الرحمن األھدل صاحب : ح. الكبسي عن قاسم بن محمد الكبسي عن المترجم

ـ  293 .د المترجم الثالث إبراھيم وقاسم وعبد هللا، ثالثتھم عن والدھم اإلمام محمد بن إسماعيل، رحمه هللا رحمة واسعةأوال
وفي صاحب المؤلفات العديدة، واألبحاث والدقائق المفيدة، ابن خالنا الفقيه المحدث المؤرخ الص :(1) محمد بن جعفر الكتاني

القابض على دينه بيد حديدية، إلى نفس أبية، وھمة علية، السني القدوة، ولد في نحو أربع وسبعين ومائتين وألف بفاس، وأخذ 
ً عن القاضي أبي عبد هللا محمد بن عبد الرحمن العلوي، وأبي عبد هللا محمد بن عبد الواح د بن أحمد ابن سودة، سماعا

والقاضي أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن السجلماسي الفاسي، وأبي عبد هللا محمد المدني ابن علّي ابن جلون، وھو 
على " المسلسالت الرضوية"وسمع . الذي دربه على االشتغال بالعلوم الحديثية وحببھا إليه، وھو عمدته وإليه ينتسب، وأمثالھم

رحلة شيخنا محمد بن علّي الحبشي االسكندري لما ورد على فاس، وروى حديث المصافحة والمشابكة عالياً عن أبي الحاج ال
سمع عليه الصحيح نحواً من عشرين مرة، وعن شيخ الجماعة : عبد هللا محمد بن عبد الحفيظ الدباغ، ويروي عامة عن والده

لكثير من أوائل كتب الحديث، وابن السبكي وغيره وھو عمدته في ذلك، بفاس أبي العباس أحمد بن أحمد بناني، سمع عليه ا
وأبي محمد عبد الملك العلوي الضرير وأبي محمد عبد هللا بن إدريس البدراوي، وأبي محمد الطيب بن أبي بكر بن كيران 

ن سودة ومجيزنا المحدث وأبي العباس أحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج وشيخنا القاضي أبي العباس أحمد بن الطالب اب
، وسمع منه كثيراً من المسلسالت 1297المسند أبي الحسن علّي ابن ظاھر الوتري المدني لما ورد على فا قدومه الثاني عام 

واألوائل، وسمع عليه كثيراً من الصحيح بالزاوية الكتانية بفاس، وجميع الشفا في ثالثة مجالس بزرھون، والزمه وھو عمدته 
وغيرھم من أعالم " حصر الشارد"ة والتحديث، وأبي جيدة بن عبد الكبير الفاسي، سمع عليه الكثير من مسلسالت في الرواي
 .المغرب
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________________________________________ 
 

890: 2ة وبروكلمان، التكمل 1545: ومعجم سركيس 141: 4والفكر السامي  436: ترجمة محمد بن جعفر الكتاني في شجرة النور (1)
 .77: 1ورياض الجنة  300: 6والزركلي 

   
فأخذ ھناك عن شيوخنا العارف الشيخ حبيب الرحمن الھندي المدني، وسمع منه حديث  1321ورحل إلى الحجاز عام  

األولية، وأبي العباس أحمد ابن إسماعيل البرزنجي، والشيخ فالح بن محمد الظاھري المھنوي، والسيد حسيت بن محمد بن 
حسين الحبشي الباعلوي المكي، ومحمد سعيد بابصيل اليمني المكي، والشھاب أحمد الحضراوي المكي، والشيخ عبد هللا 

وبالشام عن محمد أمين البيطار وعبد الحكيم األفغاني وجمال الدين القاسمي وبدر الدين المغربي . القدومي النابلسي وغيرھم
الشيخ سليم البشري والشيخ عبد الرحمن الشربيني والشمس محمد ابن محمد  وبمصر عن. والشيخ يوسف النبھاني وغيرھم

وقد شاركته في جميع ھؤالء المشارقة ماعدا الشيخ بدر الدين فإني لقيته بدمشق وحضرت درسه بالجامع . المرغني وغيرھم
   .األموي يوم الجمعة ولم أستجزه ألني لم أجد عنده رواية عن غير البرھان السقا

، فانتقل 1338إلى المدينة فال زال بھا إلى سنة  1328ثم ھاجر بأھله وأوالده عام  1326ورجع عام  1325سنة ثم حج 
   .إلى دمشق وال زال بھا إلى اآلن

ولقي جماعة من أيمة الطريق بالمشرق والمغرب كسيدنا الجد الشيخ أبي المفاخر محمد بن عبد الكبير الكتاني والشيخ أبي 
وأخذ عنه الطريقة الريسونية بتطوان، والشيخ ماء العينين، لقيه بفاس  1298بن علّي بن ريسون، لقيه عام  محمد عبد السالم

، وعن أبي عبد هللا محمد بن أحمد الغياثي دفين فاس وصحبه، والسيد العارف أحمد بن حسن العطاس الضرير، 1320عام 
رموتي، لقيه بمكة، والشيخ أبي بكر بن الحداد بمصر والشمس لقيه بمكة، والسيد عيدروس بن حسن بن أحمد العيدروس الحض

المرغتي باالسكندرية وأبي الحسن علّي بن عبد الواحد العلوي ومجيزنا المعمر أبي محمد عبد الھادي العواد الفاسي وشيخنا 
ألخيرة وقال لي بعد األستاذ الوالد، وھو رفيقه من الصغر وصاحبه في السفر والحضر، واستجاز من الوالد حين ھجرته ا

وتدبج أخيراً مع صاحبنا الشيخ أحمد أبي الخير المكي " كل خصلة حميدة رأيتھا في فمن والدك تعلمتھا: "المشرقرجوعه من 
   .الھندي

ً على كتبھا وعويصاتھا، بحيث صار له  ً عريضا ً واطلع اطالعا ً واسعا وھو رحمه هللا ممن خاض في السنة وعلومھا خوضا
ة وإشراف لم يشاركه فيھما أحد من أقرانه بفاس والمغرب، وتم له سماع وإسماع غالب الكتب الستة، وقرر عليھا في الفن ملك

وأملى وقيد وضبط، وعرف بمالزمة السنة في ھديه ونطقه وفعله وشدة التثبت والتحري في علمه وعمله، واشتھر أمره في 
   .ه واالنتماء إليهمشارق األرض ومغاربھا بذلك، وافتخر أعالم باألخذ عن

له مجموعة في إجازاته ومسانيده ناولنيھا في مجلدة، وله عدة إجازات ما بين مطول ومختصر، من أھمھا إجازته التي حوت 
نظم : وله من المصنفات العتيدة نحو الستين، منھا في السنة وعلومھا. إسناده لألثبات، وھي نحو كراسة ذكر فيھا نحو الخمسين

لحديث المتواتر طبع بفاس، والدعامة للعامل بسنة العمامة طبع بمصر، والرسالة المستظرفة لبيان مشھور كتب المتناثر في ا
، وشرح آخر حديث في صحيح (1) السنة المشرفة وما يتبعھا من كتب الوسائل التي تنبغي للقاصد والسائل طبع ببيروت

مسلم، وآخر حديث من الموطأ، وتخريج أحاديث القضاعي لم يكمل، والمولد النبوي الذي ألفه قديماً وطبع مراراً بفاس، وألف 
آخر أنفس من األول وأجمع وأنقى وطبع بالرباط، ورحلة حجازية لم تكمل، وسلوة األنفاس من علماء وصلحاء فاس في ثالث 

ت اشتغل به نحو أربع عشرة سنة طبع بفاس، واألزھار العاطرة األنفاس في ترجمة قطب المغرب وتاج مدينة فاس مجلدا
ً في القبض كتابه سلوك السبيل الواضح في أن القبض في الصلوات : موالنا إدريس طبع بفاس مراراً في مجلد، وألف أيضا

بھا واسرارھا تآليف ثالثة، وألف في مسألة العلم النبوي كتاباً كلھا مشھور وراجح، وألف في حديث البسملة وحكم الجھر 
 .عظيماً أوعب فيه وحطب وتوسع يخرج في مجلدين ضخمين، وألف في البيت الكتاني وغير ذلك

________________________________________ 
 

 .1964وطبع أيضاً بدمشق  (1)
   
ھر افتتح فيھا في القرويين مسند اإلمام أحمد من المحل الذي كان وقف به وبقي به نحو ستة أش 1345ثم رجع للمغرب سنة  

ودفن بروضة الشيخ أبي محمد موالي الطيب  1345رمضان عام  16في الشام، إلى أن مرض مرض الموت فتوفي بفاس 
ضه عينيه ودعنا آخر مثال ولم يخلف بعده في ھديه وسمته العلمي وانقباضه مثله بحيث بتغمي. الكتاني بالقباب من باب الفتوح
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وكنت أراه لما رجع للمغرب بعد انقطاعه عنه نحو . لرجال الدين السابقين والعلماء العاملين ألخراھم رحمه هللا رحمة واسعة
سنة كميت بعث بعد الموت ألنه وجد أشياخه وأقرانه الذين عرفھم وعرفوه ماتوا، وكذا كبار الطبقات األولى التي أخذت  18

ى البالد غير البالد التي عرف واألھل والسكن غيرھم، نعم انتابت إليه العامة وكثير من الخاصة وناھيك بدرسه عنه فرأ
أما يوم وفاته فكنت ترى الناس كالسيل . لمسند أحمد بن حنبل فقل أن رأت القرويون مشھداً أكبر وال أجمع من ذلك المحفل

نروي عنه كل ما له من مؤلف ومروي . ، وال شك أن أھل السنة يعرفون بجنائزھمالجارف وكأنه ما بقي أحد بالبلد إال وأنثالھا
   .1319شفاھاً بفاس إذناً عاماً، وذلك سنة 

له ثبت يشتمل على . محمد بن محمد بن أشرف بن آدم النقشبندي أبو المكارم السندي: ـ محمد بن أشرف النقشبندي 294
الضيافة على األسودين، روى فيه عن محمد ھاشم السندي التتوي وتاج الدين أسانيد األمھات الست والمشكاة وسند حديث 

القلعي وأحمد الجراني وعبد الباقي، برواية األول عن عبد القادر الصديقي المكي، وھو عن العجيمي والبصري والنخلي، 
وأحمد البشبيشي والبابلي  وبرواية الثالثة اآلخرين عن العجيمي والبصري والنخلي والقلعي عن أبي الخير المرحومي

والثعالبي وابن سليمان الرداني، ورواية المفتي عبد القادر عن ابن سليمان أيضاً، وقد أجاز به مؤلفه لمحمد موفق الدين وخير 
الدين زاھد الھاشمي السورتي الحنفي النقشبندي اإلمام الشھير أحد مشايخ الحافظ مرتضى، فنرويه من طريقه ومن طريق 

   .دين القندھاري عن خير الدين المذكور عن مؤلفهرفيع ال

محمد بن حميد الشركي المكي الحنبلي مفتي الحنابلة بمكة، العامري، نسبة إلى عامر بن : ـ محمد بن حميد الشركي 295
لّي للحافظ ابن رجب، يروي عامة عن اإلمام محمد بن ع" طبقات الحنابلة"صعصعة، العالمة األديب المؤرخ المسند مذيل 

السنوسي المكي وعن محمود بن عبد هللا األلوسي المفسر، ويروي عن األخير حديث األولية، وكذا يرويه عن السيد محمد 
ً عامة بعد أن قرأ عليه أوائل كتب الحديث، وأجازه عن السيد عبد الرحمن األھدل ما حوت  المساوي األھدل، وأجازه أيضا

ن إبراھيم السقا إجازة عامة، وقرأ فقه الحنابلة على الشيخ عبد هللا بن عبد الرحمن ويروي المترجم أيضاً ع. فھرسته الكبرى
ولم تر عيني مثله وقد ترجمته في كتابي السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، وھو أخذ عن الشيخ عبد هللا بن : "أبي بطين قال

ً على محمد بن أحمد الھديبي التميمي : "قال المترجم". طراد عن محققي الشام كالبعلي والسفاريني وأشباھھما وقرأت أيضا
الزبيدي مولداً المكي منشأ المدني مدفناً وأجازني بمروياته عن إبراھيم بن ناصر بن جديد الزبيري نسبة إلى مقام الزبير بن 

الحنبلي عن مشايخه كما  العوام، وھي بلدة من أعمال البصرة، عن أحمد البعلي الدمشقي عن عبد القادر التغلبي عن عبد الباقي
وأروي . 1285وقرأت على شيخي عبد الجبار بن علّي النقشبندي الزبيري المصري دفين المدينة المنورة سنة : في ثبته، قال

الفقه عن الشيخ أحمد اللبدي النابلسي عن عبد القادر بن مصطفى بن محمد بن أحمد السفاريني عن أبيه عن جده ما حوته 
   ."ھا لمرتضى الزبيدي، اھـإجازته التي ألف

وروى شيخه الھديبي : ح. وروى المترجم أيضاً عن عثمان بن عبد هللا النابلسي عن عبد القادر بن مصطفى المذكور بأسانيده
: ح. البصري ثبتهأيضاً عن ابن فيروز الحنبلي عن أبي الحسن السندي الصغير عن محمد حياة السندي عن عبد هللا بن سالم 

المترجم عبد الجبار البصري عن مصطفى ابن سعد الرحيباني السيوطي الدمشقي عن الشمس السفاريني الحنبلي وروى شيخ 
وأنا : وكان المترجم يروي ثبت الكزبري الصغير عنه بحق إجازته ألھل مكة العامة ولمن أجتمع به، قال. الكبير بأسانيده

عن شيخه محمد بن حميد الھديبي عنه، ويروي بعض المسلسالت  وكان يروي ثبت عمر بن عبد الرسول العطار المكي. منھم
مات ابن حميد المترجم له بالطائف كما نقلته من خط صاحبنا الشيخ . عن شيخ اإلسالم بمكة الشھاب أحمد دحالن الشافعي

   .1295شعبان سنة  12أحمد أبي الخير المكي 

وعن محمد بن علّي بن : ح. الحسنات عبد الحي اللكنوي عنه نروي كل ما له عن عبد الباقي اللكنوي عن ابن خالته أبي
ً عن البرھان إبراھيم بن : ح. وعن البرھان المرغاني عن ابن خليل التونسي عنه: ح. سليمان عن أبيه عنه وأروي عاليا

   .سليمان الخنكي عنه بمكة

   .(1) )انظر حرف الكاف(محمد بن سليمان الكردي 

   .(2) )انظر حرف الشين(محمد بن الطيب الشركي 

أحمد بن محمد بن عبد الكبير بن محمد بن أحمد الشريف إمام مسجد ھو أبو عبد هللا محمد بن : ـ محمد الشريف التونسي 296
الباشا بتونس، الشيخ الصالح الجامع بين الشرفين المنور المجاب الدعوة المفتي المالكي واإلمام األول بالجامع األعظم وخطيبه 

ومعاوية ومحمد النيفر األكبر ، وقرأ بالزيتونة على مشايخ اإلسالم البيرمي والخوجي 1234ونقيب األشراف، ولد سنة 
 .والشيخ الشاذلي ابن صالح وغيرھم، وحصل على إجازات كثيرة في كتب الحديث



209 
 

________________________________________ 
 

 .فيما تقدم 274: انظر رقم (1)
 .598: انظر ما يلي رقم (2)

   
يح مسلسالً بالمحمدين عن الشيخ محمد ابن الخوجة عن له ثبت تضمن أسانيده في الكتب الستة والموطأ، روى فيه الصح 

محمد بيرم الثالث عن محمد المحجوب عن والده قاسم والشمس الغرياني بأسانيده، ويرويه محمد المحجوب عن الشيخ محمد 
لمذكور عن الھدة السوسي األفريقي عن الشمس محمد بن سالم الحفني بأسانيده، ويروي أيضاً الصحيح عن محمد ابن الخوجة ا

جده الشريف المفتي المؤلف الشيخ عبد الرحمن الكفيف عن الشيخ سعيد الشريف الطرابلسي عن القطب سيدي أحمد الشريف 
إمام مسجد دار الباشا عن الشيخ الشبراوي المصري عن سالم السنھوري عن الغيطي بأسانيده، ويروي المترجم أيضاً 

لشمس محمد بن التھامي الرباطي عن ابن عبد السالم الناصري عن محمد بن الصحيح عن الشيخ محمد بيرم الرابع عن ا
الحسن الجنوي عن الشمس الحفني عن محمد بن عبد العزيز الزيادي عن الحافظ البابلي بأسانيده، وھو كما ترى مسلسل أيضاً 

توفي المذكور . ة منھما وھما عنهنروي ثبته المذكور عن الشيخين عمر بن الشيخ ومحمد المكي ابن عزوز مكاتب. بالمحمدين
  .بتونس 1306سنة 

عرف بالجد، ويعرف بالخطيب، ھو محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن  :(1) ـ محمد بن مرزوق األكبر 297
لمسان، يكنى أبا عبد هللا، ويلقب بشمس الدين اإلمام فخر المغرب على المشرق نادرة الدنيا، شارح مرزوق العجيسي من أھل ت

البخاري، والشفا، والعمدة في خمس مجلدات كبار، واالحكام، وصاحب األربعين المسندة في الخالفة والخلفاء، وكتاب 
 فوائد، وجنى الجنتيناإلمامة، وإيضاح المراشد فيما تشتمل عليه الخالفة من الحكم وال

________________________________________ 
 

(1) 

بھامش( 267: ونيل االبتھاج 312: 7وتاريخ ابن خلدون  54 - 49: والتعريف بابن خلدون 436: ترجمة ابن مرزوق الجد في شجرة النور
:5ونفح الطيب  226: 6والزركلي  335: 2ن، التكملة وبروكلما 225: وجذوة االقتباس 190 - 184: والبستان 305: والديباج) الديباج
71: 6وشذرات الذھب  103: 3واإلحاطة  46: 1وبغية الوعاة  86: ووفيات ابن قنفذ 206: 1وإنباء الغمر  450: 3والدرر الكامنة  390

 .136: 1وتعريف الخلف 
   

قال عن . اطالع واسع موجود في مكتبتنا، وغير ذلك في شرف الليلتين ليلة القدر وليلة المولد، وھو كتاب عظيم ينبىء عن
لي ثمانية وأربعون منبراً في اإلسالم شرقاً وغرباً وأندلساً ليس يوجد اليوم من يسند أحاديث الصحاح : "نفسه للسلطان المريني

ً من باب إسكندرية إلى البرين واألندلس غيري، وقرأت على نحو مائتين وخمسين شيخاً، وجاورت  أثني عشر عاماً، سماعا
وختمت القرآن في داخل الكعبة، واالحياء في محراب النبي صلى هللا عليه وسلم واإلقراء بمكة، أفال يراعى لي الصالة بمكة 

ً وعشرين سنة  كان له طريق : "وقال عنه ابن قنفذ في وفياته) انظر كالمه في ذلك في ترجمته من نيل االبتھاج( ؟" ستا
ي أعالماً من الناس، وأسمعنا حديث البخاري وغيره في مجالس مختلفة، ومجلسه مجلس جمال ولياقة واضح في الحديث، ولق

" طبقات الحفاظ"وفي " انباء الغمر"وقد ترجمه الحافظ ابن حجر في ". معاملة، وله شرح جليل على العمدة في الحديث، اھـ
   .الذي جعله ذيالً على طبقاتھم البن ناصر الدمشقي

عجالة المستوفز المستجاز في ذكر من "له وفي مشيخته " برنامج المرويات"ين أخذ عنھم وروى مذكورون في وشيوخه الذ
اختصار "للسيوطي و " طبقات النحاة"نحو األلفين كما في " سمع من المشايخ دون من أجاز من أيمة المغرب والشام والحجاز

وأبو حيان والتقي السبكي ومحمد بن جابر الوادياشي وابن المنير  الفتح بن سيد الناس الحافظ: البن ھالل، منھم" الديباج
على ما  781وتوفي سنة . في نحو ورقتين" الديباج"االسكندري وغيرھم، وقد سمى جماعة منھم ابن فرحون في ترجمته من 

   ."إنباء الغمر"كما في ترجمته من  711وفي وفيات ابن قنفذ سنة ثمانين، وكانت والدته سنة " كفاية المحتاج"في 

وأعلى أسانيده في صحيح البخاري روايته له عن الخطيب الصالح أبي عبد هللا محمد بن أبي جعفر بن أحمد بن يوسب 
عبد هللا محمد بن عبد العزيز بن سعادة الشاطبي وأبي الخطاب بن واجب عن اإلمام محمد بن الطنجالي عن جده عن أبي 

انه أعلى ما يوجد اليوم على وجه األرض : "قال ابن مرزوق عن ھذا السند. الصدفي يوسف بن سعادة عن الحافظ أبي عليّ 
واستجاز من الطنجالي المذكور ألوالده أحمد ومحمد ومحمد المكنى بأبي القاسم، فعلى ھذا نرويه عالياً من " من ھذا الطريق

ً عن جده بإجازته له في صغره وبأسانيدنا إلى أبي زيد عبد الرحمن : ح. طريق الحفيد عن أبيه أحمد عنه، ويروي عاليا
   .الثعالبي عن ابن القرشية عنه



210 
 

وھو من أبدع كتبه " جني الجنتين في التفضيل بين الليلتين، ليلة المولد وليلة القدر"قال الحافظ ابن مرزوق ھذا في كتابه : تنبيه
توھم بعض العلماء أن قول : "بد البر، وھي في الموطأبعد أن تكلم على األحاديث األربعة التي لم يجدھا مسندة أبو عمر ابن ع

. الحافظ أبي عمر ابن عبد البر يدل على عدم صحتھا، وليس كذلك، إذ االنفراد ال يقتضي عدم الصحة ال سيما من مثل مالك
ي الحافظ ابن أبي وقد أسند منھا اثنين أحدھما في ذكري وغالب ظن. وقد أفردت قديماً جزءاً في إسناد ھذه األربعة األحاديث

كالم ابن مرزوق، وھي فائدة عظيمة يسافر لسماعھا . اھـ" له وقد بينت أسانيدھا في غير ھذا المقتضب" اقليد التقليد"الدنيا في 
إذ من زمن ابن عبد البر والحفاظ ينقلون كالمه في ھذه األربعة ويمرون وال من تعرض السنادھا، حتى جاد بما رأيت الحافظ 

  .على وصل ابن الصالح لھا أيضاً، وهللا أعلم" اإلفادات واإلنشاءات"وقد تكلمت في كتابي . ابن مرزوق

 ھو اإلمام األستاذ الحافظ النظار :(1) ـ محمد بن مرزوق الحفيد 298

________________________________________ 
 

:6والزركلي  433 - 420: 5ونفح الطيب  214 -  201: والبستان 293: ونيل االبتھاج 5: 7ترجمة ابن مرزوق الحفيد في الضوء الالمع  (1)
 .134: 1وتعريف الخلف  345: 2وبروكلمان، التكملة  228

   
بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي التلمساني، عرف بالحفيد، ولد المحدث المسند أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن محمد 

أجمع : "بتلمسان وقبره بھا إلى اآلن شھير يزار، وقفت عليه بھا، قال عنه تلميذه ولي هللا الثعالبي 842ومات سنة  766سنة 
التنسي برئيس علماء المغرب ووصفه تلميذه ". الناس من المغرب إلى الديار المصرية على فضله ال أعلم نظيره في وقته، اھـ

   .على اإلطالق
 

أخذ عن أبيه وعمه وجده وسعيد العقباني، وبتونس عن ابن عرفة وأبي العباس القصار، وبفاس عن ابن حياتي والمكودي، 
ومن عواليه روايته عن . وبمصر عن الزين العراقي والسراج ابن الملقن وابن خلدون وغيرھم، وتدبج مع الحافظ ابن حجر

برھان ابن صديق الدمشقي والحافظ نور الدين الھيثمي والسراجح البلقيني وأبي الطاھر محمد بن أبي اليمن ومحمد بن عبد ال
اللطيف بن الكويك والبدر الماميني وأبي القاسم البرزولي ومسند غرناطة أبي عبد هللا الحفار وأبي عبد هللا القيجاطي وأبي 

والحافظ " القاموس"ي زرعة العراقي ومحمود العيني الحنفي والمجد الفيروزابادي صاحب محمد عبد هللا بن جزي الكلبي وأب
ابن عالق األندلسي، وأجازه جميع من ذكرنا اإلجازة العامة بما لھم من المصنفات والمرويات، وھذا فخر كبير اجتماع ھؤالء 

وابن الملقن والبلقيني والعيني والبرزولي، " لقاموسا"كلھم له، وناھيك منھم بجده والعراقي وابن عرفة وابن خلدون وصاحب 
. وتخرج به ھو كذلك فحول العلماء وتدبج مع الولي أبي زيد الثعالبي. فقل ان يجتمع ألحد مثل ھؤالء في مشيخته من مجيزيه

بعمائة بيت، جمع فيھا بين الفيني العراقي وابن ليون في ألف وس" الروضة"وله منظومتان في علم الحديث سمى أحداھما 
  :وفي منظومته في اإلصالح قال مصوباً أن الموطأ أصح كتب اإلسالم" الحديقة"واألخرى سماھا 

 
 بعد كتاب هللا من تحت السما وقول شافعينـا أصـح مـا
 ألنه قبلھمـا قـد جـعـال موطأ لـمـالـك قـد أوال

 إذ مالك نجمھم على التـمـام قلت بل الصواب إطالق اإلمام
 من المسائل وفقـه يقـتـنـى ال إذا اعتبر ما تـضـمـنـاإ

 فمسلم من ھاھنا ھو الرجـيح وغير من ذا زائد على الصحيح
  

 ً : أنوار الدراري في مكررات البخاري، ونور البقين في شرح حديث أولياء هللا المتقين، وشروح ثالثة على البردة: وله أيضا
، ومنھا المتجر الربيح والمسعى الرجيح "الستيعاب لما في البردة من البيان واالعراببا"األكبر واألوسط واألصغر المسمى 

  .والمرجب الفسيح في شرح الجامع الصحيح، لم يكمل
 

ومن طريق ابن غازي عن ابن مرزوق : ح. ومن طريق الحافظ ابن حجر عنه: ح. نروي ما له من طريق الثعالبي عنه
عن عمه سعيد عن محمد بن محمد بن عبد هللا بن عبد الجليل التنسي وسقين األول عن ومن طريق المقري : ح. الكفيف عنه

  .أبيه الحافظ عنه، والثاني عن زروق عن الثعالبي عنه، وھذا أعلى ما يمكن
 

ھو اإلمام محمد بن محمد بن أحمد ابن الخطيب بن مرزوق العجيسي التلمساني،  :(1) ـ محمد بن مرزوق الكفيف 299
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عرف بالكفيف وصفه الونشريسي في وفياته بالفقيه الحافظ المصقع، وغيره بالمحدث المسند الراوية، وقال عنه اإلمام أبو عبد 
، وأخذ 861حج سنة ". حجة اإلسالم آخر جفاظ المغربعلم األعالم : "هللا محمد بن اإلمام أبي العباس التلمساني في رحلته

   .901وكانت وفاته سنة " الضوء الالمع"عنه بالمشرق وترجمه السخاوي في 
 

 يروي عامة عن أبيه الحفيد وأبي الفضل ابن إبراھيم بن أبي زيد بن اإلمام
________________________________________ 

 
 .145: 1وتعريف الخلف  46: 9والضوء الالمع ) 419: 5وعنه النفح ( 354: نيل االبتھاجترجمة ابن مرزوق الكفيف في  (1)

   
التلمساني والقاضي المعمر أبي القاسم ابن سعيد العقباني وأبي العباس أحمد بن عيسى اللجائي الفاسي وأبي زيد عبد الرحمن 

قاب الجذامي التونسي وأبي محمد عبد هللا بن أبي الربيع الثعالبي الجزائري والقاضي محمد ابن محمد بن أبي إبراھيم بن ع
، وقد 29الجيزي التونسي والحافظ ابن حجر، وكل ھؤالء أجازوه بالسماع، إال ابن حجر فبإجازته ألوالد ابن مرزوق سنة 

  .ساق أبو إسحاق ابن ھالل في فھرسته مضمن إجازات ھؤالء للمترجم بتواريخھا وتسميته مروياتھم
 

للمذكور من طريق ابن غازي عنه مكاتبة من تلمسان لفاس وخص إلجازته ومروياته ذيالً ألحقه بفھرسته، وقد ذكر  نروي ما
في حرفه، ومن غرائب مرويات المترجم روايته للشفا عن أبيھما محمد بن مرزوق الحفيد عن أبيه محمد وعمه أبي الطاھر 

ق، وھو أخذھا من طريق آل القاضي عياض وقد سقت سندھا في ذيا ابن أحمد عن أبيھما الخطيب أبي عبد هللا محمد بن مرزو
  .)انظر حرف الدال(غازي 

 
ي العلوي الزبيدي ھو محمد مرتضى بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسين :(1) ـ الشيخ منحمد مرتضى الزبيدي 300

ھو المكنى بأبي الفيض : ، وقال غيره"تنميق األسفار"النسب، ھكذا وصفه أعلم الناس به شيخه الوجيه العيدروس في ديوانه 
وبأبي الوقت الملقب مرتضى محمد بن أبي الغالم محمد ابن القطب أبي عبد هللا محمد بن الولي الصالح الخطيب أبي الضياء 

ق الحسيني من قبيل أبي عبد هللا محمد المحدث الكبير بن أحمد المختفي ابن عيسى مؤتم األشبال ابن زين محمد بن عبد الرزا
ومن ذرية زيد الشھيد، يعني : "للقاضي ابن الحاج" اإلشراف على من بفاس من مشاھير اإلشراف"وفي . العابدين بن الحسين

 الحفاظ ابن علّي زين العابدين بن الحسين عليھم السالم، خاتمة
________________________________________ 

 
 .239: النفس اليماني: ويضاف 15: انظر ما تقدم رقم (1)

   
، الواسطي العراقي أصالً الھندي مولداً الزبيدي تعلماً "بالديار المصرية الشيخ مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي، اھـ

ً القادري  ً األشعري عقيدة، ھكذا يصف نفسه في كثير من إجازاته وشھرة المصري وفاة الحنفي مذھبا إرادة النقشبندي سلوكا
  .التي وقفت عليھا بخطه

كما أرخ ھو  1145أصله من بلجرام قصبة على خمسة فراسخ من قنوج وراء نھر جنج الھند، وبھا ولد سنة : مسقط رأسه
   .عندي بخطهنفسه والدته في آخر إجازته لعمر بن حمودة الصفار التونسي، وھي 

واشتغل على المحدث محمد فاخر بن يحيى االلھابادي والشاه ولي هللا الدھلوي، فسمع عليه الحديث وأجازه، ثم أرتحل لطلب 
العلم، فدخل زبيد وأقام بھا مدة طويلة حتى قيل له الزبيدي وبھا اشتھر، وحج مراراً وأخذ عن نحو من ثالثمائة شيخ ذكرھم 

  :صغير وألفية السند وشرحھا، حتى قال عن نفسه في ألفيتهفي معاجمه الكبير وال

 إال ولي فيه اتصال بالسند وقل أن ترى كتاباً يعتمد

 وسائط توقفني عـلـيه أو عالماً إال ولـي إلـيه

ابن وفا  ، وكناه السيد أبو األنوار1167واشتھر أمره وانتشر في الدنيا خبره بعد استيطانه بمصر، وكان أول دخوله لھا سنة 
، ومات سنة 1181في عشر مجلدات ضخمة سنة " شرح القاموس"بأبي الفيض، وأكمل  1182شيبخ الطريقة الوفائية سنة 

شھيداً بالطاعون، ودفن بالضريح المنسوب لسيدتنا رقية بنت علّي بن أبي طالب في مصر، تجاه مسجد الدر بقرب  1205
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أحد من القراء، ولم يعلم أحد بموته من أھل  م يعقب ال ذكراً وال أنثى وال رثاهالسيدة سكينة، وقفت على قبره ھناك، ومات ول
األزھر مع عظيم الشھرة التي كانت له بأرجاء المعمورة الشتغال الناس بأمر الطاعون، كما أنه لم يرثه أحد من أھله إال 

   .زوجته

ً وال أوسع رواية ھذا الرجل كان نادرة الدنيا في عصره ومصره، ولم يأت بعد الحافظ ا بن حجر وتالميذه أعظم منه اطالعا
ً بھذه الصناعة الحديثية وما إليھا، كاتب أھل األقطار البعيدة بفاس وتونس والشام  وتلماذاً وال أعظم شھرة وال أكثر منه علما

لعالء العراقي من والعراق واليمن وكاتبوه، وقد كنت في صغري وقفت على أوراق تتضمن ورود أستدعاء على الحافظ أبي ا
وكان . المشرق فلم أشك أنھا للمترجم حتى ظفرت بعد ذلك بما أيد ظني، فھو خريت ھذه الصناعة، ومالك زمام تلك البضاعة

الناس يرحلون إليه ويكاتبونه لتحرير أنسابھم وتصحيحھا من المشرق والمغرب، ويظھر من ترجمته وآثاره أن ھذه الشعلة 
ة الموجودة اآلن في بالد اإلسالم إنما ھي مقتبسة من أبحاثه وسعيه وتصانيفه ونشره، وإليه فيھا الضئيلة من علوم الرواي

   .الفضل يعود، ألنه الذي نشر لھا األلوية والبنود

لم يزل المترجم يحرص على جمع الفنون التي أغفلھا المتأخرون كعلم األنساب واألسانيد : "قال تلميذه الجبرتي في تاريخه
ً ومنظومات وأراجيز جمة،  وتخاريج األحاديث واتصال طرائق المحدثين المتأخرين بالمتقدمين، وألف في ذلك رسائل وكتبا

وذكر أنه أحيا إمالء الحديث على طريق السلف في ذكر األسانيد والرواة والمخرجين من حفظه على طرق مختلفة، وكل من 
ويكتب له سنداً بذلك وإجازة وسماع الحاضرين، وكان إذا دعاه أحد قدم عليه يملي عليه حديث األولية برواته ومخرجيه، 

األعيان من المصريين إلى بيوتھم يذھب مع خواص الطلبة والمقرىء والمستملي وكاتب األسماء فيقرأ لھم شيئاً من األجزاء 
ونساؤه من خلف الستائر الحديثية أو بعض المسلسالت بحضور الجماعة وصاحب المنزل وأصحابه وأحبابه وأوالده وبناته 

صحيح "الحاضرين والسامعين حتى النساء والصبيان والبنات واليوم والتاريخ، ويكتب الشيخ تحت ذلك  ويكتب الكاتب أسماء
   ."وھذه كانت طريقة المحدثين في الزمان السالف كما رأيناه في الكتب القديمة، اھـ" ذلك

لحجاز والھند واليمن والمغرب والسودان وفزان والجزائر، واستجازوه، ولعظم شھرته كاتبه ملوك النواحي من الترك وا
وممن أخذ عنه من ملوك األرض خليفة اإلسالم في وقته السلطان عبد الحميد األول ووزيره األكبر محمد باشا بالمكاتبة، 

والفارسية بل وبعض لسان واستدعي لآلستانة للحضور فاعتذر، وذكر الجبرتي عن المترجم أنه كان يعرف اللغة التركية 
    .الكرج

إمام المسندين خاتمة الحفاظ النحدثين : "قال عنه تلميذه الوجيه األھدل في نفسه :ذكر الثناء عليه من أعالم اآلخذين عنه
  :المعتمدين الحري بقول القائل

 ويجاب عن إبريزه ولجينه كل يقال له ويمكن وصفه

 ان وال رآه بعينهدور الزم إال الذي لم يأتنا بنظـيره

وقال عنه من أعالم المغرب الحافظ ابن عبد السالم الناصري في رحلته لما ترجمه فيھا وقد استغرقت فيھا نحو عشر 
ألفيته عديم النظير في كمال االطالع والحفظ للغة واألنساب، فقد " "الحافظ الجامع البارع المانع"كراريس بعد أن حاله فيھا ب 

المغرب تونس طرابلس وغيرھا، تأتي : البالد المشرقية حتى بالعراق واليمن والشام والحرمين وأفريقيةطار صيته في ھذه 
إليه األسئلة الحديثية وغيرھا من أقطار األرض، جمع هللا له من دواوين الحديث والتفسير واللغة وغيرھا من أشتات العلوم ما 

ً و غرباً، وال شيخنا الحافظ إدريس العراقي، تراه يشتري وينسخ دائماً لم يجمعه أحد فيما شاھدنا من علماء عصرنا شرقا
باألجرة، يستعير من األقطار البعيدة ويؤتى إليه بالكتب ھدية، ومع ذلك يحبس ويعطي، وله اليد الطولى في التأليف فھو وهللا 

ولو انھم جمعوا لديه لتيقنوا أن سيوطي زمانه، انخرق له من العوائد فيھا ما انخرق البن شاھين وابن حجر والسيوطي، 
  ."الفضيلة لم تكن لألول، اھـ

اإلمام الحافظ النسابة العارف أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد الحسيني " : "السر الظاھر"وقال عنه أبو الربيع الحوات في 
دث الشام الوجيه عبد الرحمن وقال عنه مح" اليمني، وھو حي لھذا العصر، مأل البسيطة بعلومه ومعارفه أمتع هللا به، اھـ

: ، وقال عنه عالم مصر الشمس محمد بن علّي الشنواني األزھري في ثبته"إمام المسندين وخاتمة المحدثين: "الكزبري في ثبته
وقال عنه ). باختصار" (شيخ اإلسالم عالمة اإلنام ناشر لواء السنة المحمدية وواصل األسانيد النبوية أبو الجود وأبو الفيض"

شيخ الحفاظ في وقته ومرجع أھل األثر من كثر األخذ عنه، حتى ارتحل إليه : "عالم مكة المكرمة عمر بن عبد الرسول المكي
: ، وقال في إجازة له أخرى"عقد اليواقيت"من إجازة له ذكرت في . ، اھـ"من كل فج عميق وجيء إليه من كل مكان سحيق
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وقد ترجمه ترجمة طنانة تلميذه ". روايته المسند الكبير العالم الشھير، اھـأشھر علماء الحديث ورواته وحامل لوائه و"
الجبرتي في تاريخه لكنه ما سلم من حسده، وقد تجرد له من متأخري المصريين محمد إبراھيم فني المصري في جزء صغير 

   .وھو عندي بخطه" الجوھر المحسوس في ترجمة صاحب شرح القاموس"سماه 

مالء انقطعت بموت الحافظ ابن حجر وتالميذه كالحافظين السخاوي والسيوطي وبھما ختم اإلمالء فأحياه وقد كانت سنة اإل
جمع ذلك في  المترجم بعد مماته، ووصلت أماليه إلى نحو أربعمائة مجلس، كان يملي في كل اثنين وخميس فقط، وقد

حللت بوضعه ذروة : "ه هللا في خطبة شرحه على القاموسوقد قال ھو رحم. مجلدات، ولكني بعد البحث لم أظفر بھا إلى اآلن
  ."الحفاظ، وحللت بجمعه عقدة األلفاظ

يقول العبد الفقير كثير "وقفت على معجمه األكبر والصغير وھا أنا أنقل لك ھنا الصغير بنصه بعد الحمدلة والصالة  :مشيخته
بن القطب الكامل السيد محمد الحسيني الواسطي نزيل  الجرم والتقصير أبو الفيض محمد مرتضى بن المرحوم السيد محمد

ھذا برنامج شيوخي الذين لقيتھم في سياحتي : مصر وخادم علم الحديث بھا، غفر هللا ذنوبه وستر عيوبه، بمنه وكرمه آمين
ً لھم على حروف النعجم، ثم أتبعھم بذكر شيوخ اإلجازة، ثم بما لي من المؤلفات، وعلى هللا أتوكل وبه  وأسفاري مرتبا

   .أستعين

أحمد بن عبد . أحمد بن الحسن ابن عبد الكريم الخالدي الشافعي. أحمد بن عبد الفتاح الملوي الشافعي: ھذا بيان الشيوخ
أحمد بن محمد بن أجمد . أحمد بن محمد الموقت الخليلي. إبراھيم بن خليل الشافعي الزبيدي. الرحمن األشبولي الشافعي

أحمد بن محمد أبي حامد . أحمد بن محمد السجيمي المالكي. مد بن عبد المنعم الدمنھوري المذاھبيأح. العجمي الشافعي
إسماعيل بن عبد . إبراھيم بن عبد هللا الدمياطي. إبراھيم بن علّي الفوي. إبراھيم ابن عطاء هللا األبوصيري الشافعي. العدوي

إسماعيل بن محمد المقري الحنفي . أبو بكر بن يحيى الزبيدي المدني. أبو بكر بن خالد الجعفري المدني. هللا الحنفي المدني
أبو الحسن ابن محمد صادق المدني . إدريس بن محمد العراقي. إسماعيل بن أحمد الرفاعي. إمام مسجد األشاعرة بزبيد

الحسن ابن سالمة . الشافعي الحسن بن علّي المدابغي. أبو القاسم الجماعي سعد بن عبد هللا العتاقي الحنفي المكي. السندي
خير الدين . خليل بن شمس الدين الرشيدي. حسن بن إبراھيم الجبرتي. الحسن بن منصور الحسني المحلي. الرشيدي المالكي

. سليمان بن يحيى ابن عمر الحسني الشافعي الزبيدي. داوود بن سليمان أحمد الخربتاوي المالكي. بن محمد زاھد السورتي
سعيد . سالم بن أحمد النفراوي المالكي. سليمان بن مصطفى المنصوري الحنفي. بكر الھجام الحسني الشافعي سليمان بن أبي

عبد هللا بن . عبد الخالق بن أبي بكر الزبيدي الحنفي. شعيب بن إسماعيل الحلبي الشافعي. ابن محمد الكبودي الشافعي الزبيدي
عبد هللا بن الحسن . عبد هللا بن خليل الشافعي الزبيدي. ّي الشافعي الزبيديعثمان بن عل. سليمان الجرھزي الشافعي الزبيدي

. عبد الرحمن بن أسلم الحسني المكي الحنفي. عبد هللا بن أحمد دائل الحسني الضرير صاحب اللحية. الشريف صاحب الوادي
عبد . ن عقيل الحسني الشافعي المكيعمر بن أحمد اب. علّي بن محمد السوسي. عطاء هللا بن أحمد المصري الشافعي المكي

عمر ابن علّي . عبد هللا بن محمود األنطاكي. عبد هللا ابن محمد الشبراوي شيخ الجامع األزھر. الوھاب بن عبد السالم العفيفي
. ويعلّي بن محمد الشنا. عبد الكريم بن علّي المشيشي الحسني. عيسى بن أحمد بيري الشافعي. بن يحيى الطحالوي المالكي

عبد الحي بن الحسن الحسني . علّي بن موسى الحنفي الحسني. علّي بن إبراھيم الحنفي العطار. علّي بن العربي السقاط
عبد الرحمن بن عبد . عبد هللا ابن إبراھيم المرغني الحسني الطائفي. عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس. البھنسي المالكي

. عطية بن عطية األجھوري. علّي بن أحمد العدوي المالكي. لح بن موسى الشاوريعلّي بن صا. المنعم بن أحمد األنصاري
عبد الرحمن بن عبد . عبد هللا بن سالمة البصري المؤذن. علّي بن خضر العروسي المالكي. علّي بن الزين المزجاجي الحنفي

فيض هللا بن وفا العلمي . لي الحسينيعبد هللا بن موسى المح. عبد هللا بن محمد حسين السندي. هللا األجھوري المقري
محمد بن الطيب . محمد بن حسن الموقري. مشھور بن المستريح األھدل الحسيني. مساوي بن إبراھيم الحشبيري. المقدسي
محمد بن محمد . محمد ابن عبد هللا بن أيوب التلمساني. محمد بن علّي الحنفي األزھري. محمد بن سالم الحنفي. الشركي

مصطفى بن عبد السالم . مصطفى بن أحمد السنداوي. محمد بن عيسى الدمياطي. البليدي شيخ ابن جعفر العلويالحسيني 
محمد بن مصطفى بن أحمد بن بركات . مصطفى بن عبد الفتاح النابلسي الحنفي. محمد بن حسن السمنودي. المنزلي

محمد . محمد ابن عبد الوھاب الطبري. حسني البغداديمحمد بن أبي بكر ال. الطنطاوي ابن أخ الشيخ عبد الوھاب الطنطاوي
محمد سعيد بن أمين . محمد بن منصور الحسني المحلي. محمد بن الطالب الفاسي. بن عالء الدين المزجاجي الحنفي الزبيدي

ولي . يل مكةنور الحق بن عبد هللا الحسني نز. محمد فاخر بن محمد يحيى العباسي, محمد بن حجازي العشماوي. الدين المكي
   .ياسين العباسي نزيل أكبر أباديس بن محمد الخيلي. هللا الدھلوي

الجمال محمد بن . أبو العباس أحمد ابن علّي المنيني الحنفي الدمشقي: وأما مشايخ اإلجازة بالمراسلة من البالد المختلفة فمنھم
وأبو . أحمد بن صالح بن رجب الحنفي الحنبلي القادري وشيخ الشيوخ أبو المواھب محمد بن. أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي

ومحمد بن زين باسميط العلوي . وعبد الغني بن محمد البحراني نزيل مخا. عبد هللا محمد بن أحمد بن خليفة الغرياني التونسي
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اھيم الحسيني ومحمد بن إبر. صاحب شبام في حضرموت، والشريف العالمة أحمد بن محمد الحلوي الحسني الحنفي القادري
وأحمد ابن الحسين بن نعمة هللا . وأحمد بن عبد هللا السوسي التونسي. وعبد القادر بن أحمد الشكعاوي. الطرابلسي نزيل حلب

وإبراھيم بن أحمد بن عيسى . وعيسى بن رزيق صاحب اللحية. وعمر بن عبد هللا بن عمر قاضي الجماعة بفاس. الرشيدي
در بن أحمد إمام كوكبان، وغير ھؤالء، ومن مشائخي غير من ذكرت، وفي ھؤالء من روى عن وعبد القا. الحسني الشافعي

عبد هللا بن سالم البصري وحسن العجيمي وأحمد النخلي وھم كثيرون، ومنھم من روى عن إبراھيم الكردي وعن الحافظ 
، اھـ النفح "حمد أبي الخير المكي العطار من معجمه ھكذا نقلت من خط صاحبنا الشيخ أ" البابلي وھو أعلى ما يكون والحمد 

قلت ال شك أن للشيخ مرتضى مشايخ آخرين غير : "زاد في النفح عقبه .وھو نقله من خط صاحبه الحافظ مرتضى" المسكي
ھؤالء، وإنه لم يستوعب في ھذا البرنامج جميع شيوخه، فإني وقفت على عدة شيوخ آخرين له منھم الشيخ اإلمام المحدث 

ة هللا الحسني الخير أبادي الحنفي، والشيخ أبو المعارف حسن بن عبد الرحمن باعيديد الحسني المخائي، والشيخ عبد هللا صف
ابن عمر بن األمين الزبيدي، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحسيني المكي، والسيد الشريف أبو عبد هللا محمد بن 

جليالن محمد بن إسماعيل األمير ومحمد بن إسحاق بن أمير المؤمنين كتابة من صنعاء، محمد بن محمد األندلسي، والسيدان ال
وأبو الفضل حسن بن أحمد بن العالمة إبراھيم الكوراني المدني كتابة، والعالمة المحدث نور الدين محمد القبولي ـ نسبة إلى 

، "كمحدث"الصالح الصوفي العمالجي بن المغبش ، و1190قبولة بالفتح حصن منيع بالھند ـ لقيه بدھلي وبھا توفى سنة 
ومحمد بن حسن بن ھمات، ويوسف الحفني والمحدث أحمد بن عبد اللطيف الحسني الشھير بزروق المستوطن بعنابة مفتيھا 

   .اھـ من النفح المسكي". كما رأيته بخطه 1179إجازة كتابة من بلده سنة 

إبراھيم بن أحمد بن يحيى : ن شيوخه دون ما استدركه عليه صاحب النفح فمنھمقد أغفل السيد في معجمه المذكور عدة م: قلت
الحسيني الشبامي من شبام كوكبان، وأحمد الطھطائي الشاذلي، وأحمد بن عبد المتعال السمالوي الحنفي، وإبراھيم بن محمد 

ً عن البرھان بن إبراھيم الزيادي الحنفي األزھري، وإبراھيم ابن محمد سعيد المنوفي المكي اإل دريسي الشافعي، أجازه عاليا
 :له قال في حق روايته عمن ذكر" ألفية السند"الكوراني ترجمه في 

 إجازة الكورانـي فـيمـا يذكـر ومن عـوالـيه الـتـي تـحـرر
 عنه صغيراً وھو أعلى ما حوى، اه وليس بدعـاً أن يكـون قـد روى

حسن البرزنجي المدني، وعبد أفندي الخلوتي شارح  القادري الحلبي، وجعفر بن وإسماعيل بن أبي المواھب محمد بن صالح
الفصوص، وعبد الباري بن نصر الرفاعي العشموي، وعبد الحليم بن مصطفى بن عبد العظيم ابن شرف الدين بن زين 

بن عبد الرزاق المحلي  العابدين بن محيي الدين بن ولي الدين أحمد بن يوسف بن القاضي زكرياء األنصاري، وعبد هللا
وعبد الخالق بن أبي بكر المزجاجي الزبيدي، وعبد الرحمن بن علّي بن الحسن الحسيني البزاز صاحب الوادي . الحريري

باليمن، وعبد الرحمن بن يوسف الشھاوي، وإبراھيم بن محمد الطرابلسي المعمر النقيب، ودرويش بن مصطفى المدني، 
ى رزيق، وإبراھيم بن حسين الحنفي الحسني الشامي، وعبد القادر بن محمد بن أحمد التونسي وأحمد قاطن الصنعاني، وعيس

المصري المعمر، وعبد القادر الراشدي القسمطيني، وعبد الكريم بن علّي الرجراجي المعمر، وعبد الوھاب بن أحمد الفيومي 
لزبيدي، وعطاء هللا بن أحمد األزھري نزيل الحرمين الشناوي، واألستاذ عبد الوھاب العفيفي المرزوقي، وعثمان الجبلي ا

الشريفين، وعلي بن أحمد البكري الصديقي، وعلي بن صادق الداغستاني نزيل دمشق، وعلي بن عبد الباقي المالكي، وعيسى 
وعمر بن البروي، ومحمد كشك الشاذلي، وعلي ابن محمد الكاف الحسني باعلوي، وعمر بن أحمد بن علّي المنيني الدمشقي، 

المختار الشنكيطي، ومحمد بن أحمد بن عبد المنعم البكري شيخ السجادة البكرية بمصر، ومحمد بن حسن الوفائي المصري، 
ومحمد بن الزين ابن عبد الخالق المزجاجي، ومحمد بن زين باحسن جمل الليل التريمي العلوي، ومحمد بن سليمان الكردي 

بن سليمان الطھطائي المصري، ومحمد بن سعيد بن سعد الظاھري المعمر، ومحمد سعيد المدني مفتي الشافعية بھا، ومحمد 
سنبل المكي، ومحمد سعيد بن عبد هللا السويدي البغدادي العباسي، ومحمد سعيد السمان الدمشقي، وأحمد بن الحسن الموقري 

آلخذين عن المترجم من أھل فاس ـ وعندي الصوفي الزبيدي، ومحمد بن مسعود الطرنباطي الفاسي شارح األلفية من أكبر ا
سمعت ھذه القصيدة من لفظ الشيخ : "بخط السيد مرتضى عقب قصيدة الشيخ المسناوي التي نظمھا لتشيع بھا جنازته ما نصه

: قال 1194الفاضل العالمة مفيد المدرسين كنز المتقين سيدي محمد بن مسعود الطرنباطي الفاسي، قدم علينا مصر سنة 
ا من لفظ اإلمام الفقيه أبي عبد هللا محمد الفاسي بن طاھر، وھو سمعھا بين يدي جنازة الشيخ قائلھا، رحمه هللا ونفعنا سمعتھ

اھـ لفظ السيد بخطه ـ ومحمد بن عبد الرحمن التادلي، ومحمد بن " به، وقد أجازني، كتبه محمد مرتضى الحسيني غفر له، 
السيد مرتضى وأخذ عنه العالم المعمر سابق بن رمضان ابن عرام الزعبلي  وأعلى من لقيه. علّي الصالحي من دمشق

الشافعي، قال الحافظ في كتاب كتبه لشيخه السيد تقي الدين سليمان بن يحيى األھدل الزبيدي عن الزعبلي المعمر المذكور 
بعد وفاة  1182يخنا المذكور سنة ، وتوفي ش1078والبابلي وفاته سنة  1068أدرك الحافظ البابلي وأجازه ألنه ولد سنة "

شيخنا البشراوي، فھذا الرجل أعلى من وجدته سنداً بالديار المصرية، وكان له درس لطيف بالجامع يحضر عليه بعض 
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وانظر لم أھمل ذكره في معظم أثباته ومعاجمه كالمعجم . اھـ منه" األفراد ولم يتفطن لعلو سنده إال القليل الشتغالھم بأحوالھم
   .تص والمعجم الصغير وألفية السند فإنه عجبالمخ

ومع كثرة شيوخ المترجم كثرة مھولة بالنسبة إلى مشايخه ومعاصريه كان غير مكتف بما عنده بل دائم التطلب واألخذ 
مذكور، ومكاتبة من باآلفاق حتى اني رأيت بخطه في كناشة ابن عبد السالم الناصري استدعاء كتبه لمن يلقاه ابن عبد السالم ال

الحمد  على جزيل أفضاله وعميم نواله، والصالة والسالم على سيدنا محمد وصحبه وآله، وبعد فالمؤمل : "ونصه بحروفه
من صدقات موالينا السادات العلماء األعالم أدام هللا لھم العز واالحتشام وأتم بھم نظام اإلسالم اإلجازة لھذا العبد الفقير إلى 

أدناه، بما يجوز لھم وعنھم روايته في معقول أو منقول أو فروع أو أصول، مع ذكر مشايخھم على قدر  مواله، الكاتب أسمه
اإلمكان، وذكر أسانيدھم إن تيسر، وكتب العبد إلى هللا أبو الفيض محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسيني الواسطي 

ً  1197ع سنة ربي 16الزبيدي نزيل مصر غفر له منه يوم الخميس العراقي األصل    .الخ..." حامداً مصليا

وان تعجب فاعجب لھذه الھمة والحرص من ھذا الحافظ العظيم الشأن وعدم شبعه وكثرة نھمه فإنه عاش بعد كتب ھذا 
االستدعاء نحو الثمان سنوات، وھذا نظير ما وجدته من كتب اسم الحافظ ابن األبار في استدعاء مؤرخ بقريب من سنة وفاته، 

ال يشبعان طالب علم وطالب دنيا، كما وقفت على استدعاء كتبه السيد مرتضى لشيخه مفتي زبيد السيد سليمان  ومنھومان
زبيدة بنت المرحوم  (1) ومنھم فتاي بالل الحبشي وزوجه: "األھدل يستجيز منه فيه لنفسه ولجماعة من أصحابه سماھم قال

فقف عليه " النفس اليماني"وقد أثبت االستدعاء المذكور صاحب . اھـ" ذو الفقار الدمياطي وفتياتي سعادة ورحمة الحبشتيان
   .(2) فيه

أكبرھا معجمه األكبر، وقفت عليه بالمدينة المنورة في مكتبة شيخ اإلسالم وقد : ذكر تآليفه في ھذه الصناعة االسنادية خاصة
اآلخذين عنه، وقد رأيته أھمل في تسمية كثير من شيوخه وتالميذه انتسخته منھا، اشتمل على نحو ستمائة ترجمة من مشايخه و

لم يترجمھم في حروفھم كما ترى ذلك مبسوطاً في الكالم عليه، وله المعجم الصغير، وھو الذي نقلته لك بنصه، وألفية السند 
محمدين، والعقد المكلل في ألف وخمسمائة بيت، وشرحھا في عشر كراريس، وعقد الجوھر الثمين في الحديث المسلسل بال

بالجوھر الثمين في طرق االلباس والذكر والتلقين، وإتحاف األصفياء بسالسل األولياء، والتعليقة الجليلة بتعليق مسلسالت ابن 
عقيلة، والتغريد في الحديث المسلسل بيوم العيد، واإلشغاف بالحديث المسلسل باالشراف، وعقد الجمان في أحاديث الجان، 

ة العلية في شرح الحديث المسلسل باألولية، والمواھب الجلية فيما يتعلق بحديث األولية، والعروس المجلية في طرق والمرقا
 حديث األولية، والھدية المرتضية في المسلسل باألولية، ومعجم شيوخ العالمة عبد الرحمن األجھوري شيخ القراء

________________________________________ 
 

 .وزوجي: نفسال (1)
 .253ـ  246: النفس اليماني (2)

   
، ونشق الغوالي من "النفحة القدوسية"بمصر، ومعجم شيوخ شيخ السجادة الوفائية، وأسانيد شيخه القطب العيدروس المسمى  

ة أبي عبد تخريج العوالي عوالي شيخه علّي بن صالح الشاوري، وحالوة الفانيد في إرسال حالوة األسانيد، واختصار مشيخ
هللا البياني، وإكليل الجواھر الغالية في رواية األحاديث العالية، والمربي الكاملي فيمن روى عن البابلي، والفجر البابلي في 
ترجمة البابلي، وقلنسوة التاج في بعض أحاديث صاحب األسراء والمعراج، وعقيلة األتراب في سند الطريقة واألحزاب، 

جلد، واألمالي الشيخونية في مجلدين، وقد بلغت أربعمائة مجلس إلى تاريخ إجازاته ألبي االمداد محمد واألمالي الحنفية في م
، ومناقب أصحاب الحديث منظومة في مائتين وخمسين بيتاً، إجازته ألھل 1195بن إسماعيل الربعي اليمني وذلك عام 

وھذا العدد العديد من التصانيف في باب . يخه الغريانيقسمطينة في مجلد صغير، إجازته ألھل الراشدية، إجازته ألوالد ش
واحد من أبواب الحديث قل من تيسر له أو ذكر في ترجمته من المتأخرين، ولو جمعت إجازته ألھل األقطار أو عدت لقاربت 

   .المئات، وسبحان المعطي الوھاب

لة مذھب اإلمام أبي حنيفة مما وافق فيه االيمة الجواھر المنيفة في أصول أد: كما ألف في الصناعة الحديثية من حيث ھي
الستة وھو كتاب حافل رتبه ترتيب كتب الحديث من تقديم ما روي عنه في االعتقادات ثم العمليات على ترتيب كتب الفقه، 
ام وشرح الصدر في أسماء أھل بدر في أربعين كراساً، وبلغة األريب في مصطلح آثار الحبيب، وجزء في حديث نعم االد

ً عندي عليه خطه، وبذل المجھود في تخريج : الخل وھو عندي عليه خطه، وجزء طرق حديث أسمح يسمح لك وھو أيضا
ً انتقاھا من كتاب  حديث شيبتي ھود وھو عندي، ورسالة في طبقات الحفاظ، ورفع الكلل عن العلل وھي أربعون حديثا

حديث أم زرع من الشمائل في ثمانية كراريس، واالبتھاج بختم الدارقطني وتكلم معه فيھا، وإنجاز وعد السائل في شرح 



216 
 

صحيح مسلم بن الحجاج، وتحفة الودود في ختم سنن أبي داوود، والروض المؤتلف في تخريج حديث يحمل ھذا العلم من كل 
ً في الرحمة، واألزھار المتناثرة في األحاديث المتواترة وھو الذي أختصره األمير صديق حسن وھو  خلف، وأربعون حديثا

مطبوع بالھند، وتخريج أحاديث األربعين النووية، والعقد الثمين في حديث اطلبوا العلم ولو بالصين، رسالته في تحقيق لفظ 
اإلجازة، وإيضاح المدارك عن نسب العواتك وھي رسالة لطيفة عندي، والقول الصحيح في مراتب التعديل والتجريح، 

  .بالتكبيروالتحبير في الحديث المسلسل 

   :يروي عن المترجم أعالم كل بلد ومصر

كالشنواني وعلي الونائي وداوود القلعي ومحمد بن أحمد البھي الطندتائي والشھاب أحمد الدمھوجي والعالمة : فمن المصريين
يلي الشيخ مصطفى الدھني المصري والشھاب أحمد السجاعي والشيخ مصطفى الطائي والشيخ سليمان االكراشي وعلي الم

المصري وعبد المولى الدمياطي الحنفي وعبد الرحمن بن حسن الجبرتي ومحمد بن مصطفى العشابي، وعندي إجازته لألخير 
   .وغيرھم 1194مؤرخة سنة 

كإبراھيم الرئيس الزمزمي المكي وعبد الحفيظ العجيمي قاضي مكة وإسماعيل بن محمد سعيد بن محمد أمين : والحجازيين
   .بن عبد الرسول العطار المكي وغيرھمسفر المدني وعمر 

وكذا أجزت لكل من يدلي : كالشمس محمد البخاري النابلسي والشھاب أحمد العطار وأوالده، خصوصاً حامد قال: والشاميين
إليه بقرابة أو صھارة على مذھب من يرى ذلك، والوجيه الكزبري وابن بدير المقدسي والسيد حمزة بن النقيب الدمشقي، 

كمحمد : والعراقيين .مبيضة إجازة السيد مرتضى له، والشھاب أحمد البربير وعبد اللطيف بن حمزة فتح هللا وغيرھمعندي 
سعيد السويدي وولده علّي وحفيده شيخنا أحمد بن صالح وعمر اآلمدي الديار بكري، وعندي صورة إجازته له، والشريف 

، عندي كثير من 1238لبغدادي الوارد على المغرب وبه توفي عام الصالح الراوية عثمان بن محمود الھزاري القادري ا
، ولعلھا آخر إجازة كتبھا المترجم ألنه مات بعدھا بنحو شھر 1205رجب عام  10إجازات المترجم له، ومنھا واحدة بتاريخ 

  .في شعبان عامه

وشيخ الجماعة بمستغانم محمد " رتضىالسيف المنتضى في أسانيد الشيخ م"كالشيخ أبي رأس المعسكري وله : والجزائريين
بن الجندوز والسيد مصطفى بن عبد القادر الراشدي وعبد القادر بن دح الراشدي وجميع أھل الراشدية، وعندي نص إجازته 

   .لھم، ومحمد السنوسي وابن سعد التلمساني وحمودة المقايسي، وقفت على إجازته له بخطه وھي عندي

د الرحمن الطبولي الطرابلسي والشمس محمد ابن خليل بن محمد بن غلبون الخوالني األندلسي كأحمد بن عب: والطرابلسيين
   .األصل الطرابلسي الدار

العقد المكلل "كعمر بن المؤدب الشاذلي وأوالد شيخه الغرياني الذين أجازھم بثبت مخصوص ھو عندي سماه : والتونسيين
وكذا أجزت لسائر طلبة العلم المالزمين في حلقة دروس والدھم : "قال فيه" نيبالدر العقياني في إجازة أوالد شيخنا الغريا

ومحمد بن حمودة الحسني التونسي الشھير بالصفار، وعندي " ولسائر أحبابھم وأصحابھم ممن فيه أھلية التحمل لھذا العلم، اھـ
   .، وحسونة القصري وغيرھم1194إجازته له ولعمر المؤدب بخطه مؤرخة بسنة 

صالح الفالني وعبد العزيز بن حمزة المصطاعي المراكشي وابن عبد السالم الناصري الدرعي، بل قال في : مغاربةوال
، وابن قدور الزرھوني وأحمد بن "وكذا أجزنا كل من تأھل لحمل ھذا الفن من طلبة العلم بالزاوية الناصرية، اھـ: "إجازته له

اج، ومحمد بنيس شارح الھمزية، وعندي صورة إجازته له، وعبد القادر ابن عبد الكريم مھيرز المكناسي وحمدون ابن الح
شقرون والمعمر محمد المختار بن محمد بن علّي بن عثمان المعطاوي الشھير بالدمراوي ساكن تازا، وقفت على إجازته له 

ت، والطرنباطي شارح األلفية، وھي عامة، ومحمد بن حفيظ ابن ھاشم القادري الفاسي، وقفت على إجازته له بدالئل الخيرا
وعندي صورة إجازته له، وموالي التھامي بن عبد هللا العلوي والعربي بن المعطي بن صالح الشرقي، وعندي صورة إجازته 
له، وعبد الواحد الفاسي والعالمة أبي عبد هللا محمد البخاري بن الحاج بو طاھر النيزاوي الفاللي، وقفت على إجازته له وھي 

، وسيدي الحاج بلقاسم بن علّي زين العابدين بن ھاشم العراقي الفاسي، وقفت على إجازته له بخطه 1203بتاريخ سنة  عامة
وھي عامة، ومحمد بن عبد الرحمن بصري المكناسي وأبي األمانة جبريل ابن عمر السوداني وولده أبي التوفيق عمر 

   .السوداني

   .ل ذكوراً وإناثاً والشمس محمد بن إسماعيل الربعي األشعري، وغيرھم من األعالمكأوالد النفيس سليمان األھد: واليمنيين
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وأعلى أسانيدنا إليه روايتنا عن عبد هللا السكري عن عمر اآلمدي الديار بكري . نتصل به من طريق جل من ذكر وغيرھم
وأخبرنا نصر هللا . ثاني حسبما في ثبتهوعبد الرحمن الكزبري، كالھما عنه إجازة عامة لھما وقفت عليھا بخطه لألول وال

وقد رأيت أسمه في إجازة الحافظ مرتضى لھم . الجيلي وسعيد الحبال كالھما عن حامد العطار عنه باستدعاء والده له منه
وأخبرنا الشھاب أحمد الجمل النھطيھي المصري : ح. وأخبرنا السكري عن عبد اللطيف ابن حمزة عنه: ح. بخطه في دمشق

وأنبأنا الشيخ المسند نور الحسنين بن محمد حيدر األنصاري : ح. مد بن أحمد بن يوسف البھي الطندتائي عنهعن مح
وأنبأنا أعلى من : ح. الحيدرابادي كتابة من الھند عن شيخ والده قاضي مكة عبد الحفيظ العجيمي بإجازته ألبيه وأوالده عنه

عنه باعتبار إجازته لجده وأوالده  1321في إجازته إلي من مكة عام  ذلك كله الشھاب أحمد بن صالح السويدي البغدادي
وھذا ظھر لنا االقتصار عليه، وإال فلو أردت استيعاب ما وصل إلي من طرق اآلخذين وذكر إجازاته بخطه التي في  .وأحفاده

ء الحفاظ المتأخرين بترجمة كل على ملكي الحتجنا إلى كراريس، ولكن يكفي من القالدة ما أحاط بالعنق، وفي النية إفراد ھؤال
حدة، وھم المترجم والحافظ العراقي الفاسي وتلميذھما الناصري، أستوعب فيھا تراجم أصحابھم والرواة عنھم وذكر اتصاالتنا 

" جنيل السرور واالبتھا"أن ترجمته مبسوطة في كتابنا "للقاضي ابن الحاج " االشراف"وفي . بھم على أتم وجه يسر هللا آمين
   .اھـ

حدثني الفقيه العالمة سيدي محمد بن سعد التلمساني أن الشيخ " : "تذكرة المحسنين في وفيات األعيان وحوادث السنين"وفي 
ً فبلغ الخبر إلى السلطان التركي فقال لقد بخستموھا، فجعل لھا خمسة : المذكور لما توفي قومت كتبه بخمسة وعشرين ألفا

 ً وكان صاحب الترجمة بعث له سلطان المغرب ـ يعني سيدي محمد بن عبد . على طلبة العلم بمصر وسبعين ألفاً وجعلھا حبسا
إني سائلك ھل علماء المغرب يستوفون حقھم من : هللا ـ صلة جزيلة مع شيخ الحجيج، فلما بلغته الرسالة ومكنه منھا قال له

ال يحل لي أخذ شيء من ذلك وإني : فسكت وقال ؟ة فھل أشرافھم وضعفاؤھم ليس بھم خصاص: نعم، قال: قال ؟بيت المال 
ادفع المال لرجل عينه وأمره أن يبني به مسجداً : في غير إيالته، ثم رجع بھا لمحله، وبعد مدة من شھر أو أكثر طلبه وقال له

المترجم لھا في  وانظر ما يتعلق بھذه الصلة ورد". (ففعل، ويعرف بزاويته إلى اآلن يقام به الذكر ونوافل الخيرات، اھـ
   .)ترجمته من عجائب اآلثار

لما أوتيه المترجم من سعة المدارك وقوة الحافظة وعظيم المشاركة وبعد الصيت وكثرة التأليف وعظيم التالميذ كثر : مھمة
تزل تبتلى ما كان كبير في عصر قط إال كان له عدو من السفلة، إذ األشراف لم : "حسدته وأعداؤه إلى اآلن وقد قال السيوطي

وفي ذلك وقفة " ما علمت عصراً سلم أھله من ذلك غير عصر الصحابة والتابعين، اھـ: "وقال الحافظ ابن حجر" باألطراف
وقد بلغ . لقلة ذلك في زمانھم بالنسبة لمن بعدھمكما يعرف من طالع أخبار ذلك العصر أيضاً، ولعله أراد األكثر والغالب 

 :بعد اطالعه عليه" شرحه على القاموس"لى أن قال في الحسد ببعض معاصري المترجم إ

 أتى فيه بشبـه الـفـارسـية أقول لشارح القاموس لـمـا
 ً  فأحدث فيه شبه الـفـارسـية لقد شبھت مجد الدين قـوسـا
 فتحسن ما بمتن األجـرومـية فليتك أن تكون إمـام نـحـو

 مـيهبعشر ثـم ذاك األجـر  تفوز من األجور بضرب عشر
  

  :وعارضه بعض من قرب زمنه منا من الفاسيين، وھو الفاضل المسند المعمر أبو محمد عبد الكبير بن المجذوب فقال
 

 أتى فيه بـعـقـيان ودر أقول لشارح القاموس لما
 ً  وقاك هللا من سوء وضر بنيت وقاية للدين قوسـا

  
المترجم من المجددين " عون الودود على سنن أبي داوود" وصاحب" وفيات األسالف"عد الشھاب المرجاني في : تنبيه

وممن رأيته وصفه بذلك تلميذه العالمة األديب الشھاب أحمد ابن عبد اللطيف البربير . المحدثين على رأس المائة الثانية عشرة
لتجديد فيه، وھو أيضاً ولعمري إنه لجدير بذلك لتوفر أغلب شروط ا" عقود الجمان فيمن اسمه سليمان"البيروتي في كتابه 

  :وفي آخر ألفيته. ممن أجاز عامة من أدرك حياته
 

 وبعضھم قد استجاز مـنـي نظمتھا لـآلخـذين عـنـي
 لكل راغب له عـلـمـتـه فقد أجزت كل ما ذكـرتـه
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 في األخذ والعلم بكـل فـن وكل من قد استجاز مـنـي
 و في النظمأو قلته في النثر أ وكل ما ألفتـه فـي عـلـم

 إجازة فيھا التقى والمعـرفة فليرو من شاء على أي صفة
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