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 شكر وتقدير 
 

﴿ ا من قول هللا تعاىل: انطالقً                  

 ﴾  (1). 
 ن. ن يزيدان وسائر املسلمني من نعمه وفضله، وأن جيعلنا من الشاكريأأسأل هللا تعاىل 

ائه، فإين أتوجه ابلشكر اجلزيل ا ال بد من قضا ال بد من أدائه، ودينً حق   شكروملا كان ال
  ف  ابملوافقة على اإلشرا الفاضل األستاذ الدكتور: منصور يوسف حفظه هللا، والذي تفضل أواًل  يفشر مل
وتعاىل، فجزاه  رك تباربه  على إعداد هذه الرسالة، وأعطاين من جهده وعلمه ما ال جيازيه عليه إالو 

 مني خري اجلزاء.ل هللا عين وعن املس 
فؤاد  الدكتور األستاذ الكرميني عضوي جلنة املناقشة:  ستاذي  أل وال يزال الشكر موصواًل 

هللا تعاىل. حيث تفضال مأجورين   احفظهم مـحمد عبداللـه علي جياشالدكتور األستاذ و  بوالنعمة
   زاء.، فجزامها هللا عين خري اجلكلفا التعب والنصب بقراءهتاتبقبول مناقشة هذه الرسالة، و 

ا بفضلهما والديت حفظهما هللا، معلنً والدي و كما أتوجه ابلشكر واحلب والتقدير والعرفان إىل 
ا كتبت هذا البحث، فما جهدي كله إال مثرة ا ابلتقصري يف حقهما، فلوالمها بعد هللا عز وجل ممقر  

 من مثارمها، فجزامها هللا عين خري اجلزاء.  
يواصلون   نالعاملني فيها، الذيمجيع جامعة املدينة العاملية و ا أيضً  شكر والتقديرلص ابأخ كما

 حفظه من كل مكروه... و ويسهرون ليلهم من أجل إعالء منارة هذا الصرح الشامخ أدامه هللا  هنارهم
  

 

 . ٧ ، اآلية:إبراهيم  (1)
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 ملخص البحث
حممد  حممد سعيد بن )فيض اجلواد بعلو اإلسناد( يف احلديث، لإلمام ألمحد بن عنوان الرسالة: 
 رمحه هللا .  أمني سفر املدين

رمحه هللا يف هذه املخطوطة أسانيده ألمهات كتب ذكر املؤلف أمحد بن سفر موضوع الرسالة: 
الشيخ حممد سعيد بن املرحوم العالمة أمني يروي عن ابيه مثال: سنده لصحيح البخاري:  احلديث

 سفر
حىت يلتقي مع  حممد بن عبد هللاعن  حممد حياةعن  الكبري أبو احلسن بن عبد اهلادي السنديعن 

 ابن حجر مث إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم...ش 
وحتتوي هذه الرسالة على: ملخص البحث، والشكر والتقدير، ومقدِّمة تشمل أمهية املوضوع وأسباب  

واتبعت املنهج الوصفي  .قاختياره وأهداف البحث واملنهج املتبع وخطة البحث، مث الدراسة والتحقي
يه طبيعة هذا املوضوع، والتزمت أبصول فنِّ حتقيق املخطوطات، وذلك من خالل التحليلي كما تقتض

 :تقسيم الرسالة قسمني
وتناولت فيه احلديث عن أمهية حتقيق املخطوطات وترمجة مؤلف فيض اجلواد، ودراسة   قسم الدراسة:

 عشر اهلجري، وذكرت مقدمة عن علم احلديث، مث بيان  أوضاع العامل اإلسالمي يف القرن الثاين
 .نسخة املخطوطة مع مناذج منها

التعليق والتوضيح يف هامش  : قمت فيه إبخراج النص كما أراد الشارح أو قريًبا منه، معقسم التحقيق
التحقيق  الرسالة على ما حيتاج إىل تعليق أو توضيح، والرتمجة للرواة الذين ورد ذكرهم فيها. وقد مشل

مث ذكرت يف خامتة التحقيق أهم  ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بعد .الكتاب من أوله إىل هنايته
 ا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. وصلى هللا وسلم على نبين .انتهاء البحث ومتامه
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ABSTRACT 

This Master's Thesis is presented to the University of  the universal city in Malaysia in order 

to get the master's degree in (Hadith), which is a form of  investigating  of the manuscript: 

ضيف الجواد بعلو اإلسناد( ) The virtue of the generous with the Attribution' height)  in Hadith  of the 

Imam AhmedIbn Mohammed Saeed Ibn Mohammed Amin Safar Elmadani  (1138 - 1190 e) 

from the beginning of the Book till its end  The author Ahmad ibn Sufir (may Allah have 

mercy on him) mentionned  in this manuscript his attributions of the great books of 

Hadith.This thesis includes: Asummary of the research, thanks and appreciations, and an 

introduction that includes the importance of the subject; the reasons for its selection, the 

research objectives, methodology which was followed   and research plan then  study and 

investigation.I followed the descriptive analytical approach that required the nature of this 

subject and Iadhered to the fundamentals ‘art to investigate the  manuscripts and this was 

done through dividing the thesis into two parts: 

The study section: In this study; I focused on the talk about the importance of investigating  

the manuscripts and  and  I gave the  biography of the  author's of the book (The virtue of the 

generous with the Attribution' height) and a study of the conditions of the Islamic world in the 

twelfth century AH, then, I mentioned an  introduction of science of Hadith , and  stating a  

copy of the manuscript with some  models of it.The Investigation section: In this study; I have 

taken the text as   the explainer wanted or or closer  to him with some  comments and 

clarifications in the margin of the thesis and giving the biographies of the narrators who were 

mentioned in the thesis.The investigation covered the book from its beginning till its  end.At 

the conclusion of the investigation, I mentioned the most important results r and 

recommendations  that I reached by  the end of the research.May Allah bless our Prophet 

Muhammad and his family and companions. 
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 قدمةم
َنا َومِّنح َسيَِّّئاتِّ  إن   ّلِل ِّ مِّنح ُشُرورِّ أَنـحُفسِّ تَـغحفِّرُُه َونـَُعوُذ ابِّ َتعِّيُنُه َوَنسح َد ّلِلِّ ِّ ََنحَمُدُه َوَنسح َمح دِّهِّ  احلح أَعحَمالَِّنا َمنح يـَهح

لِّلح  ل  َلُه َوَمنح ُيضح َهُد أَنح ال إَِّلَه إِّال اّلِل ُ َوحح اّلِل ُ َفال ُمضِّ َدُه ال َشرِّيَك َلُه َوَأن  حُمَم ًدا  َفال َهادَِّي َلُه َوَأشح
 َعبحُدُه َوَرُسولُُه. 

 أما بعد:
سان  ل صلى هللا عليه وسلم، بعثه هللا ب أكرم هللا هذه األمة وأعزها خبري نيب أرسل حممد   دفق

ما بوسعهم  لهذا الدين، وسخر هلا العلماء الذين بذلوا كعريب مبني، وقد تكفل هللا عز وجل حبفظ 
وه مما شابه من كالم الواضعني الكاذبني، وقد كان  ليذودوا عن حياض هذا الدين، ولينقُّ  ،من جهد  

 هلؤالء العلماء اجلهابذة الفضل الكبري واجلهد الواضح يف مؤلفاهتم اليت أفنوا من أجلها أعمارهم.
ين بن حممد سعيد بن حممد أمني سفر املد أمحد: ب هذه املخطوطةء العلماء صاح ومن هؤال

كتب احلديث،   ذكر رمحه هللا فيها أسانيده ألمهات  تحقيقها، حيثب شرفترمحه هللا تعاىل، اليت 
حماواًل إخراجها للقارئ والدارس كما أراد مؤلفها قدر   هذه املخطوطة  ةدمخب بعون هللا تعاىل توقم

 .اإلمكان
 من الذين يبذلون جهدهم خلدمة هذا الدين، آمني. وجيعلين ،يتقبل مينتعاىل أن  سأل هللا أف

 ٔامهية املوضوع وبواعث اختياره: 
 .وعمل على حتقيقه وإخراجه مل أقف على من خدم هذا املخطوط من قبل، .1
 أسانيد عالية.  املخطوط هذا الكتاب توجد يف  .2
 . ه هللا تعاىلالعسقالين رمح جلها تلتقي مع ابن حجر  الكتاب  أسانيد .3

 ٔاهداف البحث: 
 . ة له ، وبعضهم قلما جتد ترمج الذين ورد ذكرهم يف املخطوط ترمجة الرواة .1
 . (1)رجم له بشكل مفصلحيث مل أقف على من تعلماء احلديث،  إبراز أحد  .2
 احلديثية، وخدمة السنة املشرفة. كتبالإلسهام يف ٕاخراج ا .3

 

 املخطوط حمل الدراسة.  أقصد مؤلف  (1) 
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على الباحثني الرجوع ٕاليها،  ، ليسهل حد  تقدمي مادة علمية حمققة جمموعة يف مرجع وا .4
 . واالستـشهاد هبا

 :منهج البحث
 . اتبعت املنهج الوصفي التحليلي كما تقتضيه طبيعة هذا املوضوع 

 : : املنهج يف الرتتيبٔاواًل 
 .املخطوط أصلقمت إبيراد منت الكتاب كما هو يف . 1
عصران  املتعارف عليه يف  ياإلمالئ رسموالرسم املخطوطة  إذا كان هناك إختالف بني  .2

 مثل: احلاضر تركته على أصله ونبهت عليه يف اهلامش
 الضياء(.  -لومة الئم(، )الضياؤ  -)لومة المي 

 ا: املنهج يف الرتمجة للرواة واحلكم عليهم: اثنيً 
الرتمجة للرواة تكون بذكر االسم، والكنية، والنسب، واتريخ الوفاة ٕاذا وجد يف كتب  .1

 الرتاجم. 
 إن وجد له تالميذ. هأذكر تالميذكما ر مؤلفات الراوي إذا وجد له مؤلفات،  أذكقد  .2
 ابن حجروغريهم ككتب الستة المل أتوسع يف الرتمجة للمعروفني، مثل أصحاب  .3

  .العسقالين
يسهل البحث ل راو  لكل  اذكر فيه، وكتبت فهرسً رتمجة للراوي يف ٔاول موضع يُ اكتفيت ابل .4

 .ذكره  عمث ٔاحيل على موض عنه،
 : ا: املنهج يف األماكن والبلداناثلثً 

 قمت ابلتعريف ابألماكن والبلدان من خالل كتب البلدان.
 ظ: افأللا: املنهج يف اللغة وغريب ارابعً 

كتب   ومن ،احلديثية كتب الشروح  ومن، الغريبة من كتب غريب احلديثقمت بتفسري األلفاظ 
 معاجم اللغة العربية.

 الدراسات السابقة:
 من قبل.  أقف أيّة دراسات سابقة قامت بتحقيق هذا املخطوط وإخراجهمل 

 املخطوطة هي خبط املؤلف رمحه هللا. و 
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 ولاملبحث األ

 أمهية حتقيق املخطوطات
 

األمة العربية   قدمتهمما  ة كبري  ازً و رج من خالله كنخنإن لتحقيق املخطوطات أمهية عظيمة حيث 
 ،وهي أشرف العلوم ،علوم اإلسالميةالوخاصة يف  ،جماالت العلم واملعرفة شىتلإلنسانية يف واإلسالمية 

 عزهتا. اليت فيها جناة األمة و 
 حيث قال:  عن علم حتقيق املخطوطات وأمهيته، املعاصرينذكر هنا كالم أحد الباحثني أسو 

ا   ومتنً ا حلقيقة أصله نسبةً بذل غاية الوسع واجلهد إلخراج النص الرتاثي مطابقً "التحقيق هو: 
 ". (1)مع حل مشكالته وكشف غوامضه

ويهدف التحقيق إىل إخراج النصوص الرتاثية للناس لالستفادة منها يف بناء معارفهم 
وتطويرها، ويعترب هذا اجملال من األولوايت العلمية اليت جيب أن تسيطر على اهتمام الباحثني يف  

 ات اآلتية:للمربر وذلك  ،وآكد والعلوم الشرعية بصفة أخص الرتاث مجلةً 
ومن ذلك ما يتعلق ابلفقه   - إن أمتنا متلك املاليني من املخطوطات يف تراثنا اإلسالمي .1

ا من كتب الرتاث ال نعلمها إال من خالل كتب الرجال حيقق منها إال القليل، وإن كثريً ومل  -وأصوله
زائن العلمية دون أن يصل  والطبقات والفهارس وغريها، أو تصل أخبار وجودها خمطوطة يف بعض اخل

 .(2) بتحقيق علمي ظاخلرب خبروجها إىل عامل النور، وما أخرج ونشر فإن أغلبه مل حي
ميكن أن تتم   إذ ال  ؛ لبناء الذات يف احلاضر واملستقبلا ضروراي  الرتاث يعترب شرطً إن حتقيق  .2

وهذه النصوص إن مل   ،رتاثيةالبحوث املوضوعية األخرى إال مبنية يف جزء كبري منها على النصوص ال
"إن قضية النصوص هي القضية  فكيف ميكن االعتماد عليها لذلك يقول اخلرباء: ،ختدم وحتقق

األساس اليت جيب أن تواجه من قبل مجيع الدارسني حبزم وإال ظلت البحوث كسيحة، والدراسات  
 .(3) انقصة، والصور والرؤى مضطربة، واألحكام العلمية العامة غري ممكنة" 

 

 . 142ص  ، 1، طالشرعية  العلوم   يف البحث أجبدايت األنصاري،  فريد  (1) 
 .142  ص ، 1، طالشرعية  العلوم   يف البحث أجبدايت األنصاري،  فريد  (2) 
أشار يف اهلامش إىل كتاب مصطلحات النقد   قدو  ،143 ص  ،1، طعية شر ال العلوم  يف البحث أجبدايت األنصاري،  فريد (3) 
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ا من القضااي واملعارف يساعد على فهمها بشكل صحيح العودة إىل األمهات وإن كثريً 
ولن يتحقق ذلك إال إبخراج تلك األمهات واملصادر حمققة إىل  ،ية من كتب الرتاث األصل ملصادر وا

 اجه. عامل النور، لذلك جيب أن توجه اجلهود إىل هذا العمل اجلليل وبذل الوسع يف حتقيق الرتاث وإخر 
ا علمية كربى يف كل اجملاالت، وقد قدرها  ا ميثل كنوزً ا ضخمً  تراثي  إن أمتنا متلك خمزوانً  .3

مل   بثالثة ماليني أو أربعة ماليني، وأوصل بعضهم عددها إىل مخسة ماليني عدا ما"بعض احملققني 
الطباعة مبا اليزيد على طبع من الرتاث العريب منذ ظهور  تنله األيدي، ومل تبلغه األعني ... وخيمن ما

 .(1) "خطوطات العربية حيتاج إىل الكشف والتعريف والتحقيقمن امل %99ن إأي  ،املائة  واحد يف
املخطوطات وأوالها ابلتحقيق ما يتعلق ابلدراسات الفقهية واألصولية   وإن من أبرز تلك 

أن يشمروا عن سواعد قق بعد، وتنتظر من الباحثني حيث يوجد اآلالف من املخطوطات اليت مل حتُ 
لتساهم يف النهضة احلضارية لألمة   ؛خيرجوها إىل عامل املعرفة اليوموموا بتحقيقها حىت اجلهد ويق
 اإلسالمية. 
إذ تعرضت  ؛إن مما يؤسف له أن تراثنا اإلسالمي الضخم مل يسلم من عبث العابثني .4

احلرق، وأبرز مثال على ذلك ما ف و تالالعصور للنهب والسلب، أو اإل املكتبات اإلسالمية على مرِّ 
قام به املغول على يد هوالكو فقد اجتاحوا بالد املشرق، ودخلوا بغداد وأسقطوا عاصمة اخلالفة 

ن آاثر  إالعباسية، وأكثروا من السلب والقتل، والدمار، وأخذوا الكتب ورموها يف هنر دجلة، حىت 
 .(2)ت فيهغرقيت  املداد أخذت تطفو على هنر دجلة لكثرة الكتب ال

حيث جاءوا ابلكتب   ،ا يف مدينة قرطبة يف األندلس بعد سقوطها بيد النصارىوحدث أيضً 
إىل امليادين العامة وأحرقوها، ويقدر عددها ابآلالف، ووصل األمر إىل أن حيازة الكتب اإلسالمية  

م، وعندما  وهتبي يعترب جرمية حياسب عليها القانون، فلجأ بعض املسلمني إىل وضعها داخل جدران
 . (3)عثروا عليها ا سبانيإقدين األخريين يف هدمت بعض الدور يف العِّ 

 

 .43ص ،العريب 
  نقاًل  ،651ص  4ع 1ج، مل الكتباىل عإ وهو أحال  144ص  ،1، طالشرعية  العلوم  يف البحث أجبدايتاألنصاري،  فريد (1) 

 . 43ص  مصطلحات النقد العريب هامش نع
 . 11٧ص 1ط  ،العلوم اإلنسانية املنهج احلديث للبحث يف   ، فاروق السامرائي (2) 
 .123ص  ، 1ط،  منهج البحث وحتقيق املخطوطات  ،أكرم ضياء العمري  (3) 
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وإضافة لألحداث العسكرية اليت أحدثت الدمار جبزء كبري من تراثنا اإلسالمي، فإن عوامل 
 التعرية كان هلا نصيب كبري يف إتالف املخطوطات وطمس معاملها. 

مع تراثنا اإلسالمي ومدى خطورته يف  يف التعامل اإلستشراقي ميكن إغفال أثر النشاط  ال .5
على الرغم من أن اجلهود اليت بذهلا املستشرقون يف حتقيق الرتاث كانت  (1) تشويه الرتاث وتزييفه 

 ضخمة وواسعة. 
بتحقيق علمي  ظ مل حت -اليت طبعت  -ا من كتب الرتاث اإلسالمي ولألسف فإن كثريً  .6

بد أن تتجه   طاء، والتصحيف والتحريف لذلك المليئة ابألخعليها فهي  رصني، ويصعب االعتماد
 . (2)اجلهود إىل كتب الرتاث ابلتحقيق والتمحيص حىت خترج جلية كما وضعها مؤلفوها

ا  إن حتقيق املخطوطات مع أمهيته يف إحياء الرتاث ونشره فإنه يف الوقت ذاته خطري جد   .٧
حيث يعبث ابملخطوط ويشوه حمتواه ويصرفه   ،التحقيق عليه أو من ال جييدا إذا قام به من ليس أمينً 

بد أن يتوىل التحقيق املؤهلون له ووفق القواعد املنهجية هلذا الفن لتخرج   إىل غري وجهته، وهلذا ال
 نتهى.ا ،املخطوطات بذلك كما وضعها مؤلفوها بدون زايدة يف النص وال نقصان

  

 

 .39-30ص  د.ط،  ، عليهم هلم وما االستشراق واملستشرقون ما ، مصطفى السباعي  (1) 
 .40-38، ص1، ط ، الرتاث واملعاصرة أكرم ضياء العمري  (2) 
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 ن املبحث الثا

 اجلواد بعلو اإلسناد.  ترمجة ابن سفر صاحب كتاب فيض
 ر املدين رمحه هللا تعاىل. فَ ، الشهري أبمحد بن سَ أمحد بن حممد سعيد بن حممد أمني املدينهو اإلمام 

اَئة و هـ(، 1138) مثانية وثالثني ومائة وألف ولد سنة   لف أَوتوىف يفِّ َحَياة َوالِّده سنة تسعني َومِّ
 . (1) هـ( 1190)

، يف مكة  القرن الثاين عشر اهلجري )الثامن عشر امليالدي(ويتبني من هذا أنه كان يعيش يف 
به األعالم ايف كت الزركلي ذالك مث إستقر هو وأسرته يف املدينة كما ذكر  املكرمة حيث كانت تقيم أسرته، 

اجملدد حممد بن عبد الوهاب وكان معاصرًا لدعوة شيخ اإلسالم  فلذالك قيل له املدين, حني ترجم لوالده
   تعاىل.رمحه هللا 

   حُمَدِّاًث، حنفي  املذهب. ابن سفر املدين انوقد ك
 مصنفاته:

 لطيف، وهو الكتاب الذي شرفت بتحقيقه. يف جملد "سنادفيض اجلواد بعلو اإلَصن َف "
املدين رمحه هللا  ومل أقف يف كتب الرتاجم واألعالم على أكثر من هذا يف ترمجة أمحد بن سفر 

 تعاىل.
شيًئا عن أسرته فقد كان املرتجم له رمحه هللا تعاىل  من ابب االستئناس وميكن أن نذكر هنا

الشيخ حممد سعيد بن املرحوم حممد أمني سفر املدين احلنفي األثري،   من بيت علم وفضل. فوالده هو
 1194ومات سنة  1114د مبكة عام نزيل مكة واملدرس حبرمها، العالمة الفقيه احملدث األثري، ول

مساعيل سفر يف إجازته أليب حامد العريب  من رمضان، هكذا أرخه ولده العالمة الشيخ إ ليلة اجلمعة
 ، وولده به أعلم. 1192الدمنيت، وأرخ غريه وفاته بسنة 

لطائف  حاله الشيخ صاحل الفالين يف ثبته الكبري بـ "جامع أشتات علوم اخلرب، وبدر خفااي 
فاظ رها، ومشيد مبانيها بعدما اهنّد منارها، خامتة احلعلم األثر، حميي رسوم الرواية بعدما عفت آاث

 

 . 2/106د.ط،  ، معجم املؤلفيالة، . كح1/1٧9، د.ط،  هدية العارفي الباابين،  (1) 
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األعالم جهبذ أهل الرواية واإلسناد" إىل أن قال بعد إطراء كبري: "هو أجل شيوخي ابملدينة الزمته  
   ". ست سنني

تقر وتويف ابملدينة. له )ثبت(  وقام برحلة إىل مصر وتركيا. وكف بصره يف آخر عمره. واس
ض على اتباع السنة،  ، يف أمساء أشياخه، و )رسالة اهلدى( )أرجوزة يف احل منظوم على حرف النون 

 . (1) ورسالة يف )تفضيل شرف العلم على شرف النسب(
 

قال عنها ولدها الشيخ إمساعيل ابن حممد سعيد سفر املدين يف إجازته   :أم الزينوالدته 
سني أيخذ عنها بواسطة أو  للدمنيت: " هي شيخة مشايخ احلرمني ومن وجد اآلن هبما من املدر 

تطوق واملفهوم، حفظت القرآن ابلعشر واخلمسة وعشرين متنا  واسطتني أو أكثر، وحيدة يف العلوم امل
ا  من سائر الفنون وهي بنت سبع سنني، وجاء هبا والدها إىل والدي حممد سعيد فقال له: أقرئه

 ".  2الكتب الستة والبيضاوي والكشاف، وأخذت عن خاهلا عمر املالكي 
 

إمساعيل بن حممد سعيد سفر املدين: مل أجد له ترمجة لكن ذكر إمسه يف مواضع, مثل   أخوه
 يف ترمجته على والديه.  

 
  

 

 . 6/140 ،15ط ، ألعالما،  لزركلي ا . 986/ 2، 2ط  ،فهرس الفهارس ،عبد احلي الكتاين  (1) 
    2 /2،904ط, فهرس الفهارس  عبد احلي الكتاين(    2)          
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 املبحث الثالث 
 سبب التسمية "بفيض اجلواد بعلو اإلسناد" 

ومن هذا املنطلق قد وجد  ،لكن يالحظ أنه كان مهتم بعلو األسانيد ، التسميةمل يذكر املؤلف سبب 
 أعلم.ناسبة هلذه التسمية وهللا م
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 رابع املبحث ال
 .أوضاع العامل اإلسالمي يف القرن الثان عشر اهلجري

 متهيد 
  ، العامل اإلسالمي يف القرن الثاين عشر اهلجري  يف عن الوضع  يسريًاولو  ًئا من املناسب أن نذكر شي

فحري بنا أن نتعرف على  ،هذا القرن اشوا يفع  نمم الرواه الذين سنقوم ابلرتمجة هلمجل  إن حيث 
بعض الظواهر يف مع اإلشارة إىل  ،ا جتماعي  ا ، اديني   ،ازمان سياسي  اليف هذا  وحاهلم واقع املسلمني
 اإلسالمي. حاضر العامل 

 املطلب األول 
 يف العامل اإلسالمي األوضاع السياسية

  ن الثاين عشر اهلجري )الثامن عشر امليالدي( ثالث كانت تتزعم العامل اإلسالمي يف مشرقه أثناء القر 
 :هي كبرية،دول  

 . (1) الدولة الصفوية يف فارس، والدولة املغولية يف اهلندو  ،الدولة العثمانية 
 : العثمانيةالدولة 

وظهور عوامل  ،ميثل القرن الثاين عشر اهلجري يف عمر اخلالفة العثمانية مرحلة الشيخوخة واهلرم
ففي جمال القيادة السياسية ظهر ضعف السالطني  ، امةيف خمتلف جماالت احلياة الع الضعف والتدهور

واالستبداد أبمور الدولة والتصرف يف  ،العثمانيني وتسلط وزراء الدولة وقادة اجليش االنكشاري عليهم
ر الرتف  وكانوا ال ميلكون اخلربة الكافية وال ينطلقون من رعاية املصلحة العامة، وظه ،ون العامةؤ الش 

ومل يعد لديهم وقت  ،والسعي وراء شهوات النفس وحظوظها يف دور اخلالفة وسالطني آل عثمان 
حل الدولة وتنمية احلياة يف خمتلف جوانبها يف مركز ون اخلالفة ومحاية مصاؤ يستطيعون فيه رعاية ش 

دارة مجيع األمور يف  مما أاتح للوالة يف األقاليم التصرف املطلق يف إ ، اخلالفة وأقاليمها املتعددة
فساءت اإلدارة وتفشى الظلم وضاقت موارد الرزق وأمهل التعليم وتفشى اجلهل وصار أكرب  ، أقاليمهم

 ، وترك األمن ،اتوات واحتكار األقوات وعدم تطوير وسائل اإلنتاجأخذ اإلهم الوالة مجع األموال و 
 ،من الصناعات واحلرفت كثري واندثر  ،وانكمشت الزراعة والتجارة ،وتدهورت القوة العسكرية

 

  (. 418 -  416)ص   ،1ط، اجملددون يف اإلسالم ، عبد املتعال الصعيدي (1) 
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وتوافرت أسباب اخلروج على اخلالفة  ،وتفشى السلب والنهب وقطع الطريق ،وساءت األحوال
 العثمانية. 

املرحلة من عمر اخلالفة العثمانية اليت تراجعت فيها يف خمتلف جوانب احلياة بدأت  ويف هذه 
ومواردها املالية وأساليبها يف اإلدارة  ، ا احلربيةيف أورواب املسيحية بوادر النهضة احلديثة وتطورت وسائله

دهور ما يكفي  وتطلعت إىل اإلجهاز على هذه اخلالفة اليت وصلت إىل حالة من السوء والت ،واإلنتاج
إلعطاء الفرصة ألعدائها للنيل منها وتقطيع أوصاهلا، وبدأت الدول الغربية املسيحية يف الدخول مع  

النشغاهلا ابحلروب  ؛وألقاليمها املختلفة إمهااًل  امتعددة مما زاد حالتها سوءً  اخلالفة العثمانية يف حروب 
ا يف بعض املواقف ا يف معداهتا احلربية واهنزامً لفً ا يف قدرهتا وختيف أورواب اليت أظهرت من خالهلا عجزً 

 العسكرية مع أورواب. 
األمريكي لوثروب ستودارد   وقد نقل صورة اخلالفة العثمانية يف هذه املرحلة من عمرها املؤرخ

   فقال: (1)يف كتابه حاضر العامل اإلسالمي
ومن التدين  ،ظم مبلغيف القرن الثامن عشر كان العامل اإلسالمي قد بلغ من التضعضع أع"

وانتشر فيه   ، جوه وطبقت الظلمة كل صقع من أصقاعه ورجا من أرجائه فاربدّ  ،واالَنطاط أعظم دركة
واستغرقت األمم اإلسالمية  ،ا من آاثر التهذيب العريبوتالشى ما كان ابقيً  ،فساد األخالق واآلداب 

 ،وانطفأت قبسات العلم الضئيلة ،وساد اجلهل ،وماتت الفضيلة يف الناس ،يف اتباع األهواء والشهوات 
فكثر السلب والنهب وفقد األمن ، وانقلب احلكومات اإلسالمية إىل مطااي استبداد وفوضى واغتيال

 أمهلت الزراعة أميا إمهال.و ا ا شديدً التجارة بوارً وابرت ا" إىل أن قال: ا وجورً السماء متطر ظلمً  وصارت 
وهذه األحوال كلها جعلت أقاليم اخلالفة العثمانية يف حالة من السوء والتدهور السياسي 

 م. الذي ينذر ابنفجار شديد وظهور حركات استقالل عن اخلالفة العثمانية اليت أدركها اهلر 
ن  إإذ  ؛ أقاليم اخلالفة العثمانية رعايةوملا كانت جند وهي قلب شبه جزيرة العرب أقل 

بل اكتفوا ببسط نفوذهم على  ،ومل حتظ منهم أبي رعاية ،العثمانيني مل يعريوا هذه املنطقة أي اهتمام
وسط شبه  كوا وتر  ،احلرمني الشريفني والساحل الغريب من شبه اجلزيرة العربية وساحل اخلليج العريب

 مما جعله يف عزلة شديدة عن العامل اإلسالمي.   ،جوداجلزيرة العربية فلم يكن هلم فيه و 
 

 . 259ص 2جـ، 3ط، الميامل اإلسحاضر الع ،ستودارد  )1(
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وسادت فيها الفوضى   ،وقطعت فيها السبل ،األمنملا كانت جند كذلك اضطرب فيها حبل 
ة ودرست معامل احلضارة اإلسالمي ،وعم اجلهل ،وماجت فيها الفنت ،والسلب والنهب واألخذ ابلثأر

 يف خمتلف جوانب احلياة. 
هي  -يف ذلك الظالم احلالك -لذلك كانت أول قبسة من نور انطلقت من هذه املنطقة 

ية يف جند على يد اإلمام حممد بن عبد الوهاب واإلمام حممد بن سعود وهي احلركة  صالح اإلاحلركة 
ابتة وشقت بذلك الطريق ه الصافية والنصوص الشرعية الثاليت طالبت ابلعودة إىل اإلسالم يف منابع

  ، اإلسالمية األخرى يف املطالبة ابلعودة إىل اإلسالم والعيش يف ظالله الوارفة وأمنه السابغ للشعوب 
  ، ا يف آسيا وشبه القارة اهلندية ويف أفريقياي بعد ذلك تباعً داإلسالم صالح اإلفظهرت حركات 

 . البحث إن شاء هللا ية يف موقعه من هذاصالحاإلكات وسيأيت احلديث عن هذه احلر 
 :  أما الدولة الصفوية يف فارس

م( واختذ من مدينة )تربيز(   1500هـ ) 906فهي اليت أنشأها )إمساعيل بن صفي الدين( سنة 
عاصمة له، وقد اتسعت دولته فامتدت من اخلليج العريب إىل حبر قزوين، وكانت هذه الدولة شيعية  

م( فخلفها أمراء  221٧هـ ) 1135وانتهت هذه الدولة سنة عداء مع الدولة العثمانية السنية، ذات 
ا، مث أخذ م( فنادى بنفسه ملكً  1٧29هـ ) 1142من األفغان حىت قضى عليهم )اندر شاه( سنة 

 .(1) يوسع أمالكه حىت امتدت دولته من اخلليج العريب إىل بالد اهلند 
واستعان ابإلنكليز على ذلك، جيشه وتنظيمه على النظم احلديثة،  وقد اهتم اندر شاه بقيادة

إن اندر شاه حاول املؤاخاة بني أهل السنة والشيعة، وكان ذلك سبب مقتله بتدبري بعض أئمة  ويقال 
واستمر هذا   ،م( ومبقتله اضطرب أمر بالد فارس 1٧4٧هـ ) 1160املذهب الشيعي يف بالده سنة 

 .م( 1٧88هـ ) 1203القاجارية سنة  لةاالضطراب حىت قيام الدو 
 :  أما الدولة املغولية يف اهلند 

هـ( وخلفه ملوك أقوايء حىت جاء  1505هـ ) 909فقد أنشأها )اببر شاه( من نسل تيمور لنك سنة 
القرن الثاين عشر اهلجري فاضطرب أمرها وطمع فيها أمراء اهلندوس بدعم من شركة اهلند الشرقية 

ا على اهلند حتت محايته، وكان  شاه( ملكً  فأجندها )اندر شاه( ملك فارس وعني )حممد، اإلنكليزية

 

 .41٧،  350ص  ،1ط ، اجملددون يف اإلسالم ، عبد املتعال الصعيدي (1) 
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ا للحروب الداخلية، فانقسمت  ا، مما جعل البالد مرتعً ا، وخلفه ملوك أشد ضعفً ا فاسقً األخري ضعيفً 
عد والية، ومل تلبث أن إىل والايت مما سهل على شركة اهلند الشرقية اإلنكليزية االستيالء عليها والية ب

 .(1) م( 1856هـ ) 12٧4 احلكومة اإلنكليزية سنة انتقلت سيادة هذه الوالايت إىل
 : أما حال املسلمي على حدود العامل اإلسالمي

فقد تعرضت اإلمارات اإلسالمية على حدود روسيا القيصرية للضغط  ، فلم تكن أبحسن من داخله
 إمارة الرتكستان الشرقية، حىت اضطر املسلمون هناك إىل قبولاحلريب من جانب روسيا وخاصة 

 .م(1٧31هـ )1144ية عليهم وذلك سنة السيادة الروس
كما عاىن املسلمون يف الصني من اضطهاد أسرة )املانشو( احلاكمة هناك، فضيقت عليهم  

 . (2)مت عليهم ذبح البقر مما سبب انتقام املسلمني عدة مرات يف دينهم، وحرّ 
 :أما املسلمون يف )أندونيسيا( وما جاورها

فقد كانوا على حالة من الضعف، فبالرغم من االنتشار الكبري لإلسالم هناك   :ةمن جزر اهلند الشرقي
طريق التجار املسلمني، إال أن املسلمني هناك تفرقوا إىل إمارات صغرية سهلت على اهلولنديني  عن

 . (3)واإلنكليز غزوهم، وابلتايل استعمارهم يف بالدهم
القرن الثاين اهلجري يف عصر مصنف  رقه تلك هي احلالة السياسية للعامل اإلسالمي يف مش 

 .كتاب "فيض اجلواد بعلو اإلسناد"
 املغرب اإلسالمي:أما 

ا من مشرقه، فقد كان العثمانيون قد استولوا على ففي احلقيقة مل تكن حالته السياسية أبحسن حظ  
قع يف  م( بعدما كادت ت1556هـ )964حفص وبين زاين( سنة وحموا دوليت )بين  ، تونس واجلزائر

دولة السعديني(  )بان، كما سقطت يف مراكش دولة )بين وطاس( وقامت على أنقاضها أيدي األس
ا من الضعف السياسي للدولة العثمانية يف هذا القرن  وإذا كنا قد رأينا شيئً ، م(1549هـ )956سنة 

مما   ،جلزائر)الثاين عشر اهلجري( فال شك أن هذا الضعف سينعكس على كافة والايهتا ومنها تونس وا
 

 .418و  350ص  ،1ط ، اجملددون يف اإلسالم ، عبد املتعال الصعيدي (1) 
   .90ص  ، د.ط،اإلسالم يف القرن العشرين ، العقاد  (2) 
الدعوة   ، ترمجة حسن إبراهيم حسن وعبد اجمليد عابدين ،ماس أرنولد، وتو 85ص  ، د.ط،اإلسالم يف القرن العشرين  ،العقاد  (3) 

 . 402و  401ص  ،3، طإىل اإلسالم 
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احلربية عليها، ومما زاد الطني بلة ضعف  جعلها ال تقوى على مقاومة محالت الربتغاليني واألسبان 
إضافة إىل وجود فنت   ،(1) دولة السعديني هناك، فهي مل تكن من القوة حبيث تقف أمام هذه احلمالت 

ا بني قبائل  مة مع بعضها، وأخريً داخلية بني العرب والرببر وبني اإلمارات اليت تسكنها )اهلوسا( املسل 
هذه املنطقة من العامل اإلسالمي ضعيفة ال تقوى حىت على  اهلوسا وقبائل الفوالن. كل ذلك جعل
 .الصمود يف وجه احلمالت األوربية عليها

هذه حملة موجزة عن حالة العامل اإلسالمي السياسية يف مشرقه ومغربه؛ وابجلملة فهي حالة  
ذا أتثري  وكان هل (2)عانيه العامل اإلسالمي يف تلك الفرتة من فساد سياسي عامسيئة تدل على ما ي

ملحوظ على احلالة االقتصادية يف العامل اإلسالمي، فنتيجة هلذا التدهور انعدم األمن واالستقرار 
تتجه  هذا يف الوقت الذي كانت دول أوراب  ، (3)ا، وأمهلت الزراعة أميا إمهال ا شديدً فبارت التجارة بوارً 

حساب العامل اإلسالمي الضعيف، وهتتم بتقوية جيوشها وتطور علومها  َنو تقوية نفوذها على
 . (4) فوصلت إىل قوة الكهرابء والبخار، واخرتاعاهتا

وابلرغم من هذا التدهور يف العامل اإلسالمي فإن الشعوب اإلسالمية ال ختلو ممن توجد عنده  
بة وحدها ال تكفي فال بد من العمل املتواصل اهلادف  الرغ ولكن ،(5)هذا الفساد إصالحلرغبة يف ا

 .البناء
 

  

 

 .418و  350ص  ،1ط ، اجملددون يف اإلسالم ، عبد املتعال الصعيدي (1) 
 (2 )(3) Nicholson ،R. A. ،Aliteiary History of the Arabs P466. 
  .259ص  1ج ، 3ط، حاضر العامل اإلسالمي ،ستودارد  (3) 
 .429ص  ،1ط ، اجملددون يف اإلسالم ، عبد املتعال الصعيدي (4) 
، ص  1ج ، د.ط،صالحية ومراكز الثقافة يف الشرق اإلسالمي احلديث حماضرات عن احلركات اإل ،مجال الدين ،الشيال  (5) 

55. 
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 املطلب الثان 
 األوضاع الدينية يف العامل اإلسالمي

االَنراف يف املسار العام لألمة املسلمة يف أصل عقيدة التوحيد مع قيام الدولة العباسية بعمليات   أبد
وترمجة بعض املعارف العامة   ،والروم واهلنود الفرسمثل  ،النقل عن األمم السابقة يف العلوم واآلداب 

ها من الفلسفات اليت كتبت يف ظل مفاهيم غري إسالمية واصطبغت هبا حىت صار من الصعب جتريد
اليت قامت عليها إبفساح اجملال ألهل الكالم يف التحدث عن التوحيد واأللوهية وفق مصطلحات 

وإقامة املناظرات يف املساجد واملنتدايت يف البصرة  ،غريقيةاإلتقوم على علوم املنطق اليوانين والفلسفة 
دارس اإلسالمية إىل مدارس عقلية وتقسيم امل ، والكوفة وبغداد وغريها من حواضر العامل اإلسالمي

وأخرى نقلية واثلثة جتمع بينهما وتقوم كل مدرسة ابالنتصار ملذهبها ال يف فروع الدين وفق الشريعة 
مية وعلم التوحيد ومسائل العقيدة، ومن مث ظهور الكذب يف احلديث النبوي  بل يف أصول إسال

مث دخول   ،واإلقليم ة ذهب والقبيل الشريف ووجود الوضاعني ألسباب متعددة منها نصرة امل
 .اإلسرائيليات يف علم التفسري واحلديث وأخبار األمم واتريخ اإلسالم واملسلمني

كاايت اليت أيتون  ب وحماولة جذب العامة ابلقصص واحلووجود القصاصني الذين عرفوا ابلكذ
يف اتريخ ومصادر العلوم مما جعل شوائب االَنراف تدخل  ،فيها ابلغرائب واألخبار املتقدمة وغريها

 اإلسالمية. 
وعلى الرغم من اجلهود العظيمة اليت بذلت من جم غفري من العلماء يف حفظ الكتاب والسنة 

سانيد يف احلديث واألخبار التارخيية وأحكام علم اجلرح والتعديل وكتب  وتوثيق األخبار ونقد األ
فإن تلك اجلهود املضاد   ،لثابتة من املختلقةا واألخبار ااألطراف ومتييز األحاديث الصحيحة من غريه

 ا ضارة عانت منها األمة اإلسالمية يف عصورها التالية. لصفاء عقيدة التوحيد قد تركت آاثرً 
اإلسالمية بعد ذلك فيما يتصل بصفاء عقيدة التوحيد العناصر   معاانة األمةولقد زاد من 

وما لديها من جهل حبقيقة  ،لوثة يف العقيدة األعجمية اليت دخلت يف اإلسالم مع ما كان عندها من
ال سيما بعد أن اَنسر ظل  ،وما تعانيه من صعوبة يف فهم اإلسالم ،هذا الدين وعقيدته الصافية

 مي.ريب على كثري من أقاليم العامل اإلسالاللسان الع
التأثري الطارئ على حياة   من ألوان ومتثل احلملتان الصليبيتان الغربيتان األوىل والثانية لوانً 

والرايح الشديدة العاتية اليت محلتها املوجة املغولية   ،املسلمني يف بعض التصورات والعادات واألخالق
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ا حتمله من عقائد وثنية وما بقي لدى من أسلم منها من لوثة يف أصل  الترتية على العامل اإلسالمي مب
مة يف البالد اإلسالمية ذات التأثري البالغ على احلياة  م مع تبوئهم املراكز امله التوحيد وفهم اإلسال

 العامة يف فرتة خفت فيها صوت احلق الناصع والتوحيد اخلالص.  
يف الفهم   ى متدن  العامل اإلسالمي واالَندار هبا إىل مستو كان هلذا كله أثره البالغ يف احلياة يف 

 واملمارسة ومظاهر احلياة. 
الفة العثمانية قد حاولوا العودة ابألمة اإلسالمية إىل الدين وإذا كان األتراك يف دولة اخل

دينية  اخلالص والعقيدة الصافية، إال أهنم مل يلبثوا أن أسرع إليهم اهلرم وساءت يف دولتهم احلالة ال
 ، وتعظيم األموات  ،وظهرت البدع واخلرافات واملذاهب املنحرفة ،واالجتماعية، فأسيء فهم الدين

وقصدها الناس لطلب النفع ودفع الضر  ،والصاحلني ت والقباب فوق قبور األولياء وأقيمت البنااي
شب على وقضاء احلاجات، فظهر الشرك يعلن عن نفسه بني أظهر املسلمني يف كثري من دايرهم و 

 ذلك الصغري وهرم عليه الكبري.
ل ابلنساء  وما يكون فيها من اختالط الرجا واملناسبات لد اوقامت بدعة االحتفاالت ابملو 

وممارسة بعض األعمال البدعية مثل الغناء وضرب الدفوف واحلركات الصوفية. وتبوأ أصحاب الطرق 
تأثري على الناس ما ليس لغريهم، كل ذلك  الصوفية مكانة كبرية يف نفوس العامة حىت صار هلم من ال

ور اجلمود  كان على حساب مذهب السلف الذي كانت عليه هذه األمة من عهد النبوة حىت عص
املتأخرة يف النصف الثاين من عهد اخلالفة العثمانية واليت بلغت من السوء غايته يف القرن الثاين عشر 

بل استمرت آاثرها ماثلة إىل يومنا هذا يف   ، عثمانيةوما تاله من عهود حىت سقوط الدولة ال، اهلجري
 كثري من داير املسلمني.

د يف الفقه وسوء حالة اخلالفة اإلسالمية العثمانية بعد  وظهور الشرك والبدع واخلرافات واجلمو 
ية التجديدية يف جند على يد املصلح حممد ين عبد صالحاإلهرمها كان أهم حافز لقيام الدعوة 

 عادة عز املسلمني. لرد الناس إىل هللا وحتقيق توحيده وإقامة دينه واست -ه هللارمح-الوهاب 
 : (1)كتاب حاضر العامل اإلسالميوعن هذه الفرتة قال صاحب  

 

 . 259ص 1جـ، 3ط، حاضر العامل اإلسالمي ،ستودارد  )1(
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"وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء فألبست الوحدانية اليت علمها صاحب الرسالة الناس  
وكثر عدد األدعياء   ،لوات من أرابب الص وخلت املساجد ،ا من اخلرافات وقشور الصوفيةسجفً 

ن يف أعناقهم التمائم والتعاويذ  وطوائف الفقراء واملساكني خيرجون من مكان إىل مكان حيملو  ،اجلهالء
 والسبحات ويومهون الناس ابلباطل والشبهات ويرغبوهنم يف احلج إىل قبور األولياء". 

ت غاية التدين يف غالعامل اإلسالمي قد بل ومن هذا العرض السريع يتضح أن احلالة الدينية يف 
الوزراء والكتاب وقواد اجليوش القرن الثاين عشر اهلجري على يد األعاجم من اخللفاء والسالطني و 

ولكن نتيجة اجلهل ابللغة العربية  ،وعن جهل يف األعم األغلب اإلسالمية عن علم يف بعض األحيان
 ،ألعاجم بتاريخ ومورواثت وممارسات ولواثت يف الدينوصعوبة فهم النص الشرعي وارتباط هؤالء ا

ا ابلدول الشيعية اليت قامت يف عهد العثماين مرورً واستمرار القيادة فيهم من العهد العباسي إىل هناية ال
مشال أفريقيا كالدولة الفاطمية ويف بالد فارس والدولة الصفوية ودولة املغول يف اهلند وكلها بقيادات  

  ،ا التوحيد عند كثري من الناس بلواثت الوثنية والبدع احملدثة يف الدين بال علمط فيه اختل  ،أعجمية
وألف ذلك حىت صار أخذ ذلك كله من الدين، ومنكره خارج على الدين، يناصب العداء وتصدر  

 ضده الفتاوى الشرعية.
د بن  يف وصف حالة جند قبل دعوة اإلمام حمم -رمحه هللا  - يقول الشيخ عثمان بن بشر

ار واألحجار  وكثر االعتقاد يف األشج ،وغريها عبد الوهاب: "وكان الشرك إذ ذاك قد فشا يف جند
واالستعاذة ابجلن والذبح هلم ووضع الطعام وجعله هلم يف  ،والقبور والبناء عليها والتربك هبا والنذر هلا 

   .(1) "واألصغرالشرك األكرب وغري ذلك من  ..واحللف بغري هللا ،زوااي البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم
"وملا   :هاب إىل الدرعيةوقال يف وصف حالة جند عند وصول اإلمام حممد بن عبد الو 

وما وقعوا فيه من الشرك األكرب واألصغر والتهاون   ، استوطن الشيخ الدرعية كانوا يف غاية اجلهالة
 . "(2) ابلصالة والزكاة ورفض شعائر اإلسالم

 عشر اهلجري. لدينية يف القرن الثاينفهذا وصف جممل للحالة ا 
  

 

 . 6ص1ج ، للشيخ عثمان بن بشر  ، جند عنوان اجملد يف اتريخ ( 1) 
 . 14ص 1ج، 4ط  ،عنوان اجملد يف اتريخ جند  ، عثمان بن بشر (2) 
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 ثالث املطلب ال 
 يف العامل اإلسالمي جتماعيةاألوضاع اال

قد  فلقد كانت بصمات سوء األوضاع السياسية والثقافية واضحة على احلياة االجتماعية يف جند، 
تتمثل   ،كرميةكانت يف عهد اخللفاء الراشدين والدولة األموية وصدر اخلالفة العباسية حياة اجتماعية  

يف الروابط   ؛ ناء والسعادة يف كل امليادينتفيض ابلرب والعطاء واخلري واهلو  ،فيها روابط اإلسالم السمح 
فكانت   ، األسرية الرحيمة ويف العالقات االجتماعية العامة ويف شبكة االتصاالت القائمة يف اجملتمع

 والتقوى والسعي احلثيث خلري األمة  تفيض ابألخوة اإلسالمية الرحيمة والتعاون على الرب احلياة
وكانت مبادئ اإلسالم متارس يف حميط األسرة ويف العالقات الزوجية  ،واحد فراد يف آن  واجلماعة واأل

وكان الوالء فيها والنصح هلل ولرسوله   ،يف خمتلف أوجه التعامل ويف تبادل املنافع على كل األصعدة
والروابط يف كل  ،والتعاون شعار اجلميع ،نيمة بني املسلموالنصيحة قائ ،سلمني وعامتهمألئمة امل

 ثل التالحم الشديد والتماسك القوى وفق ما أراده هللا من عباده وما شرعه خللقه.اجملاالت مت
ص النفوذ السياسي واَنسر املد الثقايف عن هذا اإلقليم من مث ملا ضعف الوازع الديين وتقلّ 

ما فقدت من سلطان  رياة االجتماعية من الضعف والفتور بقدأقاليم العامل اإلسالمي أصاب احل
 ،النفوس وأثر السلطة السياسية على األفراد، وحظها من الثقافة الواعية والعلم النافعالدين على 

ا عن الدين، فضلت األسرة على ترابطها والقبيلة على  وبعدً وحلت حملها أوضاع مغايرة ختتلف قرابً 
مت مفاهيم جديدة ومواضعات حمدثة خرجت فيها األمة عن مسارها القدمي متاسكها وترامحها وقا

 أصالتها اإلسالمية اخلالصة. و 
  ،  من االحتادفظهر يف الناس التعصب للبلد والقبيلة وحلت الفردية حمل اجلماعية والفرقة بداًل 

ادة يف  وعظمت امل ،ووهنت عرى الدين يف النفوس ،وقل العلم ورواده ،وظهر اجلهل وعم سلطانه
وفقدت الغاية   ،وحلت العداوة والبغضاء حمل التعاون واإلخاء ،وجعلوها مصدر التفاضل ،نظارهمأ

 الواحدة واهلدف املشرتك. 
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وقل األمر  ،وانتشرت املنكرات  ،وأتججت انر احلمية للبلد والعشرية ،وبذلك كثرت الفنت
  ، وقطعت أواصر املودة والرتاحم  ،وضعفت األمة ،وفقدت حراسة الدين ،ابملعروف والنهي عن املنكر 

فصارت احلياة االجتماعية يف قلب جزيرة  ،وأعجب كل فرد برأيه وقومه ،الضالل والباطلوانتشر 
وجفت فيها منابع الرب  ،وفقد يف ظلها األمن ،ت فيها موارد الرزققلّ  ،ا ال يطاقالعرب جحيمً 

 واإلحسان والرتاحم أو كادت.
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 :اخلالصة
الثاين عشر اهلجري من الفرتات احلالكة يف اتريخ  إىل منتصف القرن من القرن العاشر  إن الفرتة الواقعة

 وذلك لعدة أسباب منها:  ، األمة اإلسالمية عامة ويف منطقة جند وقلب جزيرة العرب خاصة
 التمزق السياسي الذي حاق ابألمة اإلسالمية وذهب برحيها. -1
 ة وأقفرت مرابعها.ثقافة اإلسالميإذ توقف مد ال ؛الركود الفكري والثقايف -2
 مجود الفقه اإلسالمي وعدم قدرة علمائه على مواجهة املشكالت حبلول إسالمية.  -3
 ضعف الصالت السياسية والعلمية والثقافية بني حواضر العامل اإلسالمي.  -4
 ضياع األهداف العليا لألمة اإلسالمية وعدم وضوحها يف أذهان قادة األمة وأفرادها. -5
وقيام التعصب األعمى للمذهب والقبيلة  ،املذهبية و كرية كثرة االختالفات السياسية والف  -6

 والبلد.
 تعدد القيادات السياسية وقيام املشاحنات بينها وكثرة الفنت. -٧
تركيز اخلالفة العثمانية يف عهدها األخري على مجع اجلباايت وجتميع املغامن من األقاليم   -8
 ا. الدين والدنيا معً ية يف أمور صالحاإلوانب ال اجلوإمه ،اإلسالمية
 واَنصار الفقه يف خمتصرات قليلة غري كافية. ،قلة العلم وانتشار اجلهل -9

 اعتبار املناصب الدينية والرائسية مغامن والسعي إىل كسب الوجاهات. -10
يف كثري من ظهور االبتداع يف الدين واالَنراف يف العقيدة واخلروج عن جادة احلق  -11

 مظاهر احلياة.
قد ظهرت  إال أهنا  ،كانت هذه األسباب وغريها قد أحاطت ابملسلمني يف معظم دايرهم  وإذا

بصورة أوضح يف جند وقلب جزيرة العرب لعدة اعتبارات خاصة ابملنطقة إىل جانب األسباب املشرتكة  
م يف موارد الرزق وأصعبها  اليألقاألخرى. فقد كانت بالد جند يف هذه القرون من أضيق املناطق وا

بل صار قطع  ،حبل األمن وانتشرت فيها الفوضى وكثر قطاع الطرق وهي بالد اضطرب فيها ،ارقً ط
الطريق والغارات من أهم موارد رزق املقيمني فيها ال سيما من البوادي واألعراب. كل ذلك زاد من 

لعلم وانتشرت اهنا حىت كثر فيها اجلهل وقل اعزلتها وغربة اإلسالم فيها وندرة العلم والعلماء بنب سك
فصار يف بالد جند مثل ما يف   ،وقلت السنة وضاعت احلقيقة واندثرت معامل الدين ،البدعة واخلرافة

 البالد اإلسالمية األخرى من التخلف واالَنراف وزايدة. 
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 امساملبحث اخل
 مقدمة عن علم احلديث 

 متهيد: 
ا ا ولو موجزً يتطلب منا أن نذكر كالمً  ،بههو عن رواة احلديث وكت موضوعنا يف هذه الرسالةمبا أن 

 مستعينني ابهلل تبارك وتعاىل. عن شرف ومقام هذا العلم
  ، سيدان ،تقريرات خري البشريةأبقوال وأفعال و علم احلديث من أشرف العلوم حيث يتعلق 

 عليه أفضل الصالة وأمت التسليم. ،حممد رسول هللا ،وحبينا املصطفى
 تعاىل حول النقاط اآلتية: سنتحدث إن شاء هللا و 
 .. السنة من الوحي1
 .. شرف علم احلديث2
 . . عناية السلف ابلسُّن ة 3
 . اإلسناد . تعريف 4
 .من خصائص األُمة اإلسالمية اإلسناد. 5
 العلماء به.  وعناية  اإلسناد . أمهية 6
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 املطلب األول 
 السنة من الوحي

 -للنيب صلى هللا عليه وسلم من األقوال واألفعال والتقريرات ما أضيف  -تقدم السنة النبوية ابملعىن امل
والقسم  هي أحد قسمي الوحي اإلهلي الذي نزل به جربيل األمني على النيب صلى هللا عليه وسلم،

 الثاين من الوحي هو القرآن الكرمي.
        ﴿ فالسنة النبوية من الوحي، بذلك نطق الكتاب العزيز: 

  ﴾  (1)بو داود والرتمذي وابن ماجه، عن  ، وبذلك جاءت السنة نفسها؛ فقد روى أ
املقدام بن معد يكرب أنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أال إين أوتيت الكتاب ومثله  

القرآن فما وجدمت فيه من حالل فأحلوه  عليكم هبذا معه، أال يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول: 
وما وجدمت فيه من حرام فحرموه، أال ال حيل لكم حلم احلمار األهلي وال كل ذي انب من السبع وال 
لقطة معاهد، إال أن يستغين عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن مل يقروه فله أن  

 .(2) اه"رَ يعقبهم مبثل قِّ 
يب يف معامل السنن: "قوله "أوتيت الكتاب ومثله معه" حيتمل وجهني من اخلطاإلمام يقول ا

من الوحي   يالتأويل، أحدمها: أن يكون معناه: أنه أويت من الوحي الباطن غري املتلو مثل ما أعط
 الظاهر املتلو.

يبني ما  أن  ا يتلى، وأويت من البيان، أي أذن لهوحيتمل أن يكون معناه: أنه أويت الكتاب وحيً 
يف الكتاب ويعم وخيص، وأن يزيد عليه فيشرح ما ليس له يف الكتاب ذكر، فيكون ذلك يف وجوب 

 احلكم ولزوم العمل به كالظاهر املتلو من القرآن.

 

 .4-3سورة النجم اآلية: ( 1) 
كتاب السنة، ابب يف لزوم    سننه،أخرجه أبو داوود يف (، و 41٧1٧، حديث رقم )28/410: املسندأخرجه اإلمام أمحد يف ( 2) 

ِّّ  ، أبواب العلم، سننه رتمذي يف (، وأخرجه ال 4604حديث رقم ) ٧/13السنة،  اَبُب َما هنَِّي َعنحُه َأنح يـَُقاَل عِّنحَد َحدِّيثِّ الن يبِّ
ُ َعَليحهِّ َوَسل م هِّ َهَذا َحدِّيٌث َحَسٌن ( وقال الرتمذي: 2664، حديث رقم ) 4/335: َصل ى اّلِل  . وأخرجه ابن  َغرِّيٌب مِّنح َهَذا الَوجح

، حديث رقم  1/9: َوالتـ غحلِّيظِّ َعَلى َمنح َعاَرَضه  -َصل ى اّلِل ُ َعَليحهِّ َوَسل َم  -ولِّ اّلِل ِّ  َحدِّيثِّ َرسُ اَبُب تـَعحظِّيمِّ ماجه، أبواب السنة، 
  (.28٧0حديث رقم ) ، 6/8٧1: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وصححه األلباين يف  (،12)
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نه حيذر بذلك خمالفة السنن إوقوله: "يوشك شبعان على أريكته يقول: عليكم هبذا القرآن" ف
وسلم مما ليس له يف القرآن ذكر، على ما ذهبت إليه اخلوارج ليه اليت سنها رسول هللا صلى هللا ع

 . (1)والروافض؛ فإهنم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنن اليت قد ضمنت بيان الكتاب فتحريوا وضلوا
  

 

 .28، ص تدوين السنة ومنزلتها  ،عبد املنعم السيد ، جنم( 1) 
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 املطلب الثان 
 شرف علم احلديث 

نية بعد القرآن،  ة الثااملرتب ال خيتلف اثنان يف أن علم احلديث أشرف علم بعد كتاب هللا، كيف ال وهو 
واملصدر الثاين للشريعة اإلسالمية، نطق به الذي جاءان ابلقرآن من عند هللا، املعطى جوامع الكلم 

قال: صلى  ود بسنده عن العرابض بن سارية.. املفوض إليه من هللا أمر التبيني والتحصيل، روى أبو دا 
فوعظنا موعظة بليغة فقال: "أوصيكم  علينا،أقبل  مث ،بنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ذات يوم

ا،  ا كثريً نه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفً إبتقوى هللا والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي؛ ف
فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين؛ متسكوا هبا وعضوا عليها ابلنواجذ، وإايكم وحمداثت  

   .(1)   لة"دعة ضالاألمور؛ فإن كل حمدثة بدعة وكل ب
في قوله: "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين" دليل على أن الواحد من اخللفاء الراشدين ف

  وخالفه فيه غريه من الصحابة كان املصري إىل قول اخلليفة أوىل".إذا قال قواًل 
توهنا،  النبوايت، أعين معرفة مالعلوم حتقيق معرفة األحاديث أنواع من أهم و يقول اإلمام النووي: "

أن شرعنا مبين على الكتاب العزيز  :ضعيفها وبقية أنواعها املعروفة، ودليل ذلك صحيحها وحسنها و 
والسنن املروايت، وعلى السنن احملكمات، وقد اتفق العلماء على أن من شرط اجملتهد من القاضي  

حلديث من أَجّل العلوم ابألحاديث احلكميات، فثبت مبا ذكرانه أن االشتغال اب واملفيت أن يكون عاملاً 
كد القرابت، وكيف ال يكون كذلك؟ وهو مشتمل على بيان أفضل الراجحات وأفضل أنواع اخلري وآ

 . (2) اخل" ..املخلوقات، عليه من هللا الكرمي أفضل الصلوات والسالم والربكات 
ر  "إن علم احلديث علم رفيع القد :ملنبيت الدمشقي احلنفيا أمحدويقول العالمة الشهاب 
يعىن به إال كل حرب، وال حيرمه إال كل غمر، ال تفىن حماسنه على ممر  عظيم الفخر، شريف الذكر، ال 

الدهر، مل يزل يف القدمي واحلديث يسمو عزة وجاللة، وكم عّز به من كشف هللا له خمبآت أسراره  
ل املتني، ومنه يدرى  اد من كالم رب العاملني، ويظهر املقصود من حبله املتص وجالله؛ إذ به يعرف املر 

 ا. وعجمً ا، ووقف على أسرار بالغة من شرف اخلالئق عرابً ا وامسً  ووصفً مشائل من مسا ذااتً 
 

إرواء الغليل  يف ( وصححه األلباين 460٧، حديث رقم )16/ ٧: كتاب السنة ابب يف لزوم السنة،  سننهيف  داود أخرجه أبو ( 1) 
 .(2455، حديث رقم )8/10٧:  يف ختريج أحاديث منار السبيل

  . 2/3، 2، طاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج   ،حميي الدين حيىي بن شرف أبو زكراي  ، النووي( 2)
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وانهيك بعلم  من املصطفى صلى هللا عليه وسلم بدايته وإليه مستنده وغايته، وحسب الراوي 
ىل حضرته الشريفة هبا وفضاًل وجاللة ونباًل، أن يكون أول سلسلة آخرها الرسول، وإللحديث شرفًا 

 االنتهاء والوصول. 
وطاملا كان السلف يقاسون يف حتمله شدائد األسفار، ليأخذوه عن أهله ابملشافهة، وال 

ة ألخذ غرتاب ابالرحتال إىل البلدان الشاسعيقنعون ابلنقل من األسفار، فرمبا ارتكبوا غارب اال
تتبعوا سنده حىت انتهى إىل من خيتلق   حديث عن إمام اَنصرت روايته فيه، أو لبيان وضع حديث 

 الكذب ويفرتيه.
وأتسى هبم من بعدهم من نقلة األحاديث النبوية؛ فضبطوا األسانيد وقيدوا منها كل شريد،  

 غرض هلم إال الوقوف على وسربوا الرواة بني جتريح وتعديل، وسلكوا يف حترير املنت أقوم سبيل، وال
اليت  ، ونفي الشبهة بتحقيق السند واتصاله؛ فهذه هي املنقبةالصحيح من أقوال املصطفى وأفعاله

 تتسابق إليها اهلمم.. 
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 املطلب الثالث 
 عناية السلف ابلسُّنَّة 

اإلمكاانت والوسائل ابلسُّن ة املطهرة، وذلك حسب  -رمحهم هللا تعاىل  -تنوعت عناية السلف 
هد وكافة اإلمكاانت وخمتلف الوسائل يف  املتاحة يف كل عصر، ولذلك نالحظ أهنم يبذلون غاية اجل

بني األمة كما سأبيِّّنه يف هذا الفصل إن شاء   اوكتابة، ودراسة ونشرً  ا، حفظً وعماًل  االعناية ابلسُّن ة علمً 
على القرون املفضلة  اومقتصرً  ا ترتيب العصور اترخيي   اهللا تعاىل، وسأذكر مناذج من تلك العناية مراعيً 

 ين السُّن ة وعلومها.ة القرن الثالث اهلجري عصر ازدهار تدو اليت تنتهي بنهاي
 : العناية ابلسُّنَّة يف عصر الصحابة:أواًل 

الشريعة  كان الصحابة رضوان هللا عليهم يف عهد الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستفيدون أحكام 
 من القرآن الكرمي الذي يتلقونه عن الرسول صلى هللا عليه وسلم.

ما كانت تنزل آايت من القرآن الكرمي جمملة غري مفصلة، أو مطلقة غري مقيدة كاألمر  اوكثريً 
 ،امل يبنّي يف القرآن عدد ركعاهتا وال هيئتها وال أوقاهتا، وكاألمر ابلزكاة جاء مطلقً  ،ابلصالة جاء جمماًل 

 مل يقدر ابحلد األدىن الذي جتب فيه الزكاة ومل يبني مقاديرها وال شروطها. 
على شرح ما يتصل هبا من  ك كثرٌي من األحكام اليت ال ميكن العمل هبا دون الوقوف.ذلوك

شروط وأركان، فكان ال بد هلم من الرجوع إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملعرفة األحكام معرفة 
عز   - ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو املبلِّّغ عن ربِّّه وأدرى اخللق مبقاصد شريعة هللا تفصيلية

 . (1) "وحدودها ومراميها -وجل 
 ٌ وقد أخرب هللا يف كتابه الكرمي عن مهمة الرسول صلى هللا عليه وسلم ابلنسبة للقرآن أنه مبنيِّّ

         ﴿ له، وموضٌح ملراميه وآايته حيث يقول تعاىل: 

 ﴾ (2) . 

 

 .  28، ص تدوين السنة ومنزلتها  ،عبد املنعم السيد ، جنم (1) 
 . 44سورة النحل، من اآلية: ( 2) 
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الصحابة رضي هللا عنهم يلتزمون حدود أمره وهنيه، ويقتدون به صلى هللا عليه وسلم يف  وكان 
فكانوا يتعلمون منه أحكام   -إال ما علموا منه أنه خاص به  -كل أعماله وعباداته ومعامالته 

 ".  (1)صلوا كما رأيتموين أصليبقوله صلى هللا عليه وسلم: " اأخذً  ،الصالة وأركاهنا وهيئتها 
ألمره صلى هللا عليه وسلم: "خذوا عين  خذون عنه مناسك احلج وشعائره امتثااًل وأي
 ".  (2)مناسككم

وقد بـََلَغ من اقتدائهم به أنح كانوا يفعلون ما يفعل، ويرتكون ما يرتك دون أن يعلموا لذلك 
 ، أو يسألوه عن عل ته أو حكمته. اسببً 

قال: "اختذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنهما  -عن ابن عمر أخرج البخاري 
من ذهب، فاختذ الناس خواتيم من ذهب، مث نبذه النيب صلى هللا عليه وسلم وقال: إين لن  اخامتً 

 ".  (3) ، فنبذ الناس خواتيمهماألبسه أبدً 
رسول هللا صلى هللا عليه وأخرج أبو داود عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: "بينما 

نعاهلم، فلما  اصلي أبصحابه إذح خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقو وسلم ي
قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالته قال: ما محلكم على إلقاء نعالكم قالوا: رأيناك ألقيت 

فأخربين أن م: إن جربيل عليه السالم أاتين نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسل 
 ".  (4) ، أو قال: أذى افيهما قذرً 

 اولقد بلغ حرصهم على تتبعهم ألقواله وأعماله أن كان بعضهم يتناوبون مالزمة جملسه يومً 
: "كنت أان وجاٌر  -فيما أخرجه عنه البخاري  - عنه يقول بعد يوم، فهذا عمر بن اخلطاب رضي هللا

وكنا نتناوب النزول على رسول هللا  -عوايل املدينة وهي من  -ر يف بين أمية بن زيد يل من األنصا

 

 . 631ح:  ، 11/   2فتح  ،ابب األذان للمسافر  ، كتاب األذان   ،صحيحه  يفرواه البخاري  ( 1) 
   310ح:  ، 943/   2 ،وذلك يف ذكر حجة النيب صلى هللا عليه وسلم،  عن جابر، كتاب احلج  ،صحيحه رواه مسلم يف ( 2) 
 ابب خامت الفضة.   -كتاب اللباس   5866ح   ،318/   10 ،، انظر: البخاري مع الفتح صحيحه  يف  رواه البخاري( 3) 
  1 ، ، وأخرجه ابن سعد يف الطبقات 650ح:  436/  1 ، ابب الصالة يف النعال  -كتاب الصالة   - سننه رواه أبو داود يف ( 4) 

 من عدة طرق.  480 /
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، فإذا نزلت جئته خبرب ذلك اليوم، وإذا نزل فعل مثل اوأنزل يومً  اصلى هللا عليه وسلم، ينزل يومً 
 ".  (1)ذلك 

ا ليتعلموا كما كانت القبائل النائية عن املدينة ترسل إليه صلى هللا عليه وسلم بعض أفراده
مث يرجعون إليه معلمني ومرشدين، بل كان   ،اإلسالم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلمأحكام 

الصحايب يقطع املسافات الشاسعة ليسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن مسألة  انزلة  أو حكم   
 ، مث يرجع ال يلوي على شيء.شرعيّ  

يب صلى هللا عليه وسلم فيما  يسألوا زوجات الن  وكذلك كان من عادهتم رضي هللا عنهم أن 
 يتعلق بشئون الرجل مع زوجته لعلمهن بذلك. 

ابلسُّن ة املطه رة يف حياته صلى هللا عليه   -رضوان هللا عليهم-هكذا كانت عناية خري القرون 
هبديه،   ا دقيقً  اامً حلكمه، والتز  كاماًل   ا عند حدود أمره وهنيه، وتسليمً  اووقوفً  ،به  ا اتم   وسلم اقتداءً 

 على تعلم سن تِّه صلى هللا عليه وسلم.  اشديدً  اوحرصً 
 -إضافة إىل ما سبق ذكره-أما بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم فإننا جندهم رضي هللا عنهم 

يسلكون جماالت أخرى للعناية بُسن ة املصطفى صلى هللا عليه وسلم واحلفاظ عليها، من ذلك حفظها  
حدهم يرحل يف احلديث الواحد مسافة شهر ليتثب ت من حفظه، وكذلك  ك حىت كان أوالتثبت من ذل

 وغري ذلك من اجملاالت. ..كتابتها يف الصحف واألجزاء، مث نشرها بني الناس
 كل ذلك وفق منهج عملي وعلمي ميكن اإلشارة إىل أهم مالحمه فيما يلي: 

  -عواتقهم حلفظ الشريعة  امللقاة علىاستشعر الصحابة الكرام رضي هللا عنهم عظم املسؤلية 
لألمانة اليت اختريوا هلا كما أد اها رسول هللا صلى   وتطبيقها، مث تبليغها إىل األمة أداءً  -وسنًة  كتاابً 

هللا عليه وسلم إليهم. وقد كانوا رضي هللا عنهم خري من محل هذه األمانة وخري من أد اها بعد نيب هللا 
مما وعوه عن رسول هللا صلى هللا   استشعار لعظم املسؤلية منطلقً وكان هذا االصلى هللا عليه وسلم، 

 ".  (2)عليه وسلم يف مثل قوله: "بلغوا عين ولو آية، وحدِّثوا عن بين إسرائيل وال حرج
 ".  (3)مسع مقاليت ووعاها فأد اها كما مسعها، فُرب  ُمبلغ  أوعى من سامع أً امر وقوله: "نض ر هللا 

 

 . 89ح:  ، 185/   1فتح   ، ابب التناوب يف العلم -كتاب العلم   ،صحيحه  يفرواه البخاري  ( 1) 
 . 3461ح:   ،496/    6الفتح  ،ابب ما ذكر عن بين إسرائيل   -كتاب أحاديث األنبياء    - يف صحيحه رواه البخاري  ( 2) 
كتاب    -مذي يف سننه ، ورواه أيًضا الرت 3660ح  ،68/  4 ،ابب فضل نشر العلم -كتاب العلم   - سننهرواه أبو داود يف ( 3) 

 



 

29 
 

فليتبوأ مقعده من  امتعمدً  وله عليه الصالة والسالم: "من كذب عليّ  مثل قوكذلك يف
 ". (1) النار

 ".  (2)أن حيدِّث بكلِّّ ما مسع وقوله: "كفى ابملرء كذابً 
حرصهم على تبليغ دين هللا لألمة شديدي  لذلك كله كان الصحابة رضوان هللا عليهم مع 

صلى هللا عليه وسلم، فكانوا ال حيدِّثون بشيء  إال َوُهم  التحرِّي والتثبُّت فيما يروونه عن رسول هللا
 صلى هللا عليه وسلم، وال يقبلون من األخبار إال ما عرفوا صحته واثقون من صحته عن رسول هللا
 واقفهم يف ذلك:وثبوته. وهذه مناذج من أقواهلم وم

مسعتها من عن أنس رضي هللا عنه قال: لوال أين أخشى أن أخطئ حلدثتكم أبشياء  -1
وذلك أين مسعته يقول: "من   ، عليه وسلمرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أو قاهلا رسول هللا صلى هللا

 ".  (3)فليتبو أ مقعده من النار اكذب علي  متعمدً 
كان أنس قليل احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعن ابن سريين قال: " -2

صلى هللا عليه وسلم قال: أو كما قال رسول هللا صلى هللا عليه   وكان إذا حد ث عن رسول هللا
 ".  (4)وسلم

وعن الشعيب وابن سريين: "أن ابن مسعود كان إذا حد ث عن رسول هللا صلى هللا عليه   -3
 ".  (5) هه، وقال: وهكذا أو َنوه، وهكذا أو َنو د وجهوسلم يف األايم تربّ 

عن رسول هللا صلى هللا   افلم أمسعه يذكر حديثً  عن الشعيب قال: "جالست ابن عمر سنة -4
 ".  (6)عليه وسلم

 

 وقال بعده: هذا حديث حسن صحيح.  ، 5658  - 565٧ح   ،33/  5 ،ابب ما جاء يف احلث على تبليغ السماع  -م العل
  ، 1200- 199/  1الفتح  ،ابب إمث من كذب على النيب صلى هللا عليه وسلم  -كتاب العلم   - صحيحهرواه البخاري يف ( 1) 

 . 10٧ح: 
 . 5ح:  ، 10/   1 ، صحيحهرواه مسلم يف مقدمة  (2) 
 . 6٧/   1 ، ابب اتقاء احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم والتثبت فيه  سننه،يف  الدارمي رواه ( 3) 
، والدارمي  24ح  11/  1 ، ابب التوقي يف احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -املقدمة  - سننه  رواه ابن ماجه يف ( 4) 

 يا خمافة السقط. ابب من هاب الفت ٧3/ 1يف سننه 
 . ٧2/   1 ، من هاب الفتيا خمافة السقطابب   سننه،يف  الدارمي رواه  (5) 
، والدارمي  26ح  11/  1 ، ابب التوقي يف احلديث عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -املقدمة  -سننه رواه ابن ماجه يف ( 6) 
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وقال عبد الرمحن بن أيب ليلى: "أدركت مائة وعشرين من األنصار من أصحاب حممد  -5
حيدث حبديث  إال ود  أن  أخاه كفاه إايه، وال يستفىت عن شيء إال صلى هللا عليه وسلم ما منهم أحٌد 

 . (1) "هود  أن  أخاه كفاه إاي 
 : العناية ابلسُّنَّة املطهَّرة يف عصر التابعي فمن بعدهم:ااثنيً 

ما كاد عصر الصحابة ينقضي ليبدأ عصر التابعني حىت بدأ بزوغ مشس الفنت واألهواء والبدع، وذلك 
أعداء االسالم من يهود  ونصارى وجموس وصابئة وفالسفة شرقوا هبذا الدين الذي محله هؤالء أن 

نتصارات العظيمة اليت بتلك اال الكرام إىل الناس كافة، كما ضاق هوالء األعداء ذرعً الصحابة ا
املقاومة العسكرية هلذا املد  أَناء األرض، وملا مل جُتحدِّهم   وذلك االنتشار السريع يف ،حققها اإلسالم
الفنت والشكوك رام هؤالء األعداء: املكر والكيد هلذا الدين وأهله، فأخذوا يثريون  ااإلسالمى شيئً 

نت بداية تلك الفنت بكسر ذلك الباب  والشبهات بني املسلمني وخاصة حديثي العهد ابلكفر، وكا
مام مسلم يف صحيحه عندما سأله أمري املؤمنني الذي أخرب عنه حذيفة رضي هللا عنه فيما رواه عنه اإل 

وسلم أهنا متوج كموج البحر، عمر رضي هللا عنه عن الفتنة اليت أخرب عنها املصطفى صلى هللا عليه 
، فقال عمر: وهل يفتح الباب  امغلقً  فقال له حذيفة: "مالك وهلا اي أمري املؤمنني إن بينك وبينها ابابً 

وأخرب حذيفة يف احلديث أن عمر   ل: فإنه حري أال يغلق مرة أخرى".أم يكسر؟ قال: بل يكسر، قا
 .(2) لةكان يعلم أنه هو الباب كما يعلم أن دون غد  اللي

وذلك مبؤامرة جموسية صليبية،   -رضى هللا عنه وأرضاه  -وكان كسر ذلك الباب بقتل عمر 
يف وجوه أصحاهبا،   ا موصدً  ابابً  -رضى هللا تعاىل عنه  -وبذلك انفتح ابب الفنت اليت كان عمر 

تبزغ فتنٌة  تكاد فما  احيث كان عمر رضي هللا عنه متيقظً  ؛ا جلي   اواملتتبِّّع لسرية عمر جيد ذلك واضحً 
  ( 1)، وصاحب دانيال(3)أو بدعٌة هنا أو هناك إال ويقضي عليها يف مهدها، وما قصة َصبيغ بن عِّسل

 

 ابب من هاب الفتيا خمافة السقط.  ٧3/ 1يف سننه 
 يف املقدمة.   13٧ رقم  /1/49 سننه،يف  الدارمي رواه ( 1) 
. وهو أيًضا يف  26ح  2318/  4 ،ابب يف الفتنة اليت متوج كموج البحر  -شراط الساعة أكتاب الفنت و   -صحيح مسلم  (2) 

 كتاب الفنت يف صحيح البخاري. 
ر يف تفسري ابن كثري يف  انظر قصته مع عم  -مبهملتني األوىل مكسورة  -بن عسل ا آخره معجمة،  -بوزن عظيم  -صبيغ ( 3) 

 . 146:  ح ، 1/51 ه: سنن  يف  وانظر الدارمي . 38/   5 : اإلصابة ، ابن حجر ، 39/   ٧تفسري سورة الذارايت 
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ينسخ صحفه وينشرها بني الناس إال مناذج من األدلة على ذلك التيقظ والصرامة من عمر   الذي كان 
إليه يف املدينة وَحَبَسهما  ئهما ستدعايف وجوه أصحاب الفنت والبدع واألهواء، فقد حسم عمر أمرمها اب

مث منع عمر رضي هللا عنه املسلمني   ،عند ذلك رد مها إىل أهلهما ،وَضَرهَبُما حىت اتاب وأعلنا توبتهما 
حىت قال الراوي: "ولقد رأيت صبيغ   ،وذلك ملدة شهر من الزمان ، من تكليمهما أو اجللوس إليهما
 وذلك عزمة أمري املومنني". ،أحد يقربه  ميشي يف البصرة كالناقة اجلرابء ال

هكذا تكون محاية األم ة ودينها ومعتقدها من املرجفني وأصحاب البدع واألهواء، وهكذا 
  ،يكون احلاكم املسلم احلارس األمني على دين األم ة وعقائدها وأخالقها، رحم هللا شهيد احملراب عمر

 وذلك حببِّّنا له.  ،مةالقياورضي عنه وأسكنه فسيح جناته، وحشران معه يوم 
مث انضم إىل ذلك التآمر اجملوسي النصراين: املكر اليهودي على يد ابن سبأ الذي أصبح بعد  

سالم، مث تتابعت الفنت والبدع، فظهرت بدعة القول ابلقدر، مث التجهُّم  ذلك أساس كل فتنة يف اإل
 وغريها. ..والرفض فاالعتزال

لكت األجيال التالية جليل الصحابة األخيار من واء سواألهوعند انتشار هذه الفنت والبدع 
وجماالت أخرى حلفظ السُّن ة والعناية هبا   االتابعني واتبعيهم ومن بعدهم من أهل القرون املفض لة طرقً 

 حسب اإلمكاانت والوسائل املتوفرة هلم يف تلك العصور. 
 وقد متثلت تلك اجملاالت يف:

 العناية حبفظها. -1
 .اإلسنادن ؤال عالس  -2
أصبح ميزة   يالبحث يف أحوال الرجال ونقلة األخبار الذي نتج عنه علم الرجال الذ - 3

 هذه األم ة املسلمة عن غريها من األمم.
إما على   ؛مث تطور إىل مصن فات مبو بة ومرت بة ،تدوين السُّن ة الذي بدأ بصحف  وأجزاء -4

وغريه، وغري ذلك من   أمحد لى املسانيد كمسند إما عها، و األبواب كالكتب الستة واملوطأ وغري 
  .اجملاالت 

  

 

 . 51ص:  ، للخطيب ، تقييد العلميف  ، انظر: قصته مع عمر( 1) 
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 املطلب الرابع 
 (1) اإلسناد تعريف 

َنَد يف اجلِّبل: َصعِّد فيه  اإلسناد َنَد. تقول: َأسح  .(2) يف اللغة: مصدر َأسح
 .(3)والس َنُد لغًة: ما قابلك من اجلبل، وعال عن السفح

 ك السند.يف اللغة: هو عملية الصعود يف ذل اإلسنادف
"  (5) . وقال بعض العلماء: "هو رفع احلديث إىل قائله(4) ويف االصطالح: حكاية طريق املنت

 ومعنامها واحد. 
، العتماد  ا، وهم الرواة الذين نقلوا ذلك املنت. ومسُِّّي سندً (6)وطريق املنت يسمى: الس َند

 ، مثال ذلك:( ٧) ابلصحة أو الضعف احلفاظ عليه يف احلكم على املنت
ل اإلمام البخاري يف صحيحه: "حدثنا مسدد، قال: حدثنا حيىي، عن شعبة، عن قتادة،  و ق

عن أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال يـُؤحمُِّن َأحدُكم حىت حُيب  أَلخيهِّ ما 
هِّ   ". (8)حيبُّ لِّنفحسِّ

 وسلم: "اليؤمن أحدكم ... " احلديث. فاملنت قوله صلى هللا عليه 
 ند هم رواة املنت: مسدد، حيىي، شعبة، قتادة، أنس.لس وا
هو قول البخاري: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حيىي، عن شعبة، عن قتادة، عن  اإلسنادو 

 . (1)أنس، عن النيب صلى هللا عليه وسلم

 

  ، د.ط،  حفظ السنة النبويةعناية العلماء ابإلسناد وعلم اجلرح والتعديل وأثر ذلك يف، صاحل بن حامد بن سعيد  ،الرفاعي ( 1) 
 (. 5)ص

 (. 3/221: )3ط  ،العرب لسان  ابن منظور، (، و 3٧0)ص ، 8، ط القاموس احمليط الفريوزآابدي، انظر: ( 2) 
 املصدران السابقان. ( 3) 
 املصدران السابقان. ( 4) 
  : احلديث يف أصول اخلالصة الطييب، ( ، 1/81) ، 2ط ، املنهل الروي يف علوم احلديث النبوي  ،بدر الدين بن مجاعة  (5) 

 (.  33)ص
 (. 14/ 1)  ،1ط للعراقي،   احلديث  ألفية  بشرح  فتح املغيث ، لسخاوي ا (6) 
 (. 33: )صاخلالصة يف أصول احلديثالطييب، ( ، 1/81) ، 2ط ، املنهل الروي يف علوم احلديث النبوي ،مجاعة بن ا (٧) 
 (. 13)رقم   12/ 1 ، خيه ما حيب لنفسهكتاب اإلميان، ابب من اإلميان أن حيب أل  ،صحيحه يف   البخاري أخرجه( 8) 
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الصعود من أسفل اجلبل إىل  والعالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي ظاهرة، حيث إن عملية
ا إىل أن يصل إىل أعاله، وكذلك إسناد احلديث إىل قائله ا فشيئً ب التدرج يف الصعود شيئً أعاله يتطل 

 يبدأ الراوي به من شيخه مث شيخ شيخه ... وهكذا يرتقي من شيخ إىل آخر حىت يصل إىل منتهاه. 
  من  اإلسناد من الدين" وقوهلم: " إلسنادا هبذا املعىن هو املراد بقول بعض العلماء: " اإلسنادو 

 كما سيأيت يف املباحث اآلتية.   ،ائص هذه األمة"خص
 مبعىن السند يقال: هذا حديث له إسنادان.  -أيًضا- اإلسنادوأييت 

 ، والسياق يبني املراد. (2) يعين: له طريقان 
  

 

 (. 14)ص  ،2 ط  الدين،  من اإلسناد  غدة، أبو .  12(، 25)ص ، 1ط  ،توجيه النظر  ي، طاهر اجلزائر ( 1) 
 ( . 25)ص ، 1ط ،توجيه النظر   ي،( ، طاهر اجلزائر 81)ص ، 2ط ، املنهل الروي يف علوم احلديث النبوي ،بن مجاعة ا (2) 
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 املطلب اخلامس 
 (1) من خصائص األُمة اإلسالمية اإلسناد

فضلها هبا على غريها من األمم، قال تعاىل:  ،(2) أكرم هللا عز وجل األُم ة اإلسالمية خبصائص كثرية 
﴿      ﴾ (3). 

  هللا" ، أنتم خريها وأكرمها على وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أنتم توفون سبعني أمة
(4) . 

  غ به النيب نقل الثقة، عن الثقة حىت يبل وهو ، اإلسناد ومما خص هللا عز وجل به هذه األمة: 
صة انفردت هبا هذه األمة، وامتازت هبا عن غريها من األمم. روى صلى هللا عليه وسلم. هذه اخَلصي

هذه األمة وشرفها وفضلها اخلطيب البغدادي، عن حممد بن حامت بن املظفر أنه قال: "إن هللا أكرم 
صحف يف أيديهم، وقد  ، وليس ألحد من األمم كلها قدميها وحديثها إسناد، وإمنا هي إلسناداب

بني ما نزل من التوراة واإلجنيل مما جاءهم به أنبياؤهم  خلطوا بكتبهم أخبارهم، وليس عندهم متييز 
: أبو أيًضا".وقد صرح بذلك (5)..ات خبار اليت أخذوها عن غري الثقوبني ما أحلقوه بكتبهم من األ

 .(6) بن علي بن حزم، وأبو بكر بن العريب وغريمها أمحدحممد 
والرواية مما خص هللا به أمة حممد صلى هللا عليه   اإلسنادوقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "علم 

ون به املنقوالت، وهكذا املبتدعون  رُ إىل الدراية، فأهل الكتاب ال إسناد هلم أيثُـ  ا وسلم، وجعله ُسل مً 

 

 (. ٧)ص ، د.ط، وأثر ذلك يف حفظ السنة النبوية  د وعلم اجلرح والتعديل عناية العلماء ابإلسنا ،الرفاعي ( 1)
-421)ص ، 1، طكشف الغمة ببيان خصائص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم واألُمة  ، احلسن مصطفى بن إمساعيل و أب (2) 

564 .) 
 . 110:من اآلية  آل عمران ( 3)
رقم   2/1433ماجه: )  (، وابن 3001رقم  5/226مذي: )(، والرت 20015رقم  33/219: ) املسندرواه اإلمام أمحد يف ( 4) 

 (. 3461: )رقم صحيح ابن ماجه ( و2399)رقم    صحيح الرتمذيواأللباين يف  ، الرتمذي(، وحسنه 4288
:  1ط للعراقي، احلديث  ألفية  بشرح  فتح املغيث، لسخاويا(، 40: )صشرف أصحاب احلديث خطيب البغدادي, ( 5) 

(3/331 .) 
 (. 1/80)، 2ط  ،فهرس الفهارس  ،الكتاين عبد احلي (، 83-2/82) د.ط،   ،مللل واألهواء والنِ حل ل يف االِفص  بن حزم، ا( 6) 
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ة، يُفرقون ن ة، أهل اإلسالم والسُّن  لَِّمنح أعظم هللا عليه املِّ  اإلسناد من هذه األُم ة أهل الضالالت، وإمنا 
ُعحَوجِّّ والقومي

 .  ... "  (1)به بني الصحيح والسقيم، وامل
ومما يوضح ذلك ما قام به العال مة رمحت هللا اهلندي يف كتابه املاتع: "إظهار احلق" حيث  

يق تصل لكتاب من كتب العهد العتيف بيان أن أهل الكتاب ال يوجد عندهم سند م عقد فصاًل 
 واجلديد.

ابألانجيل املشهورة عندهم، يف دراسة نقدية   اابلتوراة ومرورً  اوقد استعرض مجلة من كتبهم بدءً 
( صفحة، ختمها بقوله: "فظهر مما ذكرت للناظر اللبيب أنه ال يوجد سند متصل 59دقيقة تقع يف )

 ". ...  (2)د اجلديدعندهم ال لكتب العهد العتيق، وال لكتب العه
، وَقد روا هذه النعمة حق  اإلسنادمنذ الصدر األول أمهية  -وهلل احلمد املسلمون وقد أدرك 

قدرها فعملوا على العناية ابألسانيد، والتزام الرواية هبا، وذم من يتساهل هبا أو يفرِّط فيها، فعظم النفع 
 . اينعة اهبا، وأمثرت تلك العناية مثارً 

  

 

 (. ٧/3٧)  ،1ط ، منهاج السنة النبوية  ابن تيمية،(، 9/ 1)  ،3، ط فتاوىالموع  جمابن تيمية، ( 1) 
 (. 16٧-1/109)  ،1، طإظهار احلق رمحت هللا اهلندي،   (2) 
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 املطلب السادس 
 علماء بهوعناية ال اإلسنادأمهية 

ي اإلسنادتقدم يف املبحث السابق أن  َصة من خصائص هذه األمة، وأن األُمم السابقة مل يعتنوا َخصِّ
ابألسانيد، ومل يعتمدوا يف أخذ دينهم على نقل الثقة، عن الثقة، لذلك وقع التحريف يف كتبهم،  

 . (1) منهوأُدخل عليهم يف دينهم ما ليس 
إىل  صلى هللا عليه وسلم الكرمي، وعلى لسان رسوله األمني وقد أرشدان هللا عز وجل يف كتابه

 يف آايت كثرية.  حتري الصدق واحلذر من الكذب 
 .(2)   فـَلحيتبو أح مقعده من النار" اوقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "من كذب علي  متعمدً 

 فهو أحد  ى أنه كذبٌ عليه وسلم: "من حدث عينِّّ حبديث يـُرَ وقال رسول هللا صلى هللا 
. وال سبيل إىل حتري الصدق يف نقل األخبار واالبتعاد عن الكذب إال ابالعتماد على (3) الكاذِّبِّني"

 رواية الثقات، وطرح رواية غريهم.
وقد حرص سلف هذه األمة من الصحابة والتابعني وَمنح بعدهم على التحري يف نقل 

 ار، ومواقفهم وكالمهم يف هذا املعىن كثري.األخب
فجعل  ،ك: أن ُبَشري بن كعب العدوي جاء إىل عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما ذل فمن

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فجعل ابن  ،حيدث ويقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
إليه، فقال: اي بن عباس، مايل ال أراك تسمع  ، وال ينظر(4) عباس رضي هللا عنه ال أيَذُن حلديثه

سلم وال تسمع؟! فقال ابن عباس رضي هللا عنه: إان   ديثي؟ ُأحدِّثك عن رسول هللا صلى هللا عليه و حل

 

  ، 1، ط إظهار احلق رمحت هللا اهلندي، (، 381-1/356: )2، طح ن بدل دين املسياجلواب الصحيح مل ،ابن تيمية  (1) 
(2/425-625 .) 

(، وصحيح  110-10٧) رقم  ، 1/33 ، ابب إمث من كذب على النيب صلى هللا عليه وسلم ، صحيح البخاري: كتاب العلم ( 2) 
، ويف كتاب الزهد: ابب التثبت يف  10-1/9 ،مسلم: املقدمة: ابب تغليظ الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 ( . 3004)رقم   ، 4/2298يث احلد
 (. 9/ 1)  :ابب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني  ،صحيح مسلم: املقدمة ( 3) 
 (. 1/33)  ، د.ط،يف غريب احلديث  النهاية  ،ابن األثري  "ال أيذن حلديثه": ال يستمع إليه. ( 4) 
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يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابتَدرَتحه أبصاُران، وأصغينا إليه   ُكن ا َمر ًة إذا مسعنا رجاًل 
 . (2) رفلناس إال ما نع، مل أنخذ من ا(1)رَكَِّب الناس الصعَب والذلولآبذاننا، فلما 

ويوضح قول ابن عباس هذا ما قاله حممد بن سريين رمحه هللا: "مل يكونوا يسألون عن  
، فلما وقعت الفتنة قالوا: مَسُّوا لنا رجالكم، فـَيـُنحظر إىل أهل السنة فيؤخذ حديثهم، ويُنظر إىل  اإلسناد

 ". (3)البدع فال يؤخذ حديثهمأهل 
مل  ارضي هللا عنهم، وحُيدِّث بعضهم بعضً  ان يدور بني الصحابةبني أن احلديث ملا كوهذا يُ 

. فلما فتحت  (4)؛ ألن الصحابة رضي هللا عنهم كلهم عدولاإلسناديكونوا حيتاجون أن يسألوا عن 
،  ا وسلم، ودخل الناس يف دين هللا أفواجً الفتوحات وانتشر اإلسالم بعد وفاة الرسول صلى هللا عليه 

رهبة، ومنهم من أظهر اإلسالم لكيد املسلمني وبث   بة، ومنهم من دخل فيهمنهم من دخل فيه رغ
بن سبأ اليهودي، الذي أظهر اإلسالم يف عهد اخلليفة الراشد عثمان  فرقة والشقاق بينهم كعبد هللا ال

 إشعال الفنت يف آخر خالفته، مما أدى إىل استشهاده  بن عفان رضي هللا عنه، وكان له دور كبري يف
 . (5) عنه، وما أعقب ذلك من فنترضي هللا 

لذلك احتاط الصحابة والتابعون يف قبول األخبار فلم يقبلوها إاّل ممن عرفوا صدقه وعدالته،  
 كما تقدم يف قول ابن عباس رضي هللا عنهما، وقول ابن سريين رمحه هللا. 

لسنة من ن جاء بعدهم من علماء أهل ايف االحتياط يف قبول األخبار مَ وقد سلك مسلكهم 
ا عناية: فرحلوا يف طلبها، وحفظوها، وحدثوا هبا كما   أتباع التابعني ومن بعدهم، واعتنوا ابألسانيد أمي 

مسعوها، وحثوا تالميذهم على العناية هبا، وحذروهم من التساهل فيها، وتكلموا فيمن أخل  هبا،  
 وأقواهلم وتصرفاهتم انطقة بذلك.

 

 (. 1/80) ، 2ط ، شرح صحيح مسلم. قاله النووي يف ذمُّ يعين: سلكوا كل مسلك مما حُيمد ويُ ( 1) 
 (. 13/ 1 ،صحيح مسلم: )املقدمة، ابب النهي عن الرواية عن الضعفاء ( 2) 
 (. 15/ 1 ، صحيح مسلم: )املقدمة، ابب إن اإلسناد من الدين( 3) 
 (. 42٧)ص  علوم احلديث:، (، ابن الصالح93)ص  ،الكفاية يف علم الرواية  ، خلطيب البغدادي ا (4) 
عبد هللا بن سبأ وأثره يف أحداث الفتنة يف صدر   ،وسلمان بن محد العودة  ، ابن سبأ حقيقة ال خيال ، سعدي اهلامشي( 5) 

 . اإلسالم 
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وطلب هذه   اإلسناد: "فلوال هللا احلاكم النيسابوري رمحه هللاقال أبو عبد هللا حممد بن عبد 
وكثرة مواظبتهم على حفظه؛ لَدَرَس مناُر اإلسالم، ولتمكن أهل   -يعين أهل احلديث  -الطائفة له 

فإن األخبار إذا َتعر ت عن وجود األسانيد فيها   اإلحلاد والبدع منه بوضع األحاديث، وقلب األسانيد،
". مث روى إبسناده: "عن عتبة بن أيب حكيم أنه كان عند إسحاق بن أيب فروة، وعنده (1)اكانت ُبرتحً 

، قال: فجعل ابن أيب فروة يقول: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. قال رسول هللا صلى  (2)الزهري
ُد حديثك؟!  نِّ لزهري: قاتلك هللا اي بن أيب فروة، ما أجرأك على هللا! ال ُتسح هللا عليه وسلم. فقال له ا

 . "(3)حتدثنا أبحاديث ليس هلا ُخطُم وال أَزِّم ة
شب ه األسانيد ابخلُطُم واألزمة للدواب، فالدابة اليت ليس هلا خطام مُتحَسك به تتفلت من 

 صاحبها، وال تنقاد له. 
لقال من شاء ما  اإلسنادمن الدين، ولوال  اإلسناداملبارك رمحه هللا: "وقال عبد هللا بن 

 . (5) اإلسنادأنه قال: "بيننا وبني القوم القوائم" يعين  أيًضا، وروى عنه (4) شاء"
قال النووي رمحه هللا: "ومعىن هذا الكالم: إن جاء إبسناد صحيح قبلنا حديثه، وإال تركناه،  

 " يعين: بغري أرجل.(6) كاحليوان، ال يقوم بغري إسناد، كما ال يقوم احليوان بغري قوائمفجعل احلديث  
  ؛ على عنايتهم به أيًضا، ويدل اإلسناد، وهو يدل على أمهية (٧)م يف هذا املعىن كثريمهوكال

 . ألن عليه مدار معرفة صحة احلديث وضعفه

 

 (. 6)ص  ،معرفة علوم احلديث احلاكم،  ( 1) 
وعشرين   متفق على جاللته وإتقانه، مات سنة مخس ، حممد بن مسلم بن عبيد هللا أبو بكر القرشي الزهري الفقيه احلافظ( 2) 

 (. 6296رقم   ،تقريب التهذيب  ،ومائة. )ابن حجر 
 (. 6)ص ، معرفة علوم احلديثاحلاكم، (3) 
 (. 15ص ، صحيح مسلم: )املقدمة( 4) 
 املصدر السابق. ( 5) 
 (. 1/88: )رح صحيح مسلم شالنووي، ( 6) 
  الدين،  من  اإلسناد غدة، و بأ . خصائص أمة سيد املرسلي صلى هللا عليه وسلماإلسناد من الدين ومن  ،عاصم القريويت ( ٧) 

 . 2 ط
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هـ(: "وألفاظ رسول هللا صلى هللا عليه  562قال أبو سعد عبد الكرمي بن حممد السمعاين )ت 
ال تعرف إال   اإلسنادالصحيح، والصحة يف  إلسنادوسلم ال بد هلا من النقل، وال تعرف صحتها إال اب

 . (1)عن العدل عن الثقة، والعدل برواية الثقة
 
 سادساملبحث ال

 نسخ املخطوطة ومناذج منها
 املطلب األول 
 املخطوطة والتعريف هبا وصف نسخ 

 أواًل: نسبة املخطوط إىل مصنفه:
كما ذكر  ، (أمني سفر املدينسعيد بن حممد أمحد بن حممد ) قد ثبتت نسبة املخطوط إىل املصنف

إىل   فيض اجلواد بعلو اإلسناد نسب غري واحد من أهل العلم خمطوط ذلك يف املخطوط نفسه، وأيضا 
 ، منهم: رمحه هللا تعاىل أمحد بن سفر املدين

 .(2)(معجم املؤلفنييف كتابه: ) كحالة الدمشقي،  الغين عبد بن راغب  حممد  بن رضا بن . عمر1
 . (3) (هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني) ، يف كتابه:إمساعيل ابشا البغدادي . 2
 :وصف نسخ املخطوطةاثنيا:  
 فيض اجلواد بعلو اإلسناد. نسخة واحدة كاملة من خمطوطة يف احلقيقة  توافرت لدي  لقد 

 ومواصفاهتا كما أييت: 
 الرايض. يف مدينة  منير احلكتبة م( يف 3408املخطوطة مسجلة حتت رقم ) ذهه

 

 (. 1/104)  ،1ط ، أدب اإلمالء واالستمالءالسمعاين،  (1) 
 . 2/106د.ط،    ،معجم املؤلفي كحالة،   (2) 
 . 1/1٧9، د.ط،  هدية العارفي الباابين،  (3) 
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 .ةلوح أربع عشرةعدد لوحاهتا: تقع هذه النسخة يف 
 .ا يف كل وجه من لوحات املخطوطسطرً  سبعة عشرعدد األسطر: يبلغ عدد األسطر 

 .كلمات   سبععدد الكلمات: متوسط عدد الكلمات يف كل سطر: 
 .نوع اخلط ووصفه: كتبت هذه النسخة خبط نسخي جيد، منقوط

 .احلاج قاسم البغداديو مخطوطة: هالناسخ لل 
أمحد بن حممد سعيد بن املصنف ) من خط هانقل  البغدادياحلاج قاسم انسخها  أبنوتتميز 

   ، كما صرح بذلك يف هناية املخطوطة.ا حبرفحرفً  (حممد أمني سفر املدين
 املطلب الثان 

 فيض اجلواد بعلو اإلسناد  ةمناذج من خمطوط
   ة:من املخطوط اللوحة األوىل

 
 : اللوحة الثانية
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 : اللوحة األخرية
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 يالتحقيققسم اثنيا: ال
 اإلسناد فيض اجلواد بعلو  

والصالة والسالم على  ،ل عليهورفع من اتصل بنبيه وعوّ  ، احلمد هلل الذي وصل من انقطع إليه
 ،أزكى السالمعليه أفضل الصالة و  ،أيب القاسم رسول هللا ،مصباح الظالم وبَدر الت مام وخري األانم

يف   (3)قصب السبق (2) زينئوعلى أصحابه احلا  ، الكرامهتداء اال (1) بدورو وعلى آله مشوس اهلدى 
 وبعد. ،والتابعني هلم إبحسان إىل يوم القيام ،ابتغاء رضى الرمحنُمَهَجُهمح مضمار العرفان الذين بذلوا 

احلقري الفقري إىل ربه  ،واحللم وغبار نعال الفضالء أوىل اجملد ،فيقول تراب أقدام طلبة العلم
وغفر له  ،يسر هللا تعاىل له ما تعسر (4)ينحممد سعيد بن حممد أمني سفر املدبن  أمحد ،اجمليد الغين

 . من ذنبه ما تقدم منه وما أتخر
وأفضل  ،ملا كان علم احلديث عليه املعول يف القدمي واحلديث وهو أشرف العلوم الشرعية

شتغلت اوقد  ،وتنافس فيه جهابذة العلماء األتقياء ،ل الُفضالءحتصيله ُكم  م يف  تزاح ،األعمال املرضية
فطلب مين بعض من له حسن ظن أن أذكر  ،وتذاكرت فيه مع عدة من اإلخوان ، به مرة من الزمان

ت له هذه الوريقات  فكتب  ،وأجيزه قراءة شيء من السنن ،له سندي إىل النيب صلى هللا عليه وسلم
ورزقنا   ،وعمله ،أصلح هللا تعاىل عملي ،وجعلتها تذكرة يل وله ،قدمين من أهل الرواايت ن تمب اقتداءً 

            وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت إليه أنيب.  ، اتباع رسوله احلبيب
 

ُر: القمُر ليلَة كماله  ،بُدور و اجلمع: أبدار اسم ): َبدر) ( 1)   . ( 1/1٧0, 1ط,  معجم اللغة العربية املعاصرة )  الَبدح
 . زين( ي يف األصل )احلا كذا (2) 
َتوىل َعَلى اأَلَمد: ) (3)  حاز قصَب الس بحق: ملك، سبق  , (1/6٧٧ ، 3ط  ، لسان العرب ابن منظور، حاَز َقَصَب الس بحق َأي اسح

 م   2008 -هـ  1429األوىل،  ط  معجم اللغة العربية املعاصرة)د أمحد خمتار عبد احلميد عمر,    غريَه، تفو ق على غريه:
,    فقه اللغة وسر العربية عبد الرزاق املهدي:) كلُّ نـَبحت  كانتح ساقُه أانبِّيَب وُكُعوابً فهو َقَصبٌ  , و"قصب" هو:(1/580 

  ايدد. سليمان إبراهيم حممد الع) ُسبَِّّق َعَليحهِّ مِّنح َجارِّيَة  أَوح ُغاَلم  َأوح فـََرس  الس َبُق: َما هو و"سبق"  (26ط األوىل, 
 (./31117, 1ط  غريب احلديث

 
م( أمحد بن حممد سعيد بن حممد أمني املدين، احلنفي، الشهري   1٧٧6 - 1٧26) ، هـ( 1190 - 1138ر )فَ أمحد بن سَ  (4) 

 حمدث.  اببن سفر. 
 . 1/1٧9ط، ، د. هدية العارفي ، الباابين، 2/106د.ط،   ،معجم املؤلفي كحالة،    . لطيف له فيض اجلواد بعلو اإلسناد يف جملد
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  ، لئوكتاب الشما ، وسنن الرتمذي ،وصحيح مسلم ، فأقول: قد قرأت صحيح البخاري 
  ، ءوكتاب الشفا ،وابن ماجه ،ا من سنن أيب داوودوكثريً  ،نسائيوحضرت سنن ال ،ورايض الصاحلني

 ، قامع املتعصبني ،وبقية السلف الصاحلني ،ومعتمدي عمدة العلماء العاملني ،يتوعدّ  ،على سيدي
وشاعر  ،عامل الشعراء ،ح هنج البالغة ا يضوإ ،كّشاف أسرار الفصاحة  ،وقاهر أهل احللول امللحدين

ومن غدا مبا قد حواه  ،ووقار الفهوم ،لعلوماحاوي  ،ةوعامل أهل طاب ،جابةفارس مضمار الن ،العلماء
والدي الشيخ حممد سعيد بن املرحوم العالمة  ،ابلنصر والظفر ،املؤيد على األعداء ،أوحد العلماء

 وأخربين أنه قرأ على مجاعة من ،ا بيد الوقايةحمفوظً  برحال  ،ا بعني الغايةال زال ملحوظً  (1)،أمني سفر
وبدور   ،وحتط يف ساحاهتم اآلمال مشوس اهلدى  ،ُتشد إليهم الرحال ،من األتقياء (2)ةبوعصا ،الفضالء
الشيخ أبو   ،والفاضل الفهيم الذكي السراج املنري العالمة ، التقي الزكي علمهم العارفأف ،االهتداء

اته قرأ الكتب  د وفوبع ، فقرأ عليه صحيح البخاري وغريه (3) ،احلسن بن عبد اهلادي السندي الكبري
 

نزيل مكة واملدرس حبرمها، العالمة الفقيه احملدث   ،مني سفر املدين احلنفي األثري أ هو الشيخ حممد سعيد بن املرحوم حممد  (1) 
ليلة اجلمعة من رمضان، هكذا أرخه ولده العالمة الشيخ إمساعيل سفر يف   1194ومات سنة  1114األثري، ولد مبكة عام 

 ، وولده به أعلم. 1192خ غريه وفاته بسنة الدمنيت، وأر  إجازته أليب حامد العريب 
يروي عن أيب احلسن بن عبد اهلادي السندي الكبري والشيخ حممد حياة السندي وأيب احلسن السندي الصغري، ومسع عليهما  

  هري وأيب طاهر الكتب الستة، عدا ابن ماجه، ومسند أمحد. ويروي املرتجم أيًضا عن حممد بن عبد هللا املغريب وعيد األز 
حريشي وغريهم، ومسع على ابن عقيلة والتاج القلعي وصهره ابن الطيب الشركي  ORالكوراين وأيب احلسن علّي بن أمحد ال

 وغريهم.
له ثبت منظوم يف أشياخه على حرف النون، وعدد من ذكر فيه منهم مخسة وعشرون، وله أيًضا قصيدة يف الشكوى على لسان  

الربزجني أيًضا، وله قصيدة عجيبة يف احلض على السنة والعمل هبا والرد على متعصبة   دة السيد جعفر أهل املدينة تشبه قصي
ا عن املعمر نور احلسنني بن حممد  املقلدة مساها "رسالة اهلدى". أروي كل ما له من طريق الفالين وغريه منه. ح: وأروي عاليً 

   .العجيمي عن املرتجمفيظ بن درويش حيدر األنصاري احليدر أابدي عن أيب سليمان عبد احل 
 . 6/140، 15ط ، ألعالما،  لزركلي ا . 986/ 2، 2ط  ،فهرس الفهارس  ،عبد احلي الكتاين 

َا مسَُِّّيتح ُعصحَبًة , عىن مجاعةم"عصابة"  (2) َبٌة. َوإِّمن  َلِّيُل: ُهمح مَِّن الرَِّجالِّ َعَشَرٌة، َواَل يـَُقاُل لَِّما ُدوَن َذلَِّك ُعصح َا َقدح  ألَِّ قَاَل اخلح هن 
َيحلِّ  ، َوالط ريحِّ، َواخلح َبُة َوالحعَِّصابَُة مَِّن الن اسِّ . َوالحُعصح َا رُبَِّط بـَعحُضَها بِّبَـعحض  ، َأيح َكَأهن  َبتح معجم مقاييس  : الرازي، أبو احلسني. )ُعصِّ

 . (4/339اللغة 
ديث والتفسري والعربية. أصله من السند  مل ابحلحنفي عاحممد بن عبد اهلادي التتوي، أبو احلسن، نور الدين السندي: فقيه  (3) 

( و)حاشية على سنن أيب داود( و)حاشية على  هومولده فيها، وتوطن ابملدينة إىل أن تويف. له )حاشية على سنن ابن ماج 
صحيح البخاري( و)حاشية على مسند اإلمام أمحد( و)حاشية على صحيح مسلم( و )حاشية على سنن النسائي( و  
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الفاضل التقي   ة،على تليمذه حياة قلوب أهل النجا ،أمحدومسند اإلمام  ، ما عدا: ابن ماجه ،الستة
وعمدة أهل التدقيق املنيب  ،صحيح البخاري على إمام أهل التحقيق أيًضاوقرأ  (1) الشيخ حممد حياة. 

  ،وعيد املسرات  ،على مجيل الصفات ا شيئً  أيًضاوقرأ  (3) ،الفهامة الشيخ حممد بن عبد هللا  (2) ،األواه
وفرع   ،على اهلمام وابن اهلمام أيًضاوقرأ  (4) زهري املصريالشيخ عيد األ ،ياهلمام السعيد املرض

 

 (. 6/253 ،15ط ، ألعالم ا، لزركلياوي( وغري ذلك: )البيضا شية على )حا
هـ" شرًحا كبريًا َنًوا من مخسني كراسة  1139وقد شرح املسند أبو احلسن بن عبد اهلادي السندي، نزيل املدينة املنورة املتوىف سنة "

منهاج احملدثي يف القرن األول  لباسط، مزيد، علي عبد ا ) كبار، واختصره الشيخ زين الدين عمر بن أمحد الشماع احلليب:
 (. 1/406  ، د.ط،اهلجري وحىت عصران احلاضر

هـ. له )شرح  1163حممد حياة بن إبراهيم السندي املدين: عامل ابحلديث. مولده يف السند، وإقامته ووفاته يف املدينة املنورة  (1) 
عني النووية، و)شرح احلكم العطائية( وغري  ح األرب( يف شر الرتغيب والرتهيب للمنذري( و)مقدمة يف العقائد( و)حتفة احملبني

 ذلك. 
 :شيوخه 

ذكر فيها أعيان العلماء الذين مسع منهم وأجازوه يف خمتلف كتب احلديث،   أخذ العلم عن علماء كثريين، وخر ج لنفسه مشيخة، 
ر حسن بن علي  ، والشيخ أبو األسراإبراهيم الكردي املدينبن  منهم: الشيخ عبد هللا بن سامل البصري، والشيخ أبو طاهر حمم د

 .وهو موسوم بـ: )ثبت شيوخ السندي( وتوجد نسخة منه يف مركز مجعة املاجد بديبّ . العجيمي، وغريهم
   :تالميذه  

قد ختر ج على يديه  توىل  الت دريس بعد وفاة شيخه أيب احلسن بن عبد اهلادي وأخذ مكانه مد ة أربع وعشرين سنة كما تقد م، و 
، من أجلِّّهم شيخ اإلسالم حمم د بن عبد الوهاب قد س هللا روحه، والشيخ عالء الدين السوريت  ن تالميذ ال يكاد حيصو 

 وغريهم.
   . ، يكره التقليد للمشايخ، والتعصب للمذاهبا فاضاًل ، تقي  كان الشيخ حممد حياة السندي عاملا عاماًل و 

 . 1٧0/ 3: أجبد العلوم،  القنوجي ، 43/ 1 : صالح الديين والعمران يف جزيرة العرب وغريهابية يف اإل أثر الدعوة الوهاالفقي،  
 . (6/254 ،1، طهتذيب اللغةاألزهري، ويقال: األواه: الرحيم، وقيل: الرقيق، وقيل: الفقيه، وقيل: املؤمن، بلغة احلبشة. ) (2) 
  ، ( 1/505، مسه هكذا يف )ختريج أحاديث إحياء علوم الدينا كما ذُكر   ،الفاسيأبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن أمحد  (3) 

الشهري مبيارة. ومل أقف على حقيقة هذا اللفظ. قدم املدينة املنورة وكان رجاًل مباركاً، عاقاًل. وكان يتعاطى بيع القماش يف  
ة شيخنا حممد الطيب، والدة حممد مكي،  وأعقب من األوالد: خدجية زوج  ، وتويف ، دكانه يف احلدرة. وكان من أحسن اجملاورين

حتفة احملبي واألصحاب يف معرفة ما للمدنيي من  األنصاري، ) ،وفاطمة زوجة حممد أفندي الركوبلي والدة عبد الرمحن 
 (. 429: 1ط، األنساب

 (. 1/365،  2ط ، فهرس الفهارس ، )عبد احلي الكتاين ، 1201سنة  تويف 
 معجم أعالم شعراء املدح النبوي يف ترمجة طه بن مهنا الشافعي اجلربيين احلليب: الشهري اببن  يف  أجد له ترمجة غري ما ذُكِّر  مل  (4) 

م وأخذ عن علماء عصره. مث رحل إىل احلجاز ومسع صحيح البخاري على عبد هللا   1693هـ/  1105مهنا. ولد حبلب عام 
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وأجازه احلسام  (3)، الشيخ حممد طاهر (2)األرب  (1) ا عن كابر احلاذقكابرً   ،رت العلماو  ،األخيار الكرام
مفيت بلد هللا   ( 5)،خالصة األعالم اتج الدين القلعي ،4م ئىل لومة الال أتخذه يف هللا تعا الذي  ،الصارم

 ،الستة األعالم على أمري حديث النيب عليه صالة والسالم إمام احلرمني ءوقرأ هؤال ،ماتعاىل احلر 
وقرأ الشيخ عبد هللا البصري على  (6) ،الشيخ عبد هللا البصري املكي ،العامل التقي ،وضياء املسجدين

 

لقلعي مفيت مكة، وعبد القادر ويونس املصري وأيب  ، ودرس أيًضا على اتج الدين االبصري، ودرس العربية على عيد املصري
 . 1/188، 1ط  ،معجم أعالم شعراء املدح النبوي . درنيقة، احلسن السندي 

َذاٌق،  وَحَذَقة وُحّذاق اجلمع: حاذقون )اسم( : حاذِّق( 1)   .  حاذِّقاتٌ  وحِّ
 . فاعل مِّنح َحَذقَ  

ناَعتِّهِّ حاذٌِّق: ماهٌِّر يف  صانِّعٌ   . "( 811/ 2"اللسان  )  صِّ
 . أَرابًة، وإرحابً: كان ذا دهاء وفطنة، فهو أرِّيب أَُربَ  (2) 

 .  12/ 1مادة )أرب(: ،  املعجم الوسيطوآخرون،  مصطفى   إبراهيم
ابحلديث ورجاله. كان  عامل  هـ(.  986 - 910مجال الدين، حممد طاهر بن علي الصديقي اهلندي الَفت ينِّ الكجرايت الَفت ينِّ ) (3) 

زار احلرمني والتقى بكثري من العلماء وعاد،   ،بته إىل َفنت  )من بالد كجرات ابهلند( ومولده ووفاته فيها نس .يلقب مبلك احملدثني
( بضم .فانقطع للعلم  اهلمزة،   ودعا إىل مناوأة البواهري وكانوا قومه، أنكر عليهم بدعتهم، فانفردوا به فقتلوه ابلقرب من )أُج نيح
ر األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار( أربعة أجزاء، و )تذكرة املوضوعات( و )املغين(  من كتبه )جممع حبا .ودفن يف َفنت  

 يف أمساء رجال.  
 . ( 10/100د.ط،   ،معجم املؤلفي، و)كحالة، ( 6/12،  15ط  ،ألعالم ا،  لزركلي ا)انظر:  

 (. ميلومة ال )كذا يف األصل ,   ( 4) 

من آاثره: الكواكب الدرية من فتاوى القلعية، وبلوغ القصد   ،هبا، وتويف هبا   فىتأ، و أقام مبكة، فقيه ، احلنفي اتج الدين القلعي، (5) 
 (. 6/185 د.ط،   ،معجم املؤلفي كحالة، يف حتقيق مباحث احلمد: )

لقيه الكاتب األديب السيد اجليالين   ، الطائيهو قاضي مكة حممد اتج الدين بن القاضي عبد احملسن القلعي احلنفي املكي و 
"الشيخ اإلمام علم األعالم، القائم بوظيفة الكتب الستة احلديثية ببلد هللا   ـا له: بوترمجه يف رحلته احلجازية حملي   ، اإلسحاق 

ذا املعىن ابألصابع، وال  احلرام، شيخ عال سنه وسناه، وبلغ من األحاديث النبوية واملعارف السنية مناه، وممن يشار إليه يف ه
 . ـاه يوجد فيه منازع وال مدافع". 

 . ( 1/98، 2ط  ،فهرس الفهارس ،)عبد احلي الكتاين 
:  ـه1149هـ( ويف رواية:  1134 - 1040عبد هللا بن سامل بن حممد بن عيسى البصري األصل، املكي )مجال الدين( ) (6) 

 . ( 6/56  د.ط، ،معجم املؤلفي كحالة،  )
 اد مبعرفة علو اإلسناد. مدتصانيفه: الضياء الساري على صحيح البخاري يف ثالث جملدات، واإلمن  

قارىء "صحيح البخاري" يف جوف الكعبة املشرفة، له شرح عليه عز  أن يـُلحفى يف الشروح مثُله، لكن ضاق الوقت عن إكماله،   -
مى؛ فإنه موافق لعام الشروع يف أتليفه، ومن مناقبه: تصحيُحه  مساه: "ضياء الساري"، وهذا االسم كاد أن يكون من قبيل املع

 



 

46 
 

الفاضل  ،مالك زمام املعاين واأللفاظ ،منهم خامتة احلفاظ ،جهابذة متقني ،احملدثني مجاعة من
  ،وفهامة األوان ،منهم عالمة الزمان (2)،الشيخ حممد بن عالء الدين البابلي املصري (1)،األملعي

ملتكاثرة  واإلفادات ا ، ومنهم ذو التحقيقات الفاخرة (3) ،الشيخ إبراهيم الكوراين املدين ،الفاضل التقي
 

ب الستة، حىت صارت نسخته يُرَجع إليها من مجيع األقطار، ومن أعظمها "صحيح البخاري"، أخذ يف تصحيحه َنًوا  للكت
ن مجلة من  ا، وأخذ عم  تفرق أيدي سبا، وصححه، وصارت نسخته أُ  أن  من عشرين سنة، ومجع "مسند اإلمام أمحد" بعد

غريب، والشيخ أمحد البناء، وغريهم، وأخذ يف طريقة التصوف على  املشايخ الكرام؛ كاحلافظ حممد البابلي، والشيخ عيسى امل
مجاعة، منهم: العالمة عبد الرمحن احملجوب، ذكر له السيد العالمة غالم علي آزاد البلجرامي ترمجة حسنة يف كتابه "تسلية  

   .الفؤاد" 
رواايت ونسخ اجلامع  ابن عبيد، ، 1/489، 1ط ، التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ن، خا  حسن صديق 

 . 1/4٧: 1ط  ،الصحيح لإلمام أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري 
َدحىَن حملة تلوح َلهُ  ألحَمعِّي  ( 1)  ُُمور أبِّ الفروق   :بن حيىي بن مهران العسكري .واألملعي ُهَو الفطن الذكي ال ذِّي يتَـَبني  عواقب األح

 . /185اللغوية 

مد بن عالء الدين البابلي، فهو حممد بن عالء الدين أبو عبد هللا، مشس الدين البابلي، القاهري، األزهري،  الشيخ حم وأما (2) 
األحاديث، وأعرُفهم جبرحها ورجاهلا،  الشافعي، احلافظ الرحلة، أحد األعالم يف احلديث والفقه، وهو أحفُظ أهل عصره ملتون 

( مجادى  25هـ(، وتويف عصر يوم الثالاثء ) 1000ولد سنة ) فون له بذلك. وصحيحها وسقيمها. وكان شيوُخه وأقرانُه يعرت 
   (. 1/113، 1ط ، سنداملأمحد بن حنبل، هـ(: )  10٧٧األوىل سنة )

اإلفادة للطالب قليل العناية ابلتأليف، وكان ينهى عن التأليف إال يف  ولد ببابل من قرى مصر، ونشأ وتويف يف القاهرة، وكان كثري 
بعة: إما يف شيء مل يسبق إليه املؤلف خيرتعه، أو شيء انقص يتّممه، أو شيء مستغلق يشرحه، أو طويل  أحد أقسام س 

يبّينه، أو شيء مغرق جيمعه. له  أو شيء خمتلط يرتبه، أو شيء أخطأ فيه مصنفه  -على أن ال خيّل بشيء من معانيه- خيتصره
 (.  1/8٧ ، 1، طشذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،نبلي ابن العماد احل .كتاب »اجلهاد وفضائله« أجلئ إىل أتليفه 

ند ويقول الشوكاين:  َمام الحَكبِّري ُمسح نـحَيا حُمَم د بن َعاَلء الد ين البابلي القاهري الش افِّعِّي أَبُو عبد هللا اإلِّ البدر الطالع  الشوكاين، ) ،الدُّ
 (. 2/208 ، د.ط،مبحاسن من بعد القرن السابع

 ( 1101الكردي )ت  الشهراين يبن شهاب الدين الكوراىن الشهرزور إبراهيم بن حسن  (3) 
( هـ مخس وعشرين وألف ببالد شهران من جبال الكرد، ونشأ يف عفة  1025ولد يف سنة ) ،الشافعي اإلمام الكبري اجملتهد 

أتقن   رضت له مسألة يف فنّ  فأخذ يف بالده العربية، واملنطق، واحلساب، واهليئة واهلندسة، وغري ذلك، وكان دأبه إذا ع .طاهرة
فقه، والتفسري، مث مسع احلديث عن مجاعة يف غري بالده،  ذلك الفن غاية اإلتقان، مث قرأ يف املعاين، والبيان واألصول، وال 

وله مصنفات كثرية، حىت قيل إهنا   .كالشام، ومصر، واحلجاز، واحلرمني، وقد ذكر مشاخيه يف األمم، وترجم لكل واحد منهم
 .لى مثانني تنيف ع

هللا(، و)إعمال الفكر(، و)الرواايت يف  منها: )إحتاف اخللف بتحقيق مذهب السلف( و )إحتاف املنيب األواه بفضل اجلهر بذكر 
)مسلك اإلرشاد إىل األحاديث الواردة يف اجلهاد(،   شرح حديث إمنا األعمال ابلنيات(، و)لوامع الآلل يف األربعني العوال(، و
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الشيخ حممد بن سليمان املغريب   ،فاضل الزمان ،الغاية يف املنطوق واملفهوم ،تبحر يف العلومامل
اجلامع بني املعقول  ،ومنهم الفاضل اإلمام حسنة الدهر املرقومة على صفحات األايم (1) ،املالكي
املغريب الشهري حيىي  الشيخ ،ا ما تعجز عنه الفحول مرشد الغاويمهحبر املستخرج من در  ،واملنقول

  ، والبحر الذي ال جيارى يف تدقيق الفهوم ،يف حتقيق العلوم ىومنهم احلرب الذي ال ميار  (2) ،ابلشاوي
ومنهم العالمة احملقق الفهامة  (3)،الشيخ عيسى بن حممد الثعاليب اجلعفري املالكي ،الكامل األوحدي

فأما الشيخ   (1)،يخ علي الشرباملسير الدين الش األملعي نو  4ء الضيا ،ووحيد دهره ،إمام عصره ،املدقق
 

 .ه يف إعراب ال إله إال هللا( و )قصد السبيل( وغري ذلك)إنباه األنبا و
لعربية، والفارسية والرتكية، وسكن بعد ذلك مكة املشرفة، وانتفع به الناس، ورحلوا إليه، وأخذوا  وبرع يف مجيع الفنون، وأقرأ ابللغة ا 

وألف ودفن بعد املغرب ببقيع   ( هـ واحدة ومائة1101عنه يف كل فن حىت )مات( يف اثمن عشر شهر مجادى األوىل سنة ) 
 .الغرقد 

البدر الطالع  والشوكاين،  (. 211 :حفاظ احلديث السابقي والالحقي تذكري الناهبي بسري أسالفهم  ، ربيع بن هادياملدخلي، )
 12-1/11 ، د.ط،مبحاسن من بعد القرن السابع

  ، املتوىف سنة أربع وتسعني  ، خللف مبوصول السلف( الشيخ احلافظ حممد بن سليمان املغريب الروداين صاحب كتاب )صلة ا (1) 
اشتمل على الصحيحني واملوطأ والسنن األربعة ومسند الدارمي   ( ألف كتابه )مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد

 (. 1/132، د.ط، مدرسة احلديث يف مصر خليفة، )  . ومسند أمحد ومسند أيب يعلى ومسند البزار ومعاجم الطرباين الثالثة
ىل اخلطيب البغدادي عن حممد بن احلسني  إويرقى سنده  ،جازته بروايته إهـ(  1094 ذكر حممد بن سليمان املغريب الرّداين )ت -

 . (23/ 1 ،2، طاملعرفة والتاريخالفسوي، )  .القطان عن عبد هللا بن جعفر بن درستويه عن يعقوب الفسوي 
 . هـ1096  - 1030فقهاء املالكية رايء الشاوي امللياين اجلزائري: مفسر، من زك حيىي بن حممد بن حممد بن عبد هللا، أبو  (2) 

وتصدر لإلقراء ابألزهر. مث رحل إىل سورية والروم   10٧4وأقام مدة مبصر يف عودته من احلج سنة  ،ولد مبليانة وتعلم ابجلزائر 
علينا  "توكيد العقد فيما أخذ هللا  :وشروح، منها  للحج، ونقل جثمانه إىل القاهرة. له حواش  )تركيا( ومات يف سفينة، راحاًل 

من العهد" حاشية على شرح أم الرباهني للسنوسي، ورسالة يف "أصول النحو" و"شرح التسهيل البن مالك" وله "احملاكمات  
سالم  معجم املفسرين من صدر اإلنويهض، ) ، ( 8/169، 15، طاألعالم بني أيب حيان والزخمشرّي" يف األزهرية: )الزركلي، 

 . (2/٧36 ،3، طوحىت العصر احلاضر
عيسى بن حممد بن حممد بن أمحد اجلعفري، نسبة إىل جعفر بن أيب طالب، اهلامشي الثعاليب املغريب، جار هللا، أبو املهدي:   (3) 

زواوة  هـ( من أكابر فقهاء املالكية يف عصره. أصله من "وطن الثعالبة" من أعمال اجلزائر. ولد ونشأ يف  1080 - 1020)
"كنز الرواية" يف أمساء شيوخه والتعريف هبم ومبؤلفاهتم   :ر مبكة وتويف فيها. من كتبه )ابملغرب( ورحل يف طلب العلم، واستق 

وأمساء شيوخهم، ورسالة يف "مضاعفة ثواب هذه األمة" و"منتخب األسانيد" ثبت شيخه حممد بن عالء الدين   ، ومقروآهتم
 (.  5/108 ، 15ط ، ألعالما، لزركليا ) . البابلي

 . ؤالضيا( كذا يف األصل,  4) 
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يف ا منه فروى عنه الشيخ عبد هللا البصري صحيح البخاري مساعً  ،حممد بن عالء الدين البابلي
  ( 2) ،من روايته من الكهف امللتجئ الشيخ األجل سامل بن حممد السنهوري أيب النجا ،مسجد احلرم

عن مفيت  (3)،الشيخ حممد بن علي الغيطي ،طية املعطياج عالوه النجم النجاح البحروهو يرويه عن 
  ، عن فريد الدهره (4)، اإلمام احلافظ القاري أيب حيىي الشيخ زكراي األنصاري ،وشيخ اإلسالم ،األانم

 

من   كف بصره يف طفولته وهو (. ـ ه108٧ - 99٧) علي بن علي الشرباملسي، أبو الضياء، نور الدين: فقيه شافعّي مصري (1) 
اشية  و"ح ،"حاشية على املواهب اللدنّية للقسطالين"  :ا، منها أهل شرباملس ابلغربية، مبصر تعلم وعّلم ابألزهر. وصنف كتبً 

 (. 4/314 ،15ط ، ألعالما، لزركليا) . على هناية احملتاج" يف فقه الشافعية
ر الّدين بن عز الحَعَرب أَبُو النجا السنهوري  (2)  ر الّدين بحن عز الّدين بن اَنصِّ الحمصحرِّّي  َسامل بن حُمَم د عز الّدين بن حُمَم د اَنصِّ

ج   ، الحَمالِّكِّي َمام الحَكبِّري الحُمحدث احلح َة اخلفاظ  ،ة الثبت اإلِّ َوُهَو مفيت الحَمالِّكِّي ة   ،وََكاَن أجل أهل عصره من غري مدافع ،َخامتِّ
فَاق يفِّ وقته  ،َوَرئِّيسهمح  تمَع فِّيهِّ من الحُعُلوم َما مل جيحَتمع يفِّ َغريه ،َوإِّلَيحهِّ الرحلة من اآلح َوقدم إِّىَل مصر وعمره   ، ولده بسنهورم  ، َواجح

َدى عشَرة سنة  م حُمَم د بن أمحد بن َعلّي بن أيب بكر الغيطي اإلسكندري مث  الحمصحرِّّي  َوأخ ،إِّحح َمام الحمسند الن جح ذ َعن اإلِّ
ج ة الش محس حُمَم د النوفري الحَمالِّكِّي ، َصاحب الحمِّعحرَاج  َمام الحَكبِّري احلح ّ َوأدح  ، َوَعن اإلِّ ر الل ق اينِّ َوأخذ َعنُه اجلم الحَغفِّري   ،رَك الن اصِّ

لِّّي َوالش محس البابلي َوالش يحخ   ،ل ذين اَل حُيصوَن من أهل مصر َوالش ام واحلرمني ا ريح الر مح ُهورِّّي َواخلَح ّ والنور اأَلجح ُهم الحرُبحَهان الل ق اينِّ نـح مِّ
ت كمال الش يحخ َعامر الشربواي ،ُسَليحَمان البابلي  ُم َهات السِّّ نحُه األح َها  ،َوممِّ نح اَلزمه َومسع مِّ نـح َية على   :َوله مؤلفات َكثِّريَة مِّ َحاشِّ

َلة الّنصحف من شعحَبان َوَغريمهَ  ،خُمحَتصر الش يحخ َخلِّيل يفِّ الحفِّقحه َوهِّي عزيزة الحُوُجود لقل ة اشتهارها وانتشارها وََكاَنت   ،اورسالة يفِّ لَيـح
َرة سنة مخس  خِّ لف َودفن مبقربة اجملاورين َوفَاته يفِّ يـَوحم الثُّاَلاَثء اَثلِّث مُجَاَدى اآلح  . َوبلغ من الحُعمر ََنحو الّسبحعني   ،عشَرة بعد األح

 . (2/204، د.ط، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشراحمليب، ) 
الشافعي اإلمام العاّلمة احملّدث املسند، شيخ   ،مث املصري  ، بكر الغيطي الّسكندري جنم الّدين حممد بن أمحد بن علي بن أيب (3) 

( يف تعليق طويل مفيد حيسن  981وقد رجح العاّلمة الزركلي وفاته سنة ) ، اإلسالم ولد يف أثناء العشر األول من القرن العاشر
 (. 595/ 10 ، 1، طشذرات الذهب يف أخبار من ذهب  ، ابن العماد احلنبليابلقارئ الباحث الرجوع إليه.. )

سالم، قاض مفسر، من حفاظ  شيخ اإل كي املصري الشافعي، أبو حيىي. زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري السني (4) 
 هـ.  906وكف بصره سنة  ،احلديث. ولد يف سنيكة )بشرقية مصر( وتعلم يف القاهرة 

 . مقدماً يف القراءات والتجويد  ، ا للحديث عاملاً ابلفقه واألصول التفسري حافظً ا يف ا وإمامً كان قاضيً 
جيوع يف اجلامع، فيخرج ابلليل يلتقط قشور البطيخ، فيغسلها وأيكلها، وملا ظهر فضله تتابعت إليه   نشأ فقريًا معدماً، قيل: كان 

وأفاد   ، و ثالثة آالف درهم، فجمع نفائس الكتباهلدااي والعطااي، حبيث كان له قبل دخوله يف منصب القضاء كل يوم َن
 . ا ومااًل القارئني عليه علمً 

 ( قضاء القضاة، فلم يقبله إال بعد مراجعة وإحلاح. 901-826)  وواله السلطان قايتباي اجلركسي
السلطان، فعاد إىل اشتغاله ابلعلم  وملا ويل رأى من السلطان عدواًل عن احلق يف بعض أعماله، فكتب إليه يزجره عن الظلم، فعزله 

 إىل أن تويف. 
ن( يف التفسري، و )حتفة الباري على صحيح البخارى( ، و  وله مصنفات كثرية معروفة يف العلوم الشرعية والتجويد منها: )فتح الرمح

 

https://www.google.at/search?biw=1366&bih=662&q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwji84WuzMbQAhUImBoKHYy0Cw4QvwUIGCgA
https://www.google.at/search?biw=1366&bih=662&q=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AC&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwji84WuzMbQAhUImBoKHYy0Cw4QvwUIGCgA
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بن علي  أمحدأيب الفضل الشهاب  ،انثر اجلواهر والدرر ،وعالمة احملققني ،عمدة احملدثني ،عامل العصر
  ( 3) ،بن أيب طالب احلجار أمحد عن أيب العباس  (2) ،التنوخي  أمحد م بن اذ إبراهيعن األست ( 1)،حجر

 

مصطلح احلديث، و   )فتح اجلليل( تعليق على تفسري البيضاوي، و )شرح إيساغوجي( يف املنطق، و )شرح ألفية العراقي( يف 
   .)شرح شذور الذهب( يف النحو، و )حتفة جنباء العصر( يف التجويد

 . وتويف سنة ست وعشرين وتسعمائة رمحه هللا وبلغه رضاه ،للهجرة  منائة اسنة ثالث وعشرين ومث  ه لدكان مو 
من صدر اإلسالم وحىت  معجم املفسرين ، نويهض، 644/ 2 ،2، طهداية القاري إىل جتويد كالم الباريانظر: املرصفي، 

 . 1/196، 3، طالعصر احلاضر 
  ، فضل أمحد بن علي بن حممد الشهري اببن حجرشيخ اإلسالم أمري املؤمنني يف احلديث حافظ العصر شهاب الدين أبو ال( 1) 

ثالث   الكناين العسقالين األصل، املصري املولد واملنشأ، الشافعي. ولد يف اثين عشر شعبان سنة  ،وهو لقب لبعض آابئه 
ب هللا إليه  ا يف كنف أحد أوصيائه الزكي اخلرويب. فحفظ القرآن وتولع ابلنظم. مث حبونشأ هبا يتيمً  ، وسبعني وسبعمائة ابلقاهرة

ودرس على عدة شيوخ بلغوا   ،طلب احلديث فأقبل عليه، ورحل من أجله إىل قوص مث إىل اإلسكندرية واحلجاز واليمن والشام 
وأدرك    ،واجتمع له من ذلك ما مل جيتمع لغريه  ،قيين وابن امللقن والعراقي واهليثمي وحممد املنبجي وعدةستمائة نفس، منهم: البل

 كل واحد رأس يف فنه الذي اشتهر به. تتلمذ عليه السخاوي والسيوطي والديلمي وابن مرزوق وغريهم. من الشيوخ مجاعة  
ا منها: "شرح البخاري" و"هتذيب التهذيب" و"التقريب" و"اإلصابة"  ومخسني مؤلفً مؤلفاته كثرية مشهورة وصلت إىل أكثر من مائة 

 (. 8/50٧ :1، طلعقيدة واملنهج والرتبية موسوعة مواقف السلف يف ا املغراوي، و"لسان امليزان" )
لقيين أيًضا يف كتاب  وقد ترمجه تلميذه السخاوي يف كتاب مساه: "اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر"، وترمجه الب

 وقف عليه يف حياته. 
عري األصل البعلبكي الدمشقي  هو إبراهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن برهام الدين أبو إسحاق التنوخي، امل (2) 

  800ه و تويف سنة ٧09ولد سنة  ، املولد، نزيل القاهرة، يعرف ابلربهان الشامي واببن علوان الشافعي حمدث مسند مقرىء
 . ه

 . كتاب "نظم الاليل ابملئة العوايل"وله  
 (. 261/  1 ، 1ط  ،درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة املقريزي، ) 
ج اُر، الحَمعحُروُف أمحد  (3)  َسنِّ بحنِّ َعلِّيِّّ بنِّ بـََيان  الص احلِِّّيُّ احلَح َهاُب الدِّينِّ  بُن أيبِّ طَالِّبِّ بنِّ َأيبِّ النَِّّعمِّ نِّعحَمَة بنِّ احلَح َنةِّ، شِّ حح بحنِّ الشِّّ ابِّ

. أَبُو  ُلُه مِّنح َديحرِّ ُمَقرِّن  ، َوَأصح  الحَعب اسِّ
َارَةِّ َبينِّ الحَعس   ُكُن حبِّ َق. َشيحٌخ َيسح ُب وظيفة  وخدمة  بَِّقلحَعةِّ دَِّمشح لص احلِِّّي ةِّ، َوُهَو معروٌف مشهوٌر َصاحِّ  اسِّ ابِّ

ج اُر ا عنهقَاَل  ي الحُقَضاةِّ اَتُج الدِّينِّ: أَم ا أَبُو الحَعب اسِّ احلَح ُُه َفَمأَل األَقحطَاَر، فـَُهَو َشيحُخ اإلسناد، َوَمنح تـَُنادِّيهِّ الط  قَاضِّ َلَبُة  ل ذِّي طَاَر امسح
مِّ ال ذِّي ُهَو َأوحَضُح مِّنح انَ  ، َوُذو االسح َق اأَلَصاغِّرَ مِّنح ُكلِّّ اَند ، َوإِّن ُه ألَبُو الحَعب اسِّ اأَلَصمُّ َوَما بِّهِّ مِّنح َصَمم  ، َأحلَح   ر  َعَلى َعَلم 

َنُة األَقحالمِّ يفِّ أَفـحوَ  ر  مُتحلِّيهِّ أَلحسِّ أَلَكابِّرِّ، َوَمأَل الطُُّروَس بِّذِّكح َصحِّّ  ابِّ ، َوَجاَء أبَِّ َ َشَباب  َتَساَمى لِّلحُعال وَُكُهول  اهِّ الحَمَحابِّرِّ، َوَساَوى َبنيح
ثحلِّهِّ يفِّ ا َا ال َتطُوُل، وََكاَن ممِّ نح يـُعحَمُل لِّمِّ (اأَلَسانِّيدِّ إِّال َأهن  لِّم  لَِّسَماعِّ )الحُبَخارِّيِّّ ُدُه ُكلُّ ُمسح َلةِّ الحبـُزحُل الحَمَهارِّي، َويـَقحصِّ انـحتَـَهى   لرِّحح

 َكالُمُه. 
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عن أيب الوقت عبد األول بن عيسى بن  ،بفتح الزاي احلنبلي (1) ،بيديعن حسني بن املبارك الز  
عن أيب احلسن عبد الرمحن بن حممد مظفر  ،بكسر السني املهملة والزاي اهلروي (2)،شعيب السجزي

عن أيب عبد هللا حممد بن يوسف   (1)،السرخسي أمحدعن أيب حممد عبد هللا بن  (3)  ،لداوديبن داود ا
 

رِّيَن مِّنح َصَفر  َسَنَة ثالثني وسبعم َامِّسِّ َوالحعِّشح ِّ اخلح ُ يفِّ يـَوحمِّ االثـحَننيح َُه اّلِل  َ َرمحِّ َنحزِّلِّهِّ بَِّسفححِّ قَاَسُيوَن، َوصُ ا تـُُويّفِّ لَِّّي َعَليحهِّ مَِّن الحَغدِّ ُعَقيحَب  ئة مبِّ
، َودُ  َامِّعِّ الحُمظَف رِّيِّّ جلح رِّ ابِّ  . فَِّن بِّرُتحبَة  َلُه قـَُباَلَة زَاوِّيَةِّ الرُّومِّيِّّ بَِّسفححِّ َجَبلِّ قَاَسُيونَ َصالةِّ الظُّهح

 (. 15ترمجة رقم  ، 1ط،  معجم الشيوخ   ،)السبكي 
الشيخ اإلمام الفقيه الكبري مسند الشام سراج الدين أبو عبد هللا احلسني بن أيب  جاء يف كل ترامجه أبل التعريف "احلسني"  (1) 

حممد بن حيىي بن مسلم الربعي الزبيدي األصل البغدادي البابصري احلنبلي مدرس مدرسة الوزير عون الدين ابن  بكر املبارك بن 
 .هبرية

ومسع من: جده وأيب الوقت السجزي وأيب الفتوح الطائي وأيب زرعة املقدسي   ، وأربعني ومخسمائة  -ة ست أو سن - ولد: سنة مخس 
 .وأجاز له: أبو علي أمحد بن أمحد اخلراز ، وجعفر بن زيد احلموي وأيب حامد الغرانطي 

(،  22/358: 3ط ،أعالم النبالء سري الذهيب، ) .اا صادقً ا متواضعً ا خريً ا دينً وكان إمامً  .وروى: ببغداد ودمشق وحلب 
 (. 253/ 2 ، 15ط  ،ألعالم ا،  لزركلي ا)

د األول بن الشيخ احملدث املعمر أيب عبد هللا  الشيخ اإلمام الزاهد اخلري الصويف، شيخ اإلسالم، مسند اآلفاق أبو الوقت، عب( 2) 
  .مثان ومخسني وأربعمائة عيسى بن شعيب بن إبراهيم بن إسحاق، السجزي، مث اهلروي املاليين مولده يف سنة 

،  الدارمي  الصحيح" وكتاب " مجال اإلسالم أيب احلسن عبد الرمحن بن حممد الداودي ومسع يف سنة مخس وستني وأربعمائة من 
وأيب يعلى  ، وحممد بن أيب مسعود الفارسي، أيب عاصم الفضيل بن حيىي  ومسع من ، ببوشنج عبد بن محيد "ب "مسندومنتخ

ومسع  ، عبد الرمحن بن أيب شريح  حدثوه عن  وعبد الرمحن بن حممد بن عفيف ، وبيىب بنت عبد الصمد ، هللا صاعد بن هبة 
وعبد  ، وحممد بن احلسني الفضلويي ، وأمحد بن حممد العاصمي ، وعبد الوهاب بن أمحد الثقفي ، أمحد بن أيب نصر كاكو من

،  وكان من مريديه، وأيب عامر حممود بن القاسم األزدي  نصاري أيب إمساعيل األ  وشيخ اإلسالم ، الرمحن بن أيب عاصم اجلوهري 
وأيب القاسم عبد هللا بن عمر   ، وأيب عدانن القاسم بن علي القرشي وحكيم بن أمحد اإلسفراييين ، وعبد هللا بن عطاء البغاورداين 

  .وطائفة، ونصر بن أمحد احلنفي ، الكلوذاين
 وتكاثر عليه الطلبة، واشتهر حديثه، وبعد صيته، وانتهى إليه علو اإلسناد. ، وبغداد ومهذان وكرمان وأصبهان خبراسان وحدث

  .( 20/304 ، 3ط ، سري أعالم النبالءالذهيب، )
احلسن، عبد الرمحن بن حممد بن املظفر بن حممد بن داود بن   دوة، مجال اإلسالم، مسند الوقت أبواإلمام العالمة، الورع، الق( 3) 

عبد بن   ومسع "الصحيح" ومسند، مولده يف ربيع اآلخر سنة أربع وسبعني وثالمثائة، الداودي، البوشنجيأمحد بن معاذ 
وتفرد يف الدنيا بعلو ذلك،  ، رخسي ببوشنج أيب حممد بن محويه الس من  أيب حممد الدارمي وتفسريه، ومسند محيد
ابن   من وببغداد ، وابن يوسف، وابن حممش ،احلاكم هللا عبد أيب من  وبنيسابور، عبد الرمحن بن أيب شريح من هبراة ومسع

سنة تسع وتسعني وثالمثائة، فأقام هبا   بغداد وكان جميئه إىل ، وعلي بن عمر التمار، يوابن مهدي الفارس، الصلت اجملرب 
 . وابن حممش  ،القفال  بكر  وأيب ، وعلى أيب الطيب الصعلوكي،  أيب حامد قه على ا، وتف أعوامً 
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الناقد اإلمام احلرب  (3)اجلهبذ ،عن أمري املؤمنني يف احلديث (2)،بن مطر بن صاحل بن بشر الفربري
 تعاىل  تغمد هللا  (4) ،أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي ،عمدة أهل اإلسالم ،الكامل

 رمحته وأسكنه فسيح جنته. ب
  

 

  ، 3ط ، النبالء سري أعالم الذهيب، ) .ويبالغ يف الورع، وحماسنه مجة ، ببوشنج قوت مبا حيمل إليه من ملك لهوقيل: إنه كان يت 
18/222) . 

مسع صحيح البخاري من أيب عبد هللا حممد بن يوسف الفربري   ،السرخسي احلموي  حممد أبو  محوية  بن أمحد بن  هللا  عبد (1) 
 .احلافظ أبو ذر عبد بن أمحد اهلروي وعبد الرمحن بن املظفر الداوديحدث عنه  ، بفربر يف سنة ست عشرة وثالمثائة 

وكان   ، نزيل بوشنج وهراة ، السرخسي احلمويب  هأبو حممد عبد هللا بن أمحد بن محوي  : قال أبو سعد السمعاين يف كتاب األنساب
 . رواية الصحيح  ومسع بفربر أاب عبد هللا حممد بن يوسف بن مطر الفربري  ،رحل إىل بالد ما وراء النهر 

 . (321/ 1 ، 1، طالتقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد ابن نقطة احلنبلي، )
  هللا  عبد أيب  احملدث الثقة العامل أبو عبد هللا حممد بن يوسف بن مطر بن صاحل بن بشر الفربري، راوي "اجلامع الصحيح" عن ( 2) 

قتيبة بن   زعم أنه مسع من  ا. وقد أخطأ منملا قدم فربر مرابطً  علي بن خشرم ومسع أيًضا من، مرتني  بفربر ، مسعه منه البخاري 
أبو بكر   أرخ مولده. يف بلد آخر سنة أربعني  قتيبة ومائتني، وماتسعيد، فما رآه. وقد ولد يف سنة إحدى وثالثني 

وأربعني ومائتني، ومرة أخرى سنة اثنتني   قلت: قال: مسعت "اجلامع" يف سنة مثان  . اأماليه" وقال: كان ثقة ورعً يف "  السمعاين 
  .ومخسني ومائتني
وحممد  ، وأبو حممد بن محويه السرخسي بو اهليثم الكشميهين وأ ، أبو علي بن السكن  واحلافظ ، أبو زيد املروزي  حدث عنه: الفقيه 

وإمساعيل بن حاجب  ، وأبو إسحاق إبراهيم بن أمحد املستملي ، و حامد أمحد بن عبد هللا النعيميوأب، بن عمر بن شبويه 
 . آخرهم مواتً  وآخرون، والكشاين [ اجلرجاين فوحممد بن حممد بن ]يوس، الكشاين

 (. 15/11 ، 3ط ، النبالءسري أعالم الذهيب، )
 . )اسم(  : َجهَبذ( 3) 

 . اجلمع: جهابذة
 . قد عارف بتمييز اجليِّّد من الرديءخبرٌي بغوامض األمور، ان

 . (1/141 ،املعجم الوسيطوآخرون،  مصطفى   إبراهيم)   الفكر: أعالُمه البارزون. جهابذةُ 
مام املعروف صاحب  بذدزبه، وهي لفظة خبارية، معناها الزراع، اإلحممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه، وقيل ( 4) 

 هـ(.  256شوال   1 -هـ   194شوال  13) صحيح اجلامع 
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  ، إىل شيخ اإلسالم (2)عن البابلي (1) فريويه الشيخ عبد هللا البصري ،مسلموأما صحيح 
عن أيب الطاهر حممد بن حممد بن عبد   (3) ،ويرويه شيخ اإلسالم عن أيب النعيم رضوان بن حممد املقري

أيب  عن (1)،ميد بن عبد اهلادي احلنبليد احلبن عبأيب الفرج عبد الرمحن عن  (4)،اللطيف بن الكويك 
 

 ترجم له سابقا. ( 1) 
 . ترجم له سابقا ( 2) 
مام الشيخ رضوان بن حمم د بن يوسف بن سالمة بن البهاء بن سعيد، الزين أبو النعيم وأبو الرضا  )3(  مث القاهري   ،العقيبهو اإلِّ

 .الصحراوي الشافعي 
 .هـ تسعة وستني وسبعمائة من اهلجرة ٧69ولد مبنية عقبة ابجليزة ابلقاهرة يف شهر رجب احلرام عام 

 شيوخه: 
 .يديه القرآن الكرمي ى الشيخ إمساعيل األنبايب، حفظ عل - 1
ا  ا، ومسع عليه مواضع كثرية من القرآن مجعً ا إال انفعً القرآن ابلسبع إفرادً الشيخ النور أبو احلسن علي الدمريي املالكي، قرأ عليه  - 2

 . شرح اجلعربي للشاطبية، وهنج الدماثة، وقرأ الكثري من الشاطبية ومجيع الرائيةهلا وللثالث أيًضا، ويف البحث يف 
األول من سورة األعراف، وكذا من مث إىل رأس احلزب  ا للسبعة إىل رأس احلزب الشيخ الشمس الغماري، قرأ عليه القرآن مجعً  - 3

 .يف القصص مع إضافة يعقوب إليها 
ع عليه بعض  ا للثمانية، وقرأ عليه بعض العقد، ومسعردي املالكي، قرأ عليه ختمة كاملة مجعً الشيخ الزكي أبو الربكات األس - 4

 .املطلوب يف قراءة يعقوب 
 .ى عنهم القراءات واللغة العربية والفقه واحلديث والتفسري وغريها من العلوم وغريهم من املشايخ والعلماء الذين تلق

 :تالميذه
 :تلقى عنه مجع من املشايخ منهم

 .الشيخ مشس الدين حمم د بن عبد الرمحن السخاوي  - 1
 شيخ اإلِّسالم القاضي زكراي األنصاري، تلقى عنه القراءات العشر.  - 2
 :وفاته  

 .قجماس، الثالث من شهر رجب عام اثنتني ومخسني ومثامنائة من اهلجرةتويف يف تربة 
 (. 229  - 226/ 3 ، د.ط،الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي، )
شرف الّدين أبو الطّاهر حممد بن عّز الّدين أيب اليمن حممد بن عبد الّلطيف بن أمحد بن حممود، املعروف اببن الكويك  ( 4) 

 الشافعي املسند احملّدث.  ،الّتكرييت مث اإلسكندري، نزيل القاهرةالرّبعي 
والربزايل، والذهيب، وبنت الكمال، وإبراهيم بن القريشة، وابن  ولد يف ذي القعدة سنة سبع وثالثني وسبعمائة، وأجاز له فيها املّزي، 

الدنيا، ومسع بنفسه من اإلسعردي، وابن عبد   املرابط، وعلي بن عبد املؤمن يف آخرين، وهو آخر من حّدث عنهم ابإلجازة يف 
ا، وتفّرد أبخرة أبكثر مشاخيه،  ا فيهاهلادي، وغريمها، والزم القاضي عّز الّدين بن مجاعة، وتعاىن املباشرات، فكان مشكورً 

 وتكاثر عليه الطلبة والزموه، وحّبب إليه الّتحديث والزمه. 
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عن فقيه احلرم أيب عبد   (3) ،عن حممد بن علي صدقة احلراين (2) ،بن عبد الدائم النابلسي أمحد العباس 
أيب  عن (5) ،عن أيب احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي (4) ،الفراوي أمحدهللا حممد بن الفضل بن 

 

املروايت ابإلجازة والسماع، من ذلك »صحيح مسلم« يف أربعة جمالس سوى جملس اخلتم.  ا من قال ابن حجر: قرأت عليه كثريً 
 . (222/ 9 ، 1، ط شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  ، ابن العماد احلنبلي )

  65٧عبد الرمحن بن حممد بن عبد احلميد، أبو الفرج الشهري اببن عبد اهلادي املقدسي الصاحلي، الشيخ احملدث، ولد سنة ( 1)  
 (.   2/242 : ه ) الدرر٧49وتويف يف ذي القعدة سنة  ، ه

أديب   العباس( حمدث مؤرخ، أمحد بن عبد الدائم بن نعمة بن حممد بن إبراهيم بن أمحد املقدسي النابلسي )زين الدين أبو ( 2) 
 ه شعر.   ختصر لنفسه اتريخ ابن عساكر ولارجب مسع، ورحل إىل بلدان شىت، و   10ولد جببل انبلس، وتويف بدمشق يف 

 .      165/  1د.ط،  ، معجم املؤلفي، كحالة،  29 ،28 / 6 د.ط،  ابلوفيات،  الوايف  ،الصفدي 
                                                         

املعروف قدميا اببن  الشيخ الصاحل الصدوق أبو عبد هللا حممد بن علي بن حممد بن حسن بن صدقة احلراين، البزاز، السفار،  (3) 
  . الوحش

  .شيخ معمر، معترب، دين، تردد إىل خراسان وغريها يف التجارة
 . وله إحدى وأربعون سنة   ومسع يف كهولته سنة مثان وعشرين ومخسمائة من الفراوي "الصحيح" وغريه،

احلافظ، واحلسن بن سالم، وابن خليل، وأبو املعايل  روى عنه: أبو عمر الزاهد، وأخوه الشيخ املوفق، والبهاء عبد الرمحن، والضياء 
بن الشريازي وابن سعد، وخطيب مردا، وحممد بن عبد اهلادي، والعماد عبد هللا بن النحاس، وحممد بن سليمان الصقلي،  

  .عبد الدائم، وآخرون وابن 
  .وروى ابن الدبيثي، عن ابن األخضر، عنه 
  .فها على احلنابلة وقال ابن النجار بىن بدمشق مدرسة، ووق

: ال وجود  قال الذهيبمات يف ربيع األول وقيل: مات يف ربيع اآلخر سنة أربع ومثانني ومخسمائة بدمشق، وله أربع وتسعون سنة. 
 . (194 / 21 ، 3ط ، م النبالءسري أعال الذهيب، للمدرسة. )

، نسبة إىل فراوة، بليدة أَبُو َعبحدِّ اّلِل ِّ حُمَم ُد بحُن الحَفضحلِّ بحنِّ أمحد ( 4)  يِّّ لِّمِّ بحنِّ َعبحدِّ الحَغافِّرِّ الحَفارِّسِّ يحِّ ُمسح   الحُفرَاوِّيُّ الص اعِّدِّيُّ، رَاوِّي َصحِّ
وقد حترف   -ء وفتحها، قال ابن نقطة: الفتح أكثر وأشهر متطرفة من جهة خوارزم بناها ابن طاهر، وقد اختلف يف ضم الفا

 . نهاية" إىل: العزاويمعرفة القراء الكبار" و"غاية ال "يف  
، وََكاَن َفقِّيًها ُمَناظِّرًا ظَرِّي  َلُة مَِّن الش رحقِّ َوالحَغرحبِّ ، َوإِّلَيحهِّ الرِّحح هِّ، وََكاَن يـَُقاُل:ًفا، خَيحدُِّم الحُغَرابَ َوَطرِّيُقُه الحيَـوحَم َأعحَلى الطُُّرقِّ الحُفرَاوِّيُّ   َء بِّنَـفحسِّ

َي  ُ َوَرضِّ َُه اّلِل   (. 18/45  ،3ط ، سري أعالم النبالءالذهيب، ) . َعنحهُ أَلحُف رَاو ، َرمحِّ
 ابن عبد الغافر بن أمحد بن حممد بن سعيد الشيخ، اإلمام، الثقة، املعمر، الصاحل أبو احلسني الفارسي مث النيسابوري.   (5) 

 نيف ومخسني وثالمثائة.   ولد سنة 
مسلم، مسعه منه سنة مخس وستني وثالمثائة. وحدث عن  وحدث عن: أيب أمحد حممد بن عيسى بن عمرويه اجللودي بصحيح 

"غريب احلديث" له، وحدث عن بشر بن أمحد اإلسفراييين، وإمساعيل بن عبد هللا بن ميكال،   ـاإلمام أيب سليمان اخلطايب ب
 



 

54 
 

عن  (2) ، عن إبراهيم بن حممد بن سفيان (1) ،لنيسابورياجليم ا لودي بضمحممد بن عيسى اجلُ  أمحد
رضي هللا عنه   (4)،أيب احلسني مسلم بن احلجاج (3)،ومشس األئمة البحر الثجاج ،مؤلفة إمام السنة

 وأرضاه. 
عن سليمان بن عبد   ،فريويها الشيخ عبد هللا البصري عن البابلي املذكور ، وأما سنن أيب داود

عن أيب  (4)،عن عبد الرحيم بن الفرات  (3) ،عن والده (2) ،يوسف بن زكراي جلمالعن ا (1)،الدائم

 

 من أيب عمرو بن جنيد، وأيب عمرو بن مطر، وطائفة. وكان ميكنه السماع 
بو عبد هللا احلسني بن علي الطربي، وعبيد هللا بن أيب القاسم القشريي، وعبد الرمحن بن  حدث عنه: نصر بن احلسن التنكيت وأ

ل العاملة، وآخرون:  أيب عثمان الصابوين، وحممد بن الفضل الصاعدي الفراوي، وإمساعيل بن أيب بكر القاري، وفاطمة بنت زعب
 (. 18/19 ، 3ط ، سري أعالم النبالءالذهيب، )

ومن فتح   ،حممد بن عيسى بن حممد بن عبد الرمحن بن عمرويه بن منصور الزاهد النيسابوري اجللودي بضم اجليمأبو أمحد ( 1) 
  ،هو منسوب إىل جلود اسم قرية و  ،وإمنا اجللودي بفتح اجليم آخر ذكره يعقوب بن السكيت مث ابن قتيبة  ،اجليم منه فقد أخطأ

نه  ، وقيل إمنسوب إىل اجللود مجع جلد ،محد فيما ذكره أبو سعد بن السمعاينوهذا اجللودي أبو أ ،قيل إبفريقية وقيل ابلشام 
 . منسوب إىل سكة اجللوديني بنيسابور الدارسة

وكان يورق يعين ينسخ وأيكل من   ، احلقائق ومن أهل  ،صحب أكابر املشايخ ، ا من كبار عباد الصوفية ا زاهدً ا صاحلً كان شيخً 
توىف رمحه هللا يوم الثالاثء الرابع   ، وكان ينتحل مذهب سفيان الثوري ويعرفه ،مسع أبو بكر بن خزمية ومن كان قبله  ، كسب يده

 . والعشرين من ذي احلجة سنة مثان وستني وثالمثائة وهو ابن مثانني سنة 
)ابن   . ل من حدث به بعده عن إبراهيم بن حممد بن سفيان وغريه فإنه غري ثقة احلجاج وكوختم بوفاته مساع كتاب مسلم بن  : قال

 فصل العاشر(. ال ،2ط  ،صيانة صحيح مسلم ، صالح
يُعدُّ اإلمام إبراهيم بن حممد بن سفيان  و ( هـ244مات سنة )، أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان، راوي صحيح مسلم( 2) 

 كانت هلم مكانة علمية مرموقة، وال تنقص قل ُة املعلومات عنه من مكانته. ن  من حمدِّثي نيسابور الذي 
تُعدُّ روايته لصحيح مسلم الرواية املعتمدة، وال يُعكِّر وجود الفوائت فيها من اتِّصال سنده ابلصحيح؛ ألن نا ال نسلِّّم بقاء هذه  

)إبراهيم بن حممد بن سفيان رواايته   ،من رواية القالنسيت الفوائت له، ولو سل منا بذلك، فقد ات صلت أحاديث هذه الفوائ 
 وزايداته وتعليقاته على صحيح مسلم(. 

 ( 10/35،  1ط،  جامع األصولابن األثري، )
 .  اسم، صيغة مبالغة من َثج  ): َثّجاج ) ( 3) 

.  َماءٌ  َبابِّ نحصِّ  َثج اٌج: َماٌء َشدِّيُد االِّ
 . 1/94مادة )ثج(:  ، الوسيطاملعجم  وآخرون،  مصطفى  إبراهيم انظر: 

ابن  ) . هـ رمحه هللا تعاىل261املتوىف سنة  ، احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوريو أب املعروف  اإلمامهو  (4) 
 (. 480، ص2، طحتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب كثري، 
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عن أيب حفص  (6) ،بن حممد البخاري  أمحدعن الفخر علي بن  (5) ،بن حممد اجلوخي أمحدالعباس 
  (1) ،عن الشيخني إبراهيم بن حممد بن منصور الكرخي (٧) ،عمر بن حممد بن معمر بن طربزد البغدادي

 

، وتويف  1014ا نور الزايدي، قال النجم الغزي: رأيته مبكة حاج  الشافعية مبصر، بعد السليمان بن عبد الدائم البابلي، مفيت ( 1) 
، وقد  10٧٧، وابن أخته اإلمام احلافظ الشمس حممد بن عالء الدين الشافعي، مولده سنة ألف، ووفاته 1026مبصر سنة 

 ابهبا: )وجد هذه املعلومة  ميذ البابلي، انفعة يفعنه رسالة مليحة، مسيتها: املريب الكابلي يف شيوخ وتال ألفت شيوخه ومن أخذ 
 عاجم اللغة العربية(. م يف النت حتت عنوان 

 . ( 1/35 ، 3ط،  منتهى السؤل على وسائل الوصول إىل مشائل الرسول اللحجي،  ا نفس السند يف )جاء تقريبً 
 .. . ( اخل٧3له ترمجة لكن جاءت يف عدة الكتب هبذا السند مثل )يف مقدمة تفسري القرآن العظيم ص  ت ما وجد( 2) 

( يذكر  1/36 ،1، طفتح الباقي بشرح ألفية العراقيالسنيكي، بيه يف: )أ ألن يف ترمجة  ؛ لكن الظاهر امسه مجال الدين بن زكراي
 أن اسم ولده مجال الدين، هللا أعلم.. 

 سبقت ترمجته.  (3) 
  ، رمحن بن حممد القاهري، احلنفيّ العّز بن الفرات، عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم بن علي بن حسن بن حممد بن عبد ال( 4) 

 . وكان فاضاًل  ، مسند عصره كان مولده سنة تسع ومخسني وسبعمائة.
 الرتكماين، والشمس الطرابلسّي، وآخرين. عرض على مجاعة من األكابر، منهم: السراج اهلندي، واألكمل احلنفي، والصدر 

صر يف عصره مع العلم والفضل واملروءة، والشهرة، وصّنف  ومسع عليه مجاعة، وأجاز له مجاعة، وأخذ عن مجاعة. وصار مسند م
 (. 5/243 ،1، طنيل األمل يف ذيل الدول  امللطّي، الدين  زين)  .وأّلف 

  بردي،  تغري ابننفي يف يوم األربعاء سنة أحدى و مخسني ومثامنائة:            )تويف القاضي عز الدين عبد الرحيم بن الفرات احل
 (. 158/ 1  ،1ط، ألايم والشهورحوادث الدهور يف مدى ا

، من الكتاب، له اشتغال  ويقال له أيًضا ابن الزقاق: قاض   ، أمحد بن حممد بن أمحد بن حممود، أبو العباس بن اجلوخي( 5)  
خرّج له اجلمال السرمري )مشيخة( واحلسيين أخرى، وحدث عنه الوعاظ. وقال   :دمشق. قال ابن حجر ابحلديث. من أهل 

 (. 1/223 ،15ط  ،ألعالم ا، لزركليا)مشيخة( كبرية: )النذرومي: له  
نيا، أبو احلسن علي بُن أمحد بن عبدِّ الواحد، الفخُر بُن البخاريِّّ الس عحدي، املقدسيُّ الصاحل( 6)  نُِّد الدُّ ، احلنبليُّ. ُمسح  يُّ

ََق األسباَط ابألجدادِّ يف ُعلوِّ اإل  سناد، وقد تفر د يف الدنيا ابلرواية العالية. طاَل عُمره، ورحَل الطلبُة إليه من البالد، وَأحلح
ري إذا أدخلُت ابَن البخاريِّّ بيين وبنَي النيبِّّ  يف حديث.   -عليه وسلمصلى اّلِل  -قال الذهيبُّ: قال شيُخنا ابُن تيميَة: ينشرُِّح َصدح

 (. 2/45، 1ط ، الث م انِي ةِ   املط الُب الع الي ُة ِبز و اِئِد املس انيد  العسقالين، حجر ابن)  هـ( 690تويف سنة )
حلة اآلفاق،  ر مام املسند املؤدب، املعروف اببن طربز، اإل ، أبو حفص عمر بن حممد بن معمر بن أمحد البغدادي الدارقزي ( ٧) 

ازدمحت عليه الطلبة وأقام بدمشق   ،وى عنه خلق ال ميكن حصرهم، ورد وحّدث هبا ر ه، مسع الكثري، وحدث، 516ولد سنة 
ويف يف التاسع من  توكتب، وكان مسند أهل زمانه. مسع عليه الضياء ببغداد ودمشق.  دوتفرد بعدة مشياخ وأجامدة طويلة، 
  ، سري أعالم النبالءالذهيب، ، 259ص ، 1، طسالم إلاتريخ االذهيب،   اد بباب حرب.ه ودفن من الغد ببغد60٧رجب سنة 

 . 21/50٧، 3ط
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بن علي بن اثبت اخلطيب   أمحد كالمها عن أيب بكر  (2) ،بن حممد الرومي أمحدن فلح بفتح موأيب ال
  أمحدعن أيب علي حممد بن  (4) ،عن أيب عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي (3)،البغدادي
  . (6)عن أيب داود سليمان بن أشعث السجستاين (5)،اللؤلؤي

 

  ذكره السمعاين يف الكرخي من ، و رخي، راوي السنن عن اخلطيب، وكان فقيهاً أبو البدر إبراهيم بن حممد بن منصور الك  (1) 
جممع اآلداب يف معجم   الشيباين، الفوطي ابن) ا،سنة تقريبً  89عن  539تويف سنة  ،املنتظم والعربيف له ترمجة و  نساب""األ

 . (394/   10: 1ط األنساب، السمعاين، )  ،( 43٧/ 11 ، 1، ط األلقاب 
مولده سنة سبع  . بو الفتح، مفلح بن أمحد بن حممد بن عبيد هللا بن علي، الدومي، مث البغدادي، الوراق الشيخ اجلليل أ( 2) 

 . وعلي بن البسري،  وأاب احلسني بن النقور ،  وابن هزارمرد الصريفيين ، أاب بكر اخلطيب مسع  ، ومخسني وأربعمائة
 . العطار وترك بن حممد ، وأبو حممد بن الساوي ،  ويوسف بن املبارك ، وعمر بن طربزد ،السمعاين  سعد  وأبو  عساكر ابنوعنه: 

ويكتب الرقاع ابألجرة، ومسعت  ، ابلكرخ ه، كان يعقد يف قطيعة الفقهاءا ال أبس بكتبت عنه الكثري، وكان شيخً :  السمعاين  قال
الذهيب،  ا، تويف يف اثين عشر احملرم سنة سبع وثالثني ومخس مائة، )كان حريصً ،  منجح ا، ودفنه، فورثه ولده كثريً أنه مجع مااًل 

 (. 10/165 ، 3ط  ،ء سري أعالم النبال
بن مهدي البغدادي،   الناقد، حمدث الوقت أبو بكر، أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد اإلمام األوحد، العالمة املفيت، احلافظ( 3) 

 (. 18/2٧0 ،3ط  ،سري أعالم النبالء الذهيب، ولد سنة اثنتني وتسعني وثالمثائة، ) .صاحب التصانيف، وخامتة احلفاظ 
الواحد بن العباس بن عبد الواحد بن األمري  اإلمام الفقيه املعمر، مسند العراق، القاضي أبو عمر، القاسم بن جعفر بن عبد ( 4) 

 جعفر بن سليمان بن علي بن احلرب البحر عبد هللا بن عباس، اهلامشي العباسي البصري.  
اهلزاين، وأاب العباس حممد بن أمحد األثرم، وعبد الغافر بن سالمة،  ومسع أاب روق أمحد بن حممد ، ولد سنة اثنتني وعشرين وثالمثائة 

ق املادرائي، وحممد بن احلسني الزعفراين الواسطي، وأاب علي اللؤلئي، واحلسني بن حيىي بن عياش القطان،  وعلي بن إسحا 
 إليه علو اإلسناد ابلبصرة.   وانتهى  ويزيد بن إمساعيل اخلالل صاحب الرمادي، واحلسن بن حممد بن عثمان الفسوي، وعدة.

بكر حممد بن إبراهيم املستملي األصبهاين، واحملدث أبو علي الوخشي،  حدث عنه من الرحالة وغريهم: أبو بكر اخلطيب، وأبو 
وهناد بن إبراهيم النسفي، وسليم بن أيوب الرازي، واملسيب بن حممد األرغياين، وعلي بن أمحد التسرتي وأبو القاسم عبد  

  جعفر بن حممد العباداين.  ومجع آخرهم مواتً  ..بن شغبة امللك
  ،3ط ،سري أعالم النبالء الذهيب، "سنن  أيب داود" وغريها، ) ا، ويل القضاء ابلبصرة، ومسعت منه قال اخلطيب كان ثقة أمينً 

1٧/225 .) 
مسع من: أيب داود السجستاين، ويوسف بن   اإلمام احملدث الصدوق أبو علي، حممد بن أمحد بن عمرو، البصري اللؤلئي. ( 5) 

 صر، وعلي بن عبد احلميد القزويين.  يعقوب القلوسي واحلسن بن علي بن حبر، والقاسم بن ن
حدث عنه: احلسن بن علي اجلبلي، والقاضي أبو عمر القاسم بن جعفر اهلامشي، وأبو احلسني الفسوي، وحممد بن أمحد بن  

 مجيع، ومجاعة.  
 (. 15/30٧ ،3ط ، سري أعالم النبالءالذهيب، ة ثالث وثالثني وثالمثائة، )تويف اللؤلئي سن

عث بن شداد بن عمرو بن عامر. كذا أمساه عبد الرمحن بن أيب حامت. وقال حممد بن عبد العزيز اهلامشي:  سليمان بن األش ( 6) 
 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13359
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13359
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14523
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  ،  البصري عن الشيخ حممد البابلي املتقدم شيخ عبد هللافريويه ال ،للرتمذيوأما اجلامع الكبري 
زكراي بن حممد   (3)عن الزين (2)،بن حممد الرملي أمحدعن الشهاب  (1) ،عن النور علي بن حيىي الزايدي

  (5) ،عن أيب حفص عمر بن حسن املراغي ،عبد الرحيم بن حممد بن الفرات  (4) العز عن ،األنصاري
عن أيب الفتح عبد امللك بن أيب سهل  ،بن طربزد البغداديعن الفخر بن البخاري عن عمر 

 

وقال ابن داسة وأبو عبيد اآلجري: سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن   ، سليمان بن األشعث بن بشر بن شداد
بن عمران. اإلمام، شيخ السنة، مقدم احلفاظ أبو داود،  وزاد: ابن عمرو  ،شداد. وكذلك قال أبو بكر اخلطيب يف "اترخيه" 

 . األزدي السجستاين، حمدث البصرة
 (. 203 /13  ،3ط ، النبالءسري أعالم الذهيب، ، )ـ ه2٧5وتويف  ،202ولد سنة 

رية. كان مقامه  علي بن حيىي الزايدي املصري، نور الدين: فقيه، انتهت إليه رايسة الشافعية مبصر. نسبته إىل حملة زايد ابلبح (1) 
معجم  كحالة، (، )5/32، 15ط ، ألعالما، لزركلياحاشية على شرح املنهج لزكراي األنصاري، ): ووفاته يف القاهرة. من كتبه

 (. ٧/260  د.ط، ،املؤلفي 
اهلجري،  من علماء القرن العاشر  ، املشهور ابلشافعي الصغري  ،املصري األنصاري  مشس الدين بن شهاب الدين الرملي املنويف   (2) 

 .ولقبه البعض مبجدد القرن العاشر، ووالده هو شهاب الدين الرملي الذي اشتغل ابلفقه والتفسري والنحو 
عمدة الرابح يف  . غاية البيان يف شرح زبد ابن رسالن . الغرر البهية يف شرح املناسك النووية . هناية احملتاج شرح املنهاج :مؤلفاته من 

 .معرفة الطريق الواضح
  ، لشعراينا (، )3/342 ، د.ط، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشراحمليب، (، )8-6/٧ ،15ط ،ألعالم ا، ليلزركا) 

 (. 118-11٧ص :1، طى الصغر الطبقات 
 : هـ(  856)ت  زين الدين طاهر بن حممد بن علي النويري املالكيوهو  سقط )عن(. ( 3) 
 . هـ( 856 )ت زين الدين طاهر بن حممد بن علي النويري املالكي . 1
   . هـ( 852)ت  زين الدين أيب النعيم رضوان بن حممد العقيب .2
 هـ(.   853 - ٧٧2) املعروف بـ ابن عياش املّكي حممد الدمشقي املكيزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن  .3

 يغلب على ظين أنه الثاين منهم وهللا أعلم. 
 . تصر من عز الدين خم"العز" ( 4) 
ظفر   احلي،  عبد ) ، مسعه يف دمشق، ـه٧٧8تويف  ،حسن بن مزيد بن أميلة املراغي احلليب املزي الدمشقي أبو حفص عمر بن ( 5) 

 (. ٧٧0 :غدة  أيب  - األمان يف خمتصر اجلرجان 
جاء يف ذيل التقييد: مسع على الفخر بن البخاري »جامع الرتمذي« والسنن أليب داود السجستاين وتفرد هبا عنه يف الدنيا  

    .لرتمذي ومشيخته ختريج ابن الظاهري والذيل عليها املزيوالشمائل ل 
 . 23٧/ 2: السنن واألسانيدذيل التقييد يف رواة  ،الفاسي 
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عن القاضي أيب عامر  ،ابلتشديد راءال عضهمة وضبطه بفضم الراء املخفبفتح الكاف و  (1)،الكروخي
حممد بن عبد هللا بن أيب اجلراح اجلراحي عن أيب حممد عبد اجلبار بن  (2) ،حممود بن القاسم األزدي

عن احلافظ احلجة أيب عيسى  (4) ،حمبوب احملبويب املروزي أمحداس حممد بن عن أيب العب (3) ،املروزي
 رمحه هللا تعاىل.   (1)حممد بن عيسى الرتمذي

 

الشيخ اإلمام الثقة أبو الفتح، عبد امللك بن أيب القاسم عبد هللا بن أيب سهل بن القاسم بن أيب منصور بن ماح الكروخي  ( 1) 
 اهلروي.  

 يف ذي احلجة سنة إحدى ومثانني وأربعمائة.  األول سنة اثنتني وستني وأربعمائة. وتويف قال: ولدت هبراة يف ربيع 
 (. 20/2٧3 ،3ط ، سري أعالم النبالء الذهيب، وكروخ: على يوم من هراة ) 

علي  الشيخ اإلمام املسند القاضي أبو عامر، حممود بن القاسم بن القاضي الكبري أيب منصور حممد بن حممد بن عبد هللا بن ( 2) 
ربيع بن عبد امللك بن يزيد بن املهلب بن أيب صفرة، األزدي، املهليب، اهلروي،   بن حسني بن حممد بن مقاتل بن صبيح بن 

 الشافعي، من كبار أئمة املذهب. حدث جبامع الرتمذي عن عبد اجلبار اجلراحي.  
وكانت إليه الرحلة  لك من ابتداء عمره إىل انتهائه. ا وعفة، مل يزل على ذ ا وصالحً قال أبو النضر الفامي: شيخ عدمي النظري زهدً 

 من األقطار، والقصد ألسانيده. ولد سنة أربعمائة. 
قلت: روى عنه املؤمتن الساجي، وابن طاهر، وأبو نصر اليوانريت، وصاعد بن سيار، وزاهر بن طاهر، وأبو جعفر حممد بن أيب  

 ة اثنتني وسبعني ومخسمائة. الفتح نصر بن سيار الباقي إىل سنعلي، وأبو الفتح عبد امللك الكروخي اجملاور، وأبو 
  (، 382/ 3 ، 1، ط شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ابن العماد احلنبلي (، )34، 32 ،3ط ،سري أعالم النبالء الذهيب، )

 (. 32٧/ 5 :2، ططبقات الشافعية   ،لسبكي ا)
بد هللا بن حممد بن أيب اجلراح بن اجلنيد بن هشام بن املرزابن،  الشيخ الصاحل الثقة، أبو حممد، عبد اجلبار بن حممد بن ع( 3) 

 املرزابين اجلراحي املروزي.  
 ولد يف سنة إحدى وثالثني وثالمثائة مبرو.  

التاجر، فحمل الكتاب عنه خلق، منهم:   "جامع الرتمذي" عن أيب العباس حممد بن أمحد بن حمبوب ـ وسكن هراة، فحدث هبا ب
القاسم األزدي، وأمحد بن عبد الصمد الغورجي، وأبو إمساعيل عبد هللا بن حممد شيخ اإلسالم وعبد العزيز   أبو عامر حممود بن 

 بن حممد الرتايقي، وحممد بن حممد العالئي، وآخرون.  
 قدم هراة يف سنة تسع وأربعمائة.  

أيب   حممد بن حممد بن حيىي القراب، عن  اجي: روى احلسني بن أمحد الصفار هذا اجلامع، عن أيب عليقال املؤمتن بن أمحد الس
عيسى الرتمذي، فسمعه منه القاضي أبو منصور حممد بن حممد األزدي ونظراؤه، فسمعت أاب عامر األزدي يقول: مسعت  

  : سنني، وأنتم تساووان فيه اآلن. قال أبو سعد السمعاينجدي أاب منصور القاضي يقول: امسعوا فقد مسعنا هذا الكتاب منذ 
ابن  (، )258/ 1٧ ، 3ط  ، سري أعالم النبالءالذهيب، ) سنة اثنيت عشرة وأربعمائة إن شاء هللا. قال: وهو صاحل ثقة. تويف 

 (. 631/ 12، 1ط، جامع األصولاألثري، 
 حمبوب بن فضيل، احملبويب املروزي، راوي جامع أيب عيسى عنه. إلمام احملدث مفيد مرو، أبو العباس، حممد بن أمحد بن ا (4) 
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عن  ،فريويه الشيخ عبد هللا البصري عن الشيخ حممد البابلي ،وأما السنن الصغرى للنسائي
عن  (5)،عن زكراي ( 4)،يطيالغعن  (3) ،وأيب النجا سامل بن حممد (2)،بن خليل السبكي أمحدالشهاب 

بن أيب  أمحدعن أيب العباس  (٧) ،التنوخي أمحدعن الربهان إبراهيم بن  (6) ،الزين رضوان بن حممد
عن أيب زرعة طاهر بن  (9)،عن أيب طالب عبد اللطيف حممد بن علي القبطي (8)،طالب احلجار

 

 ومن الفضل بن عبد اجلبار الباهلي، وأيب املوجه، وعدة.   -صاحب النضر بن مشيل-من سعيد بن مسعود ومسع 
 واله، ومجاعة.  حدث عنه: أبو عبد هللا بن منده، وأبو عبد هللا احلاكم، وعبد اجلبار بن اجلراح، وإمساعيل بن ينال احملبويب م 

 وكانت الرحلة إليه يف مساع "اجلامع".  
، ومساعه مضبوط خبط خاله أيب بكر األحول، وكانت رحلته إىل ترمذ للقي أيب عيسى يف مخس  لبلد ثروة وإفضااًل وكان شيخ ا

 وستني ومائتني، وهو ابن ست عشرة سنة.  
 قال احلاكم: مساعه صحيح.  

 . (53٧/ 15 ،3، طسري أعالم النبالء الذهيب، قلت: تويف يف شهر رمضان سنة ست وأربعني وثالمثائة. )
   هـ(.  2٧9 -هـ  209حممد بن عيسى بن َسوحرة بن موسى بن الضحاك، السلمي الرتمذي، أبو عيسى ) اإلمام املعروف  هو  (1) 

 . (2٧0 / 31 ، 3ط ، سري أعالم النبالءالذهيب، )
و   ،وشروح يف الفقه وغريه  (: فاضل مصري. له حواش  ه 1032 - 939أمحد بن خليل بن إبراهيم، شهاب الدين السبكي )( 2) 

)مناسك( و )فتاوي( و )فتح الغفور بشرح منظومة القبور املسماة ابلتثبيت عند التبييت للجالل السيوطي( يف الرابط.  
 (. 122/   1 ، 15ط  ،ألعالم ا،  لزركلي ا)

ه، وتويف سنة  935هو سامل بن حممد عز الدين بن حممد انصر الدين السنهوري املصري، كان مفيت املالكية، ولد سنة  (3) 
 . 32 :1ط  ، فتح احلميد يف شرح التوحيد حممد،  بن   حامد. 3/٧2، 15ط ،ألعالم ا، لزركليا :نظر ا ،ه 1015

 ا. ترجم له سابقً ( 4) 
 ا. زكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري السنيكي املصري الشافعي، أبو حيىي، ترجم له سابقً ( 5) 
، أبو االزين رضوان، بن حممد بن يوسف بن سالمة ( 6)  الفقيه الفرضي األصويل املتكلم   ، لنعيم الصحراوي املصري الشافعيالُعتحيبِّ

مقدمة ابن الصالح وحماسن  انظر:  هـ(.  852 - ٧69املقرئ، مذكور يف ترمجة الشيخ، يف الصفوة من أصحابه. ) 
 . 91 :االصطالح 

 ا. رجم له سابقً ت ( ٧) 
 ا. ترجم له سابقً ( 8) 
عبد اللطيف بن أيب الفرج حممد بن علي بن محزة بن فارس، ابن القبيطي،   الشيخ اجلليل الثقة مسند العراق أبو طالب ( 9) 

 احلراين، مث البغدادي، التاجر اجلوهري.  
 ولد سنة أربع ومخسني ومخسمائة يف شعبان.  

قرب،  ومسع من جده علي بن محزة، والشيخ عبد القادر اجليلي، وهبة هللا بن هالل الدقاق، وأيب الفتح بن البطي، وأمحد بن امل 
 وحيىي بن اثبت، وأيب بكر بن النقور، وعدة.  
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بن   أمحدعن  (2)،محد الدوين عن أيب حممد عبد الرمحن بن (1) ،حممد بن حممد بن طاهر املقدسي
يب عبد عن احلافظ أ (2) ، بن حممد بن إسحاق السين الدينوري أمحد عن أيب بكر  (1)،احلسني الكسار

 . (3)بن شعيب النسائي أمحدالرمحن 
 

لدين بن بلبان،  حدث عنه مجال الدين الشريشي، وتقي الدين بن الواسطي، ومشس الدين بن الزين، وعز الدين الفاروثي، وعالء ا
ضائي، واتج  ورشيد الدين بن أيب القاسم، وعماد الدين بن الطبال، وعز الدين بن البزوري، وعلي بن حصني، وسنقر الق

 وعدة.   .. الدين الغرايف
 وابإلجازة أبو العباس بن الشحنة، وحممد بن أمحد البخاري، وابن العماد الكاتب، وست الفقهاء بنت الواسطي.   

يه  ، ال حيدث إال من أصله، وكان يتجر. تكاثر علا، مأموانً ا لكتاب هللا، صادقً ا، حافظً ا، خريً  التجارة مدة، وكان دينً وقد سافر يف 
الطلبة، وروى الكثري، ومسع "سنن ابن ماجه" بفوت، فاته النصف األول من اجلزء الثاين عشر: نصف جزء من أيب زرعة  

   املقدسي.
عن شيخ له:   "نقور، وحدث بكتاب "املستنري يف القراءات" عن ابن املقرب، وروى "ديوان املتنيب "املقامات" عن ابن ال ـوحدث ب

ريب أيب عبيد" عن عبد احلق اليوسفي، و"املصافحة" للربقاين عن شهدة، و"مغازي األموي" عن عبد  أيب الربكات الوكيل، و"غ 
 ئل القرآن أليب عبيد" عن أيب زرعة، وأشياء.  هللا بن منصور املوصلي، و"سنن الدارقطين" عن عبد احلق، و"فضا

بن زوجته مباله  اضور، فكان حيدث مبنزله، وقد بعث وويل مشيخة املستنصرية بعد أيب احلسن بن القطيعي، مث كرب فأعفي من احل
 فذهب املال، وبقيت له دويرات.   إىل املغرب 

 تويف سنة إحدى وأربعني وستمائة يف شهر مجادى األوىل.  
 حالوة عسلية.  وقبيط: 

 (. 131:  1ط ،حتبري التيسري يف القراءات العشر  ، )ابن اجلزري  (.23/8٧ ، 3ط ، سري أعالم النبالءالذهيب، )
الشيخ العامل املسند الصدوق اخلري أبو زرعة طاهر بن احلافظ حممد بن طاهر بن علي، الشيباين املقدسي، مث الرازي، مث  ( 1) 

 اهلمذاين.  
 وقيل: سنة إحدى ومثانني وأربعمائة.    -ولد ابلري سنة مثانني 

الكاخمي بساوة، وعبدوس بن عبد هللا  محد ومسع من أيب منصور حممد بن احلسني املقومي، ومكي بن منصور الكرجي وحممد بن أ 
 بن عبدوسبهمذان، وأيب القاسم بن بيان ببغداد.  

 وحج مرات، وكان يقدم بغداد، وحيدث هبا، وتفرد ابلكتب واألجزاء.  
 من أيب احلسن بن العالف.    -أيًضا-"سنن النسائي اجملتىب" عن عبد الرمحن بن محد الدوين، ومسع ببغداد   ـوحدث ب

 : السمعاين، وابن اجلوزي، وأمحد بن صاحل اجليلي، وأمحد بن طارق، واحلافظ عبد الغين، وآخرون.  حدث عنه 
 (. 16/233 ، د.ط  ابلوفيات، الوايف  ،(، )الصفدي 20/503 ، 3ط ، سري أعالم النبالءالذهيب، )
دوين الصويف، من قرية الدون: من  الشيخ العامل، الزاهد، الصادق أبو حممد عبد الرمحن بن محد بن احلسن بن عبد الرمحن ال( 2) 

 أعمال مهذان، على عشرة فراسخ منها مما يلي مدينة الدينور.  
سنن النسائي، وغري ذلك عن القاضي أيب نصر أمحد بن احلسني الكسار صاحب ابن  كان آخر من روى كتاب "اجملتىب" من 
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عن  ،فرييها الشيخ عبد هللا البصري رمحه هللا تعاىل عن الشيخ البابلي ،سنن ابن ماجه ماأ
  أمحد عن الشمس حممد بن  ،و علي بن إبرهيم اخلليلي ،م بن احلسن اللقاينالربهان إبراهيم بن إبراهي

 

 السين.  
لسمعاين، وأبو العالء احلسن بن أمحد اهلمذاين، وأبو طاهر  حدث عنه: ابن طاهر املقدسي، وابنه أبو زرعة، وأبو بكر بن ا 

 السلفي، وآخرون.  
النسائي، وحدثين أنه اقتدى يف التصوف أببيه، وأبوه اقتدى جبده، وهو اقتدى  قرأ عليه السلفي يف سنة مخسمائة ابلدون كتاب 

الدينوري، وممشاذ ابلشيخ أيب سنان،   حبسني بن علي الدوين، وهو اقتدى مبحمد بن عبد اخلالق الدينوري صاحب ممشاذ 
 . فقيل: إن هذا اقتدى أبيب تراب النخشيب

 مات يف رجب سنة إحدى ومخسمائة.  
 (. 9/369 ، 2ط  ،ألنسابا، لسمعاين ا(، )19/240 ، 3ط ،  أعالم النبالءسريالذهيب، )
 هـ(.  433أبو نصر أمحد بن احلسني الكّسار الدينوري؛ إمام ثقة، مات بعد سنة )( 1) 
مام الّذهيب: "القاضي اجلليل العامل، وكان صدوقًا صحيح السماع ذا علم وجاللة". انظر: قا ،  النبالءسري أعالم الذهيب،  ل اإلِّ

،  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ابن العماد احلنبلي، 3٧6 -290، 1ط ،اتريخ اإلسالم الذهيب،  ،514/ 1٧، 3ط
 (. 255/ 3) ، 1ط

ال أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط اهلامشي اجلعفري موالهم الدينوري،  اإلمام احلافظ الثقة الرح( 2) 
   السين. املشهور اببن 

 ولد يف حدود سنة مثانني ومائتني.  
وارحتل فسمع من أيب خليفة اجلمحي وهو أكرب مشاخيه، ومن أيب عبد الرمحن النسائي وأكثر عنه، وأيب يعقوب إسحاق  

عمر بن أيب غيالن البغدادي، وحممد بن حممد بن الباغندي، وزكراي الساجي، وأيب القاسم البغوي، وعبد هللا بن  املنجنيقي، و 
هر بن حممد الزملكاين، وسعيد بن عبد العزيز، وحممد بن خرمي، وأمحد بن احلسن بن  زيدان البجلي، وأيب عروبة احلراين، ومجا

   عبد اجلبار الصويف، وخلق كثري. 
 ف كتاب " يوم وليلة "، وهو من املروايت اجليدة.  ومجع وصن

اابذي، والقاضي أبو  حدث عنه: أبو علي أمحد بن عبد هللا األصبهاين، وأبو احلسن حممد بن علي العلوي، وعلي بن عمر األسد
 . نصر الكسار، وعدة

 (. 3/325 : 1ط  ،األنسابالسمعاين، )  (،16/256 ، 3، طسري أعالم النبالءالذهيب، )
مام احلافظ الثبت، شيخ اإلسالم، انقد احلديث أبو عبد الرمحن، أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن حبر اخلراساين  اإل( 3) 

 النسائي، صاحب السنن.  
،  ولد بنسا يف سنة مخس عشرة ومائتني، وطلب العلم يف صغره، فارحتل إىل قتيبة يف سنة ثالثني ومائتني، فأقام عنده ببغالن سنةً 

   (. 14/125 ، 3، طسري أعالم النبالءالذهيب، . )ـه303تويف  . فأكثر عنه
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عن  (1)،بن علي بن حجر العسقالين أمحدعن أيب الفضل احلافظ  ،عن شيخ اإلسالم زكراي ،الرملي
عن الشيخ   (3) ،ملزياحلافظ أيب احلجاج اعن  (2) ،بن عمر بن علي البغدادي اللؤلؤي أمحد أيب العباس 

بن  دأمحعن اإلمام موفق الدين عبد هللا بن  (4)،دامة املقدسيالرمحن بن أيب عمر بن قاإلسالم عبد 
 

  ه.  852شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علّي بن حجر العسقاليّن املصري املشهور، صاحب "فتح الباري املتوىّف سنة ( 1) 
 تُرجم له سابًقا. 

من رجال   هـ( 809 - ٧25) أمحد بن عمر بن علي بن عبد الصمد أبو العباس، شهاب الدين البغدادي اجلوهري:( 2) 
احلديث. شافعّي، عامل ابلرتاجم. مولده ببغداد. انتقل إىل دمشق مث إىل القاهرة وهبا وفاته. كانت له معرفة اتمة ابجلواهر  

ث العوال من هتذيب الكمال يف أمساء الرجال( جملدان منه، ويف الثالث خرم.  صنف )األحادي ،والآليل، ورمبا قيل له )اللؤلؤي( 
   . دار الكتب واألزهرية يف

 . 1/18٧ ،15ط ، ألعالما، لزركليا
يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين بن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب املزي: حمدث الداير  ( 3) 

احلديث ومعرفة   ر يف اللغة، مث يفهَ هر حلب، ونشأ ابملزة )من ضواحي دمشق( وتويف يف دمشق. مَ الشامية يف عصره. ولد بظا
"هتذيب الكمال يف أمساء الرجال"، و"حتفة األشراف مبعرفة األطراف" يف احلديث، قال ابن   : ا، منهاوصنف كتبً  ، رجاله 

من األحاديث" و"الكىن، املختصر من هتذيب   ى "املنتق :له طولون: ومن املعلوم أن احملّدثني بعده عيال على هذين الكتابني. و 
 . (120 / 2ج  2)كما يف فهرس املخطوطات املصورة: القسم  ورقة  101الكمال" يف 

قال ابن انصر الدين: قال احلافظ أبو عبد هللا الذهيب: أحفظ من رأيت أربعة: ابن دقيق العيد، والدمياطّي، وابن تيمية، واملزي،  
ن، واملزي أعرفهم ابلرجال. وقال  العيد أفقههم يف احلديث، والدمياطّي أعرفهم ابألنساب، وابن تيمية أحفظهم للمتو فابن دقيق 

 . "سلوان التعزي ابحلافظ أيب احلجاج املزي"  : الكتاين: أفرده احلافظ أبو سعيد العالئي مبؤلف مساه
فهرس   ،، عبد احلي الكتاين 8/236 ، 15ط ،ألعالم ا، يلزركلا  ،45٧ / 4 : 2ط الكامنة، الدرر العسقالين، حجر ابنانظر: 

وثبت   10 : املعزة فيما قيل يف املزةابن طولون، و) ( 329 :القالئد اجلوهرية ، الصاحلي ،10٧ /1، 2ط ،الفهارس 
 النذرومي(. 

ي الحُقَضاةِّ َفرِّيُد الحَعصحرِّ أَبُو الحَفرَجِّ مَشحُس الدِّ َعبحُد الر مححَنِّ بحُن َأيبِّ ُعَمَر حُمَم ُد بحُن أمحد بحنِّ حُمَم دِّ بحنِّ ( 4)  ينِّ  ُقَداَمَة َشيحُخ اإلِّسحالمِّ قَاضِّ
َبلِّيُّ  َنـح يُّ الص احلِِّّيُّ احلح اَئة . ، الحَمقحدِّسِّ عِّنَي َومَخحسِّ مِّ  َموحلُِّدُه يفِّ َأو لِّ َسَنةِّ َسبحع  َوتِّسح

َوَة الز اهَِّد َأاَب عُ  َ، َوُعَمَر بح َومسَِّع َأاَبُه الحُقدح مِّ  َمَر، َوَعم ُه الش يحَخ الحُمَوف َق، َوتـََفق َه بِّهِّ َوَحنـحَبال الحُمَكربِّّ نِّ الحكِّنحدِّي ، َوَأاَب الحَقاسِّ َن َطرَبحَزَد، َوَأاَب الحُيمح
َوحزِّيُّ، َوأَبُو َجعحَفر   َواُهمح، َوَأَجاَز َلُه ابحُن اجلح ، َوَخلحًقا سِّ ِّّ َتاينِّ ََرسح تِّّنَي َسَنًة، َوُهَو ممِّ نِّ  بحَن احلح ُّ، َوَعَدٌد َكثِّرٌي، َوَحد َث سِّ الص يحَدالينِّ

َتَمَعتِّ األَ  َا اجح نحُه احلح لحعِّلحمِّ َوالحَعَملِّ َواأَلخحالقِّ الش رِّيَفةِّ، َوَقدح مسَِّع مِّ هِّ، َوالثـ َناءِّ َعَليحهِّ ابِّ حِّ رِّي افُِّظ لحُسُن َعَلى َمدح بِّ بـَعحَد الحعِّشح َاجِّ َن  بحُن احلح
َياَء، فـََقاَل: إَِّماٌم َعاملٌِّ  َافَِّظ الضِّّ ائَة ، َوقَاَل: َسأَلحُت َعنحُه احلح تِّّمِّ ُ، يـَُقوُل: ُهَو  َوسِّ َُهَما اّلِل  َماُم حُمحيِّي الدِّينِّ النـ َواوِّيُّ، َرمحِّ ٌ، َكاَن اإلِّ َخريِّّ

ي.   َأَجلُّ ُشُيوخِّ
رِّ َسَنَة  َ يفِّ َسلحخِّ َربِّيع  اآلخِّ ُهوَدًة َعدِّميََة الن ظِّريِّ، فـََرضِّ تـُُويّفِّ َنازَتُُه َمشح اَئة ، وََكاَنتح جِّ تِّّمِّ ِّ َومَثَانِّنَي َوسِّ َُه، )اثـحنَـَتنيح   ، لذهيب اَي اّلِل ُ َعنحُه َوَرمحِّ

 (. 1/3٧6 : 1، طمعجم الشيوخ الكبري
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عن الفقيه أيب منصور حممد بن احلسني  (2) ،عن أيب زرعة طاهر بن حممد بن طاهر املقدسي (1)،قدامة
علي بن عن أيب احلسن  (4) ،القاسم بن أيب املنذر اخلطيب عن أيب طلحة ( 3)،املقومي القزويين أمحدبن 

 رمحه هللا تعاىل.   (6) ،عن احلافظ أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين (5) ،بن سلمة القطان إبراهيم
 

 بن أمحد بن حممد بن قدامة بن مقدام بن  الشيخ اإلمام القدوة العالمة اجملتهد شيخ اإلسالم موفق الدين أبو حممد بن عبد هللا( 1) 
مولده جبماعيل من عمل انبلس سنة إحدى   ، "صاحب "املغين  ،مث الدمشقي الصاحلي احلنبلي  ،نصر املقدسي اجلماعيلي 

 وأربعني ومخسمائة يف شعبان.  
املليح، وكان من حبور العلم  وهاجر مع أهل بيته وأقاربه، وله عشر سنني، وحفظ القرآن، ولزم االشتغال من صغره، وكتب اخلط 

 (. 22/166 ،3، طسري أعالم النبالء الذهيب، وأذكياء العامل. )
ملسند الصدوق اخلري أبو زرعة طاهر بن احلافظ حممد بن طاهر بن علي، الشيباين املقدسي، مث الرازي، مث  الشيخ العامل ا( 2) 

 اهلمذاين.  
 وقيل: سنة إحدى ومثانني وأربعمائة.   ،ولد ابلري سنة مثانني 

وعبدوس بن عبد هللا  لكاخمي بساوة، ومسع من أيب منصور حممد بن احلسني املقومي، ومكي بن منصور الكرجي وحممد بن أمحد ا
 هبمذان، وأيب القاسم بن بيان ببغداد.    بن عبدوس 

 (. 20/503 ، 3، طسري أعالم النبالءالذهيب، وحج مرات، وكان يقدم بغداد، وحيدث هبا، وتفرد ابلكتب واألجزاء، )
ن " ابن ماجه، عن القاسم بن  الشيخ الصدوق أبو منصور، حممد بن احلسني بن أمحد بن اهليثم القزويين، املقومي، راوي " سن( 3) 

 أيب املنذر اخلطيب.  
  وله عشر سنني من ابن أيب املنذر، والزبري بن حممد الزبريي، وعبد اجلبار بن أمحد القاضي، شيخ  ، وأربعمائة مسع يف سنة مثان  

 ة. وحدث ابلري.  املعتزل 
 (. 18/530  ، 3، طسري أعالم النبالء يب، الذهوتسعني وثالمثائة، ) وسأله ابن ماكوال عن مولده، فقال: يف سنة مثان  

بسنن ابن ماجه   حدث ، ر أمحد بن أيب منصور حممد بن أمحد بن منصور القزويينذهو أبو طلحة اخلطيب القاسم بن أيب املن( 4) 
،  اجملمع املؤسس للمعجم املفهرس  العسقالين،  حجر  ابنومساعه منه مع أبيه سنيت مثان وأربعمائة. ) ،عن القطان عن مؤلفه 

 (. 1/416 : 1ط
 اإلمام احلافظ القدوة، شيخ اإلسالم أبو احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن حبر، القزويين القطان عامل قزوين.  ( 5) 

 مولده يف سنة أربع ومخسني ومائتني.  
واحلارث بن أيب أسامة،  مسع من أيب عبد هللا بن ماجه "سننه"، ومن حممد بن الفرج األزرق، وأيب حامت الرازي، وإبراهيم بن ديزيل، 

لقيهما  -والقاسم بن حممد الدالل، وحيىي بن عبدك القزويين، وإسحاق بن إبراهيم الدبري، واحلسن بن عبد األعلى البوسي 
 وهذه الطبقة.    -ابليمن

 (. 15/463 ، 3، طسري أعالم النبالء الذهيب، ع وصنف، وتفنن يف العلوم، واثبر على القرب، )ومج
: احلافظ، الكبري، احلجة، املفسر أبو عبد هللا بن ماجه، القزويين، مصنف "السنن"، و"التاريخ" و"التفسري"،  حممد بن يزيد( 6) 

 (. 13/2٧8 ، 3، طسري أعالم النبالء الذهيب، يف عصره. ولد سنة تسع ومائتني، ) قزوين  وحافظ
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فريويه   (1)،رواية حيىي بن حيىي ،وأما موطأ إمام دار اهلجرة مالك بن أنس رمحه هللا تعاىل
ق بن حممد خ عبد احلعن الشي ،عن الغيطي (2)،عن السنهودي ،الشيخ عبد هللا البصري عن البابلي

عن أيب حممد احلسين  (4)،ابةالبدر احلسن بن حممد بن أيوب احلسين النسّ  نع (3) ،السنباطي
يزيد   أمحدعن القاضي أيب القاسم  (6) ،عن أيب عبد هللا حممد بن هارون القرطيب (5) ،النسابة
 حممد بن فرج  عبد هللا  عن أيب (1) ،عن حممد عبد الرمحن بن عبد احلق اخلزرجي القرطيب (٧)،القرطيب

 

 ملنقري النيسابوري احلافظ.  ابن بكر بن عبد الرمحن، شيخ اإلسالم، وعامل خراسان أبو زكراي التميمي ا( 1) 
 كتب ببلده وابحلجاز والعراق والشام ومصر.  

خرمي، ويزيد بن املقدام، وزهري بن معاوية،  ا من التابعني، منهم كثري بن سليم، وأخذ عنه، وعن عبد هللا بن جعفر امللقي صغارً 
 (. 512/ 10 ،3، طسري أعالم النبالء الذهيب، )  ومالك، وأمم سواهم.

الشيخ العامل العالمة مشس الدين السنهودي الشافعي الفرضي، كان له اليد الطوىل يف الفرائض واحلساب، أخذ العلم  حممد ( 2) 
وغريمها، وأجيز ابإلفتاء والتدريس، قال الشعراوي: وعليه املعول اآلن ابلغربية واجليزة يف  عن القاضي زكراي، والكمال الطويل 

الكواكب  الغزي، يف جملدين، وله النظم الشائع، ومل يؤرخ وفاته. أيًضا رمحه هللا تعاىل، )ا الفتوى. قال: وشرح التربيزي شرحً 
 السند غريه. أن السنهودي املقصود يف  مأشك يف هذه الرتمجة أهو هو أ (. تنبيه: 3/٧4 :1ط ، السائرة أبعيان املئة العاشرة

العالمة الفهامة السنباطي، القاهري، الشافعي خامتة املسندين.   عبد احلق بن حممد، الشيخ اإلمام، شيخ اإلسالم احلرب البحر،  (3) 
 . ولد يف أحد اجلمادين سنة اثنتني وأربعني ومثامنائة

ا  شتغال حىت برع، وانتهت إليه الرائسة مبصر يف الفقه واألصول واحلديث، وكان عاملًا عابدً ا على االكب  ا يف حتصيله، مكان جلدً 
 ا للتكليف. ا طارحً متواضعً 

 (. 1/222 : 1ط  ،الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة الغزي، )  .يف غرة رمضان سنة إحدى وثالثني وتسعمائة  ويف ت
ا يف  السني املهملة، والباء املوحدة بعد األلف ويف آخرها اهلاء، نسبة إىل النسب وإىل من يكون ماهرً بفتح النون وتشديد ( 4) 

قلوا األسانيد يف ذكر هذا الراوي وعمه، ومل أجد ترمجتهما بعد يف كتب التواريخ،  معرفة األنساب، قاله السمعاين. واضرب ان
لجميع على البدر احلسن  لعن الشرف عبد احلق بسماعه  اليانع اجلين ومجلة ما وقفت عليه من ألفاظ ذاك السند هكذا ففي 

،  أوجز املسالك إىل موطأ مالك كاندهلوي، الإخل، ) بسماعه على أيب عبد هللا حممد بن جابر.. ،بن أيوب احلسين النسابة
 (. 1/165 :د.ط 

 كرر نفس الراوي السابق وهللا أعلم.(  5) 
 (. 16 ، د.ط: كفاية املستفيد األندونيسي،  اجلاوي(، )٧02)  : حممد عبد هللا بن هارون القرطيب وأب ( 6) 
األموي، من أهل قرطبة. ويل قضاء اجلماعة   أبو القاسم بن بقي، وهو: أمحد بن يزيد بن عبد الرمحن، من نسل بقي بن خملد (٧) 

ته. قال أبو جعفر بن الزبري: "إنه كانت له إمامة يف اللغة، وعلم  مبراكش مضافًا إليه خطة املظامل والكتابة العليا، ومحدت سري 
 إنه من أحسن شيء يف اببه".  : يف اآلايت املتشاهبات، قيل العربية، وألف كتاابً 

 مائة. تويف سنة مخس وعشرين وست
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عن أيب عيسى حيىي بن عبد  (3)،عن أيب الوليد يونس بن عبد هللا مغيث الصفار (2)،موىل بن الطالع
 عاىل.رمحه هللا ت (1) ،عن إمام دار اهلجرة مالك بن أنس (4) ،الليثي هللا بن حيىي بن حيىي بن حيىي

 

 . ( 1/141 ، د.ط: أوجز املسالك إىل موطأ مالك  الكاندهلوي، ) 
، حُمَم د بن َعبحد احلق بن أمحد بن َعبحد الرمحن بحن حُمَم د بحن َعبحد احلق، اخلزرجياإلمام الفقيه، أبو َعبحد  (1)   القرطيب املالكي.  ،اّلِل 

 . مسع املوطأ وغريه من حُمَم د بن فرج الطالعي، وعين ابلفقه 
 ومسع يف كهولته من أيب حُمَم د بن عتاب وطائفة. 

 حُمَم د، وأبو القاسم أمحد بن بقي، وغريمها. روى عنه: ابنه القاضي َعبحد احلق بن 
 ا من سنة ستني ومخسمائة. وتويف قريبً 

ا  م د بن َعبحد احلق حدثه مساعً أخربان أبو حُمَم د بن هارون يف كتابه من تونس سنة سبعمائة، قال: مسعت املوطأ من ابن بقي، أن حمَُ 
  الطبقة التاسعة والعشرون(. ، 421-20/420 ،3، طسري أعالم النبالء الذهيب، عن الطالعي، )

هـ(، صاحب كتاب أقضية رسول هللا صلى هللا  49٧ عبد هللا حممد بن فرج القرطيب املالكي املعروف اببن الّطال ع )ت  و أب( 2) 
اتريخ  الذهيب،  املشاَور من املصادر اليت اعتنت مبعاجلة أمر القضاء يف اإلسالم، وبيان عظم شأنه. عليه وسلم، لإلمام الفقيه 

 . ٧9٧/ 10، 1، ط سالم إلا
يونس بن عبد هللا بن حممد بن مغيث بن   ؛اإلمام الفقيه احملدث، شيخ األندلس، قاضي القضاة، بقية األعيان، أبو الوليد( 3) 

 لقرطيب.  حممد بن عبد هللا بن الصفار، ا
 ولد سنة مثان وثالثني وثالمثائة.  

بكر حممد بن معاوية املرواين بن األمحر، وعن أيب عيسى الليثي راوية املوطأ، وإمساعيل بن   "سنن  النسائي" وغريه عن أيب  ـوحدث ب
اضي أيب بكر بن  وأمحد بن اثبت التغليب، ومتيم بن حممد القروي، وحممد بن إسحاق بن السليم القاضي، وتفقه ابلق بدر، 

ا،  د، وأبو جعفر بن عون هللا، وعين ابحلديث جد  زرب، وروى أيًضا عن خلق منهم: أبو بكر بن القوطية، وحيىي بن جماه
 وأجاز له من مصر احلسن بن رشيق، ومن العراق أبو احلسن الدارقطين.  

، مث عزل، فلزم بيته، مث ويل قضاء اجلماعة واخلطابة سنة  ويل خطابة مدينة الزهراء مدة، مث ويل القضاء واخلطابة بقرطبة مع الوزارة
 مات.  تسع عشرة وأربعمائة حىت 

وكان بليغ املوعظة، وافر العلم، ذا زهد وقنوع، وفضل وخشوع، قد أثر البكاء يف عينيه، وعلى وجهه النور، وكان حفظة ألخبار  
 الصاحلني.  

 ملستصرخني ابهلل"، وكتاب "املتهجدين".  ا انفعة منها: كتاب "حمبة هللا" وكتاب "اصنف كتبً 
بن عابد، وأبو عمرو الداين، وأبو عمر بن عبد الرب، وابن حزم، وحممد بن عتاب،   حدث عنه: مكي بن أيب طالب، وأبو عبد هللا 

 وأبو الوليد الباجي، وحامت بن حممد، وأبو عمر بن احلذاء، وحممد بن فرج الطالعي، وخلق كثري.  
 (. 1٧/5٧0 ،3، طسري أعالم النبالء الذهيب، تسع وعشرين وأربعمائة، وشيعه خلق ال حيصون، )مات يف رجب سنة 

 ابن وسالس بن مشالل بن منغااي، اإلمام الكبري، فقيه األندلس أبو حممد الليثي الرببري املصمودي األندلسي القرطيب. ( 4) 
 مولده يف سنة اثنتني ومخسني ومائة  
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  ، خ عبد هللا البصري عن البابليه الشيفريوي ،بن حنبل رمحه هللا تعاىل أمحدوأما مسند اإلمام 
عن العز عبد  (3) ،عن الشهاب الرملي حممد عبد الرمحن السخاوي (2) ،عن علي بن حيىي الزايدي

زينب بنت مكي   أمحد عن أم  (4) ،بن حممد اجلوخي أمحد الرحيم بن حممد احلنفي أيب العباس 
عن أيب القاسم هبة هللا بن حممد بن   (6) ،يفعن أيب علي حنبل بن عبد هللا بن الفرج الرصا (5) ،احلرانية

 

 ن عبد الرمحن شبطون، وحيىي بن مضر، وطائفة.   من الفقيه زايد ب مسع أواًل 
ايم مالك اإلمام، فسمع منه "املوطأ" سوى أبواب من االعتكاف، شك يف مساعها منه، فرواها عن  مث ارحتل إىل املشرق يف أواخر أ

سم العتقي،  زايد شبطون، عن مالك، ومسع من الليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، وعبد هللا بن وهب، وعبد الرمحن بن القا
 عبد هللا العمري، وأنس بن عياض الليثي.  ومحل عن ابن القاسم عشرة كتب سؤاالت، ومسائل، ومسع من القاسم بن 

 وكان كبري الشأن، وافر اجلاللة، عظيم اهليبة، انل من الرائسة واحلرمة ما مل يبلغه أحد.  
د، وحممد بن وضاح، وبقي بن خملد، وصباح بن عبد الرمحن  روى عنه: ولده أبو مروان عبيد هللا، وحممد بن العباس بن الولي

 العتقي، وخلق سواهم.  
 (. 10/521 ، 3، طسري أعالم النبالءالذهيب، )
 . مالك بن أنس بن مالك بن أىب عامر بن عمرو األصبحى احلمريى، أبو عبد هللا املدىن الفقيه )إمام دار اهلجرة( ( 1) 

   ـ. ه 93املولد: 
   . أتباع التابعني من كبار    ،٧الطبقة: 
 (. 6425  :هـ، )رواة التذهبيني  1٧9الوفاة: 

م( فقيه، انتهت إليه رايسة الشافعية   1615 - 000هـ =  1024 - 000) حيىي الزايدي املصري، نور الدينعلي بن ( 2) 
 مبصر. 

ج لزكراي األنصاري، شرح احملرر  ا حاشية على شرح املنه : نسبته إىل حملة زايد ابلبحرية. كان مقامه ووفاته يف القاهرة. من كتبه
 . 8/260د.ط،   ، معجم املؤلفي كحالة،   ،5/32، 15ط  ،ألعالم ا،  لزركلي ا للرافعي وكالمها يف فروع الفقه الشافعي. 

 ( صاحب فتح املغيث. ـه906_831عبد هللا حممد بن عبد الرمحن السخاوي ) وأب ( 3) 
علي،  دث، مسند الداير املصرية، عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم بن العز عبد الرحيم بن حممد احلنفي، فهو القاضي احمل (4) 

 املصري، القاهري، احلنفي. 
هـ(،  851هـ( ابلقاهرة، وأخذ احلديث عن احلافظ زين الدين العراقي، وكان خرياً، فاضاًل، صدوقاً، تويف سنة ) ٧59ولد سنة )

 .  (188 -186/ 4 د.ط،   ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع السخاوي، )ترمجته يف  
احلرّاين الشيخة املعّمرة العابدة، أّم أمحد. مسعت من حنبل، وابن طربزد، وسّت الكتبة،  زينب بنت مّكي بن علي بن كامل ( 5) 

 . ا وتسعني سنة، وتوفيت يف شوالوطائفة. وازدحم عليها الطلبة، وعاشت أربعً 
 (. 20٧/  4 ،1، طمرآة اجلناناليافعي،  )
   .ه( 604املكرب جبامع املهدي )ت عبد هللا بن الفرج بن سعادة أبو علي الرصايف  هو حنبل بن ( 6) 
   (.٧541 -  5554 -التوحيد  -األضاحي  - 5ج  -  ،1، طتغليق التعليق على صحيح البخاري العسقالين، حجر  ابن )
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بن جعفر بن  أمحدعن أيب بكر  (2) ، عن أيب علي احلسن بن علي التميمي (1)،عبد الواحد الشيباين
عن أبيه رمحه هللا   (1) ، بن حنبل أمحدعن أيب عبد الرمحن عبد هللا بن اإلمام  (3)،محدان القطيعي

 .  (2)تعاىل
 

واحد بن أمحد بن العباس بن احلصني  الشيخ اجلليل، املسند الصدوق، مسند اآلفاق أبو القاسم هبة هللا بن حممد بن عبد ال( 1) 
 الشيباين، اهلمذاين األصل، البغدادي الكاتب.  

 مولده يف رابع ربيع األول سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة.  
وأيب علي ابن املذهب، وأيب حممد ابن املقتدر، وأيب القاسم التنوخي،   ومسع يف سنة سبع وثالثني من أيب طالب بن غيالن،

 الطيب الطربي، وطائفة.  والقاضي أيب 
وتفرد برواية مسند أمحد وفوائد أيب بكر الشافعي املشهورة ابلغيالنيات وابليشكرايت، ومساعه لكثري من املسند كان يف سنة ست  

 وسبع وثالثني.   البن احلصني، فقال: مسع مين الكتاب يف سنيت ست   وثالثني، كذلك بينه ابن املذهب يف الثبت 
 ون مساعه يف سنة ست، وهو يف اخلامسة، وأملى عدة جمالس، وتكاثر عليه الطلبة.  قلت: فعلى هذا يك 

داد أبو احلسن  حدث عنه ابن انصر، والسلفي، وأبو العالء العطار، وأبو موسى املديين ، وأبو الفتح ابن املين الفقيه، وقاضي بغ
و منصور عبد هللا وإبراهيم ابنا حممد بن محدية، وأبو  علي بن أمحد ابن الدامغاين، وقاضي دمشق أبو سعد ابن أيب عصرون، وأب

 (. 538  ،53٧/ 19 ، 3، طسري أعالم النبالء الذهيب، وحنبل بن عبد هللا املكرب: ) ..حممد بن شدقيين
احلسن بن علي بن حممد بن علي بن أمحد بن وهب، التميمي البغدادي الواعظ، ابن   ؛ العراق، أبو علي اإلمام العامل، مسند ( 2) 

 ملذهب.  ا
 مولده يف سنة مخس ومخسني وثالمثائة.  

 مسع من: أيب بكر القطيعي " املسند "، و " الزهد "، و " فضائل الصحابة "، وغري ذلك.  
 .  ة ريف، وأيب احلسن بن لؤلؤ الوراق، وأىب بكر بن شاذان، وطائفة كثري ومسع من: أيب حممد بن ماسي، وأيب سعيد احل 

 ه أقوى منه، وأمثل منه. وكان صاحب حديث وطلب، وغري 
حدث عنه: اخلطيب، وابن خريون، وابن ماكوال، واحلسني بن الطيوري، وعلي بن بكر بن حيد، وعلي بن عبد الوهاب اهلامشي  

و طالب عبد القادر بن حممد، وابن عمه أبو طاهر عبد الرمحن بن أمحد اليوسفي،  اخلطيب، وحممد بن مكي بن دوست، وأب
 بن عبد امللك الشهرزوري، وأبو املعايل أمحد بن حممد بن البخاري، وأبو القاسم هبة هللا بن حممد بن  وأبو غالب عبيد هللا 

 احلصني، وآخرون. 
، حدثنا حيىي البابليت، حدثنا األوزاعي، حدثنا هارون بن رايب  حدث عن أيب سعيد احلريف، وابن مالك، عن أيب شعيب احلراين 

 (. 641/ 19 ، 3، ط سري أعالم النبالء الذهيب، ) "، دعاه، فهو كفر من تربأ من نسب لدقته أو ا " قال: 
لشيخ العامل احملدث مسند الوقت أبو بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعي احلنبلي، راوي  ا( 3) 

 "مسند اإلمام أمحد" و"الزهد" و"الفضائل" له.  
 ولد يف أول سنة أربع وسبعني ومائتني. 

مسلم الكجي، وإبراهيم احلريب، وأمحد بن علي  مد بن يونس الكدميي، وبشر بن موسى، وإسحاق بن احلسن احلريب، وأاب مسع حم
 



 

69 
 

وهو   ،فقرأ عليه الشيخ عبد هللا البصري صحيح البخاري (3) ،وأما الشيخ إبراهيم الكوران
عن منال   (5)،والقشاشي أخذ إجازة عن الشمس الرملي (4) ،أخذ عن صفي الدين الشيخ القشاشي

عن جنم الدين  (2)،عن الشهاب بن حجر املكي (1) ،عن الفقيه حممد احلكمي (6) ،شريف الكردي
 

ورحل، وكتب، وخرج، وله   ، ا سواهموخلقً  .. األابر، وإدريس بن عبد الكرمي احلداد، وأاب خليفة اجلمحي، وأاب شعيب احلراين 
 أنس بعلم احلديث. 

بن حممد الواسطي، وأبو بكر  ن شاهني، واحلاكم، وابن رزقويه، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وخلف حدث عنه الدارقطين، واب
 . الباقالين، وأبو عمر البسطامي، وأبو نعيم األصبهاين

 (. 16/211 ، 3، طسري أعالم النبالءالذهيب، )
وقال صاحب   ،ا مما يقرأ عليهيعرف شيئً  وخرف حىت كان ال  ، اختل يف آخر عمره : قال ابن الصالح  ، راوي مسند أمحد والزهد له

وتويف سنة مثان وستني وثالمثائة لسبع   ،وثقه الربقاين واحلاكم  ،سراف إامليزان ذكر هذا أبو احلسن بن الفرات مث قال فهذا غلو و 
نعرف على   انإا بروايته يف الصحيحني أو أحدمها فواعلم أن ما كان من هذا القبيل حمتج   ، بقني من ذي، قال ابن الصالح

 . ا عنه قبل االختالط وهللا أعلما متيز وكان مأخوذً اجلملة أن ذلك مم
 (. 2٧3/ 3 : 1، طشرح ألفية العراقي املسماة ابلتبصرة والتذكرة العراقي، )
 مام أمحد معروف. ابن اإل( 1) 
 مام أمحد معروف. اإل( 2) 
 ترجم له سابًقا.  (3) 
 متصوف فاضل.   : م(1661-ه 0٧1)ت القشاشي)بتخفيف اجليم( أمحد بن حممد بن يونس، صفي الدين الدجاين  ( 4) 

فاحرتف بيع الُقَشاشة وهي سقط املتاع   ، اا متقشفً أصله من القدس من آل الدجاين: انتقل جده )يونس( إىل املدينة وكان متصوفً 
ار يفيت يف  ا، فصول شافعي  فعرف ابلقشاشي. وولد حفيده صاحب الرتمجة ابملدينة، وهبا اشتهر وتويف. وكان مالكّي املذهب وحت

 املذهبني.
 أكثرها يف التصوف، منها )شرح احلكم العطائية(، التزم فيه أن خيتم كل حكمة حبديث يناسبها، و)حاشية  وله َنو سبعني كتاابً 

  ، عالمألا، لزركلي ا على املواهب اللدنية( صغرية، و)السمط اجمليد( و)سؤال عما عليه هذه األمة من اختالف يف املذاهب(. 
 . 1/239 ، 15ط

لِّي ( 5)  حممد بن أمحد بن محزة، مشس الدين الرملّي: فقيه الداير   م(  1596 - 1513هـ =  1004 - 919) مشس الدين الر مح
املصرية يف عصره، ومرجعها يف الفتوى. يقال له: الشافعّي الصغري. نسبته إىل الرملة )من قرى املنوفية مبصر( ومولده ووفاته  

ا وحواشي كثرية، منها )عمدة الرابح( شرح على هدية الناصح يف  افعية. ومجع فتاوى أبيه. وصّنف شروحً  إفتاء الشابلقاهرة. ويل
فقه الشافعية، و )غاية البيان يف شرح زبد ابن رسالن( و )غاية املرام( يف شرح شروط اإلمامة لوالده، و )هناية احملتاج إىل شرح  

 (. املنهاج( فقه، وله )فتاوى
 (. ٧/ 6 ، 15ط  ،ألعالم ا،  كلي لزر ا)
حممد شريف بن يوسف بن حممود بن كمال الدين الكوراين الصديقي )الشاهوي الرويسي( الشاهوي الرويسي: فقيه شافعي،  ( 6) 
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بن   أمحدعن شهاب الدين  ( 1) ،عن الشيخ سلطان املزاحيو  (4) ،عن الوالد بدر الدين الغزي (3)،الغزي
عن شيخ اإلسالم  ، و ابن حجر ،و الغزي ، و الرملي (3)،عن النجم الغيطي (2)،خليل السبكي

 

هـ وجاور سنتني. وعاد، فأقرأ يف بلده. مث عاد وجاور مدة. ودخل اليمن،   1055من العلماء الزهاد. تعلم يف بلده، وحج سنة 
ومات أبب من مدن اليمن، من آاثره "حاشيتان" على تفسري البيضاوي، األوىل إىل أواخر سورة الكهف،   مجاعة،فأخذ عنه 

،  3، طمعجم املفسرين من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضرنويهض، )  هـ. 10٧8تويف سنة  ، والثانية إىل آخر القرآن
2/53٧ .) 

حلب العالمة احملقق ذو الفنون مشس الدين حممد أبو عبد هللا   [: قدمأحسبه: ]العالمة حممد بن حممد احلكمي األندلسي( 1) 
حممد بن حممد بن حيىي بن حممد بن عيسى احلكمي األندلسي. مولده سنة ست ومثامنائة. قرأ النحو على الشيخ أيب بكر بن  

ة ابن مرزوق، وأصول الفقه  العالم قاسم األندلسي والفقه على الشيخ حممد بن حممد بن سراج األندلسي، واملعاين والبيان على 
عليه وعلى غريه. وكذلك املنطق على الشيخ عبد الرمحن بن الباز القسطنطيين، والقرآن على شيخ اإلسالم أيب عبد هللا حممد  

وهي بلدة ابألندلس، والفلسفة على الشيخ عمر القلشاين، والطب على الكرماين، واللغة على عدد:   -بكسر امليم- املنتوري
فتوح، واحلساب على أيب عبد هللا حممد الصناع الغرانطي، والتاريخ على شيخ اإلسالم أيب قاسم العبدوسي. رحل من   هم ابنمن

 بلده إىل مصر لطلب الرواية، فقرأ على شيخ اإلسالم ابن حجر فأعجبه وصار مييل إليه، ويعظمه. 
 (. 484/ 1  ،1ط، كنوز الذهب يف اتريخ حلب ، )أبو ذر سبط ابن العجمي

مولده سنة إحدى   ،العالمة شيخ اإلسالم شهاب الدين بن حجر اهليثمي قرية ابلصعيد املصري، مث املكي الشافعي مفيت مكة  (2) 
وأخذ الفقه عن شيخ اإلسالم شهاب الدين الرملي وغريه،   ، عشرة وتسعمائة، وأجازه القاضي زكراي، والشيخ عبد احلق وغريمها

اثتنني ومخسني مبكة، وتذاكر معه، وأخذ منه من أهل الشام مجاعة منهم الشهب الثالثة  سنة  بنجم الدين الغزيواجتمع 
والزواجر    ،للبوصريي  شرح العباب وشرح اهلمزيةو واأليدوين، وابن الشيخ الطييب، وله من املؤلفات شرح املنهاج، وشرح اإلرشاد، 

والزندقة، وشرح األربعني النووية، ومؤلف يف زايرة النيب صلى   يف الكبائر والصغائر، والصواعق احملرقة، يف الرد على أهل البدع 
  ، الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة الغزي، هللا عليه وسلم، وآخر يف الصالة والسالم عليه، وآخر يف األلفاظ املكفرة، )

 (. 3/203 : 1ط
العامري الدمشقي الشافعي مسند الدنيا يف  ، الغزي  جنم الدين الغزي: هو جنم الدين حممد بن بدر الدين حممد بن رضي الدين( 3) 

ملحق األحفاد ابألجداد املنفرد بعلو اإلسناد، قال عنه الشيخ ابن شاشو   ، عصره ومصره، اإلمام املعمر الرحلة شيخ اإلسالم
ث، انفرد بعلو  دمشق": "انشر راية االجتهاد، رافع رواية اإلسناد، شيخ أئمة احلديث، يف قدميه واحلدييف "تراجم أعيان 

اإلسناد آبابئه وأجداده، وعم  سائر العباد فيُض مدده وأمداده، إذا أخذ البخاري وشرع ميليه، قلت ذلك فضل الباري من شاء  
الكوكب املنري غري فكره، وما  وما مستفيد، فما اجلامع الكبري غري صدره، يؤتيه، أو غريه من األسانيد، مل تَر مث غري سامع 

 .1061وتويف سنة   9٧٧ر غري آرائه، فلو صاحب الفتح رآه، ود  أنح حاكاه" ولد بدمشق سنة  مشكاة األنوا
 (. 2/6٧0، 2ط  ،فهرس الفهارس ،)عبد احلي الكتاين 

  - 1499هـ =  984 - 904) الدمشقّي، أبو الربكات، بدر الدين ابن رضي الدين حممد بن حممد بن حممد الَغزِّي العامري  (4) 
، منها ثالثة  فعّي، عامل ابألصول والتفسري واحلديث. مولده ووفاته يف دمشق. له مئة وبضعة عشر كتاابً م(: فقيه شا  15٧٧
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قد تقدم يف سند الشيخ حممد بن عالء الدين البابلي رمحه هللا  و  (5)،عن احلافظ بن حجر (4) ،زكراي
 تعاىل. 

ا العبد الصاحل املعمر عبد هللا بن مال سعد هللا  ين وأخربين به عاليً قال الشيخ إبراهيم الكورا 
عن والده عالء   ( 1)، النهروايل أمحد عن الشيخ قطب الدين حممد بن  ، نزيل املدينة املنورة (6) هوري.الال

 

رية يف املنازل الرومّية( و )جواهر الذخائر يف  )املطالع البد )املراح يف املزاح( و : وشروح كثرية، ورسائل منها تفاسري، وحواش  
وهو أبو جنم الدين حممد املؤرخ، وقد مجع ابنه أمساء كتبه يف كتاب أفرده لذلك.   الكبائر والصغائر( قصيدة رائية يف املواعظ. 

ا جعل  ا حمسنً كرميً   ا من األعيان وال احلكام بل يقصدونه. وكانولزم بدر الدين العزلة يف أواسط عمره، فكان ال يزور أحدً 
 (. ٧/59 ،15ط ، ألعالما، لزركليا لتالميذه رواتب وأكسية وعطااي. )

إمام األئمة وحبر العلوم وسيد   ،الشيخ سلطان بن أمحد سالمة بن إمساعيل أبو العزائم املزاحي املصري األزهري الشافعي  هو( 1) 
 الورع العابد الزاهد الناسك الصّوام القو ام.  ، ة الزمانالفقهاء وخامتة احلفاظ والقراء، فريد العصر وقدوة األانم عالم 

اِجم  الُفض الء إمتا عُ الساعايت، ) عمائة من اهلجرة جبمهورية مصر العربية.هـ مخسة ومثانني وتس 985ولد عام    ب عد   ِفيما القر اء  برت 
 (. 2/135 ، 1، طاهِلجري  الثاِمن   الق رن

»حاشية على شرح املنهج للقاضي زكراي«، و »القراءات األربع الزائدة عن العشر« و   : مصنفاته كان شيخ اإلقراء ابلقاهرة، من 
   (.108/ 3،  15ط  ،ألعالم ا،  لزركلي )ا( هـ. انظر  10٧5ت«. مات سنة )ءاأسئلة وردت إليه يف القرا  »أجوبة عن

يف الفقه وغريه و )مناسك( و)فتاوى( و  أمحد بن خليل بن إبراهيم، شهاب الدين السبكي: فاضل مصري. له حواش وشروح ( 2) 
  ، 15ط األعالم،الزركلي، انظر: ) ت للجالل السيوطي()فتح الغفور بشرح منظومة القبور املسماة ابلتثبيت عند التبيي

1/122) .   
املعراج، شيخ اإلسالم جنم  امة صاحب كتاب هّ فحممد بن أمحد بن علي بن أيب بكر الشيخ اإلمام العالمة، احملدث املسند ال ( 3) 

على   نجم الدين الغزي ا لكان رفيقً   الدين الغيظي اإلسكندري، مث املصري الشافعي، ولد يف أثناء العشر األوىل من القرن العاشر
عليه البخاري كاماًل، ومسع عليه مجيع صحيح مسلم، وقرأ عليه سنن أيب داود إال يسريًا من  والده، وعلى القاضي زكراي قرأ 

د  ولبس منه خرقة التصوف، ومسع على الشيخ عب .خرها، ومات قبل إكماله، وقرأ عليه شيئًا من القرآن العظيم مجعًا للسبعة آ
 . وقرأ عليه جمالس عديدة من أوائل سنن أيب داود، والرتمذي ،كاماًل، واملوطأ   هاحلق السنباطي سنن ابن ماج

 جمرم أو منافق، وانتهت إليه الرائسة يف علم احلديث، والتفسري، والتصوف، ومل  وألقى هللا حمبته يف قلوب اخلالئق، فال يكرهه إال
  وتوىل مشيخة الصالحية جبواذ  ، كر يواجه بذلك األمراء، واألكابر ال خياف يف هللا لومة الئميزل أمارًا ابملعروف انهيًا عن املن

ئف مشايخ اإلسالم من غري سؤال منه وأمجع أهل مصر  اإلمام الشافعي، ومشيخة اخلانقاه، والسرايقوسة، ومها من أجل وظا
 (. 1/3٧9 : 1ط ، الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرةالغزي،  ) .على جاللته

 ا. رجم هلم سابقً تُ   ،الرملي والغزي وابن حجر عن شيخ اإلسالم زكراي ( 4) 
 . اإلمام املعروف( 5) 
( إجازة  118ص  :السند يف كتاب )رائد التجديد اإلسالمي حممد بن العنايب ما وجدت له ترمجة غري أنه ذكر أبغلب هذا ( 6) 

 بن العنباين حملمد بريم الرابع. ا
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بن عبد هللا بن أيب الفتوح  أمحدعن احلافظ نور الدين أيب الفتح  (2) ، بن حممد أمحدالدين 
عن الشيخ املعمر حممد بن شاذخبت  (4) ،عن الشيخ املعمر اباب يوسف اهلروي  (3)،الطاوسي
عن  (6) ،عن الشيخ املعمر أيب لقمان حيىي بن عمار بن مقبل بن شاهان اخلتالين (5)،الفرغاين

 

  الشيخ العامل العالمة احملدث حممد بن أمحد بن حممد بن حممود احلنفي النهروايل املفيت قطب : محد النهروايل الشيخ حممد بن أ (1) 
احلديث والفقه واألصلني   كان من العلماء املربزين يف  ،صاحب اإلعالم أبعالم بيت هللا احلرام ،الدين بن عالء الدين املكي

 واإلنشاء والشعر. 
اخلطيب املعمر أمحد حمب   وتسعمائة واشتغل على والده ابلعلم، ورحل إىل مكة املشرفة وأخذ عنولد بالهور سنة سبع عشرة 

وجيه الدين عبد الرمحن بن علي الديبع الشيباين   النويري املكي، وعن حمدث اليمنالدين بن أيب القاسم حممد العقيلي 
يب األصل مث املصري نزيل احلرمني عن والده، والشيخ  بن عبد الغفار املغر  الزبيدي، وعن الشيخ شهاب الدين أمحد بن موسى

  محن، وسار إىل مصر سنة ثالث وأربعني الرمحن اخلطاب املالكي ووالده الشيخ حممد بن عبد الر  حممد بن حممد بن عبد 
 .  وتسعمائة واجتمع هبا أبيب عبد هللا حممد بن يعقوب العباسي املتوكل على هللا

وثالثني وتسعمائة، لعله كان   لطريقة عن الشيخ عالء الدين الكرماين النقشبندي املتويف سنة تسعوذكر يف اتريخ مكة أنه أخذ ا 
 قبل رحلته إىل مصر. 

 يف هذا الزمن.   يف الدنيا سنداً أعلى من ذلك السند  يُعلملصحيح البخاري ال   وله سند عال  
شذرات الذهب يف أخبار   ،ابن العماد احلنبلي (، )4/405 ،1ط  ،نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر  ،)عبد احلي احلسين 

 (. 10/61٧  ،1، طمن ذهب
فهرس   ، )عبد احلي الكتاين. ه 949ومات سنة  ، ه8٧0ولد سنة  ، املكيعالء الدين أمحد بن الشمس حممد النهروايل  (2) 

 (. 2/153، 2ط  ،الفهارس 
برقوهي احلنفي الصويف التقى بباب يوسف اهلروي سنة  نور الدين أيب الفتح أمحد بن عبد هللا بن أيب الفتوح الطاوسي األ( 3) 

 (. 31ص  : 1ط  ،فتح احلميد يف شرح التوحيد  حممد،  بن   حامد)  ه. 822
  احلافظ السخاوي قال ( املعمر حممد بن شاذخبت الفرغاين عن املعمر أيب لقمان حيىي بن عمار بن مقبل بن شاهان اخلتالين. 4) 

يوسف بن عبد هللا الضياء بن اجلمال اهلروي ويعرف ببااب يوسف، لقيه الطاوسي سنة  يف ترمجة اباب يوسف اهلروي ما لفظه: 
ن عدة من شيوخ بلده  واشتهر الطاوسي لذلك أب سبع سنني،  وذكر أنه زاد سنه على ثالمثائة سنة مبنزله يف ظاهر هراة،  822

وحينئذ قرأ عليه الطاوسي شيئًا ابإلجازة العامة، وهللا  قالوا َنن رأيناه يف طفوليتنا على هيئته اآلن، وأخربين آابؤان مبثل ذلك، 
 .ـأعلم" اه

 (. 2/955، 2ط  ،الفهارسفهرس  ،)عبد احلي الكتاين 
رائد   هللا، سعد القاسم أبو (، و)2/955، 2ط  ،فهرس الفهارس ،مل أجد له ترمجة إال أنه ذكر يف )عبد احلي الكتاين ( 5) 

 املعمر أيب لقمان حيىي بن عمار بن مقبل بن شاهان اخلتالين.  عن وي( أنه كان ير 118 ، ص2، طالتجديد اإلسالمي 
 . ترمجة   على له   قفمل أ  (6) 



 

73 
 

بن حجر أن يكون  اوأعلى أسانيد  ،قال موال إبراهيم: فبيننا وبني املؤلف مثانية  ،عن مؤلفه (1)،الفربري
وكان شيخنا   ،بن حجر وصافحته بهافباعتبار العدد كأين مسعته من احلافظ  ،بني البخاري سبعةبينه و 

فإن األهوري تويف   ، انون سنة وبني وفياهتما مئتان وبضع ومث ،األهوري مسعه من التنوخي وصافحه
لسيوطي أن  وأعلى أسانيد ا ،اجد   وهذا عال   ،والتنوخي سنة مثانية  ،ابملدينة سنة ثالث ومثانني وألف

 احلمد.  فساويت فيه السيوطي وهلل تعاىل ،بينه وبني البخاري مثانيةيكون 
  

 

 (. 13-15/10 ، 3، طسري أعالم النبالءالذهيب، )سبقت ترمجته، وانظر:   (1) 
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فرواه الشيخ عبد هللا البصري عن الشيخ سلطان ابلسند املتقدم إىل  ،وأما صحيح مسلم
 الشيخ زكراي.  

 عن  ،عن الرملي ،عن القشاشي ،فريويه الشيخ عبد هللا عن الشيخ إبراهيم ، وأما سنن أيب داود
 راي.  زك

والشيخ   ،لشيخ القشاشيعن ا ،فرواها الشيخ عبد هللا عن الشيخ إبراهيم ،وأما سنن الرتمذي
 كما تقدم.  ،سلطان إىل زكراي

إىل القاضي زكراي   ، عن الشيخ القشاشي ، فريويها عن الشيخ إبراهيم ، وأما سنن النسائي 
 املتقدم.

بن اإىل احلافظ  ،القشاشي أمحدشيخ ال عن ،فريويها عن الشيخ إبراهيم ،وأما سنن ابن ماجه 
 حجر.

عن  ،عن الشيخ القشاشي ،فريويه الشيخ عبد هللا عن املال إبراهيم ،اإلمام مالك  أوأما موط 
عن عز   ( 1) ،ن املعمر بن حسني بن أميلة املراغيعبن حجر ا عن احلافظ  ، عن القاضي زكراي ،الرملي
  (3) ،عن أيب إسحاق إبراهيم بن حيىي بن حافظ املكناسي  (2) ،يثبن إبراهيم بن عمر الفارو  أمحدالدين 

 

 املّزي. مسند الشام ابن أميلة، زين الدين، عمر بن احلسني بن مزيد بن أميلة بن جهم املراغّي األصل، الدمشقّي، ( 1) 
 ّدينا. ا على اإلمساع، ورحل الناس إليه، وتفّرد أبشياء، وكان خرّيا  كان صبورً 

 . وكان له فضل ومولده سنة اثنتني ومثانني وستمائة. فعاش مائة عام. 
 . 111/ 2 ، 1، طنيل األمل يف ذيل الدول   امللطّي، الدين  زين

م(: مقرئ   1295 - 1218هـ =  694 - 614)  الفاروثيّ أمحد بن إبراهيم بن عمر، أبو العباس، عز الدين الواسطي ( 2) 
رشاد  إ :عصره. مولده ووفاته بواسط. ونسبته إىل فاروث )قرية على دجلة( صاحب كتابشافعّي كان شيخ العراق يف 

 (. 86/ 1، 15ط األعالم، )الزركلي،  ه. 684ألفه سنة   -أو الطريقة الرفاعية  -شيخ املتقني  ةاملسلمني لطريق 
 مام املكناسي. بن أيب حافظ مهدي اإل  حاق إبراهيم بن حيىي أبو إس( 3) 

َنوي، مشارك نبيل، ماجد وجيه، وقور أحد الفضالء الرحالني. دخل الشام والعراق وأفاد واستفاد وكانت له يد يف  حاله: فقيه 
 الشعر واألدب. ذكره الذهيب وأورده صاحب بغية الوعاة ونسباه ملكناسة. 

 سني بن زرقون وطائفة إبشبيلية. مشيخته: مسع من أيب احل
 ي وغريه. اآلخذون عنه: أخذ عنه احلافظ الدمياط

 والدته: ولد سنة ستمائة. 
،  إحتاف أعالم الناس جبمال أخبار حاضرة مكناس السجلماسي، زيدان  ابن وفاته: توىف ابلفيوم سنة ست وستني وستمائة. )
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بن حممد بن   أمحدإبجازته عن أيب عبد هللا  (1)، عن أيب احلسني حممد بن حممد بن سعيد بن زرقون 
عن أيب  (3) ،القيجاطي أمحدعن أيب عمرو عثمان بن  (2)،بن احلصار اخلوالين غلبونعبد هللا بن 

 

 (. 1/310 ، 1ط
 ابن زرقون.  مام الكبري أيب عبد هللا حممد بن سعيد بن أمحد األنصاري اإلشبيلي، شيخ املالكية أبو احلسني حممد ابن اإل ( 1) 

محل عن أبيه، وابن اجلد، وأيب العباس بن مضاء، وطائفة. وبرع يف الفقه، وصنف كتاب "املعلى يف الرد على احمللى". وقيل: له  
فإن صاحب   ؛ لى قتله لكونه منع من إقراء الفقه أيب مروان بن قزمان، وقد امتحن وقيد وسجن بعد أن عزموا ع إجازة من 

الغرب يوسف بن يعقوب منع من قراءة الفروع مجلة، وابلغ يف ذلك، وألزم الناس أبخذ الفقه من الكتاب والسنن على طريقة  
 أهل الظاهر، فنشأ الطلبة على هذا ابملغرب من بعد سنة مثانني ومخسمائة.  

املزاج، قل أن ترى العيون مثله، ظفر السلطان به وبعامل   لنظم والنثر، وكان كامل العقل، ريضا له اوكان القاضي أبو احلسني أديبً 
ا، مث قيدا وسجنا بعد سنة تسعني، مث مات رفيقه، وطال هو حبسه، وشدد ابن  آخر يقرآن الفروع، فأخذا وأجلسا للقتل صربً 

إىل هذه البلية،   ا، فانظر ن مراجعته، وخطب بذلك خطبً عبد املؤمن يف ذلك، على أن من وجد عنده ورقة من الفروع قتل دو 
 وأحرقت كتب املذكورين.  

وأليب احلسني كتاب "فقه حديث بريرة" وكتاب "قطب الشريعة". روى عنه عدد كثري. وتويف سنة اثنتني وعشرين وستمائة وله َنو  
 (. 22/311 ،3، طسري أعالم النبالء الذهيب، التسعني، فإنه كان يقول: رأيت شريح بن حممد. )

الشيخ الفاضل، املعمر الصادق، مسند األندلس أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن غلبون اخلوالين  ( 2) 
 القرطيب.  

 مولده يف سنة مثان عشرة وأربعمائة.  
 واعتىن به أبوه، واستجاز له الكبار، ومسعه يف احلداثة.  

ومسع "املوطأ" من أيب عمرو عثمان بن أمحد القيجطايل صاحب أيب عيسى بن عبد هللا  ا، هللا كثريً  مسع من أبيه احلافظ أيب عبد 
 . وعدة  ،الليثي، وتفرد يف الدنيا بعلوه، ومسع من أيب عبد هللا بن األحدب، وأيب حممد الشنتجايل وعلي بن محويه الشريازي

وأبو عمر أمحد   -تفرد إبجازة أيب بكر اآلجري اجملاور  الذي -ملرشاين وأجاز له يونس بن عبد هللا بن مغيث القاضي، وأبو عمرو ا
سري  الذهيب، بن حممد الطلمنكي، واحلافظ أبو ذر اهلروي اجملاور، ومكي بن أيب طالب القيسي، واحلافظ أبو عمرو الداين. )

 (. 19/296 ، 3، طأعالم النبالء 
ُّ، القيجاطياب أيكىن  ، عثمان بن أمحد بن حممد بن يوسف املعافري القرطيب ( 3)  (  عمرو، ويعرف ابلقيشيطيايل )الَقيحَشطَايلِّ

نُِّد َوقحتِّهِّ، مسع مع أبيه من أيب عيسى الليثي )املوطأ( وتفسري ابن انفع، ومسع من: القاضي ابن السلي َحدُِّث، الثَِّّقُة، ُمسح
ُ
م، وابن  امل

 .القوطية، والزبيدي
 .ا للمؤيد ابهلل هشام وكان ندميً 
   ن أهل الطهارة والعفاف والثقة، وروايته كثرية.خزرج: كان م قال ابن 

 (. 511-1٧/510 ، 3، طسري أعالم النبالء الذهيب، )انظر:   . سنة 80عن  431تويف سنة 
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إىل مروان عبيد هللا بن حيىي بن  ،عن عم أبيه ( 1)،ن حيىي بن حيىيعيسى حيىي بن عبد هللا بن حيىي ب
 عن اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا تعاىل.   ،الليثي املصمودي عن عم أبيه حيىي بن حيىي ،حيىي

 

 سرة بين حيىي الليثي: ألهذه الرتمجة ( 1) 
 . ه(234 األب: حيىي بن حيىي بن كثري الليثي )ت  
 مد الليثي موالهم الرببري، املصمودي األندلسي القرطيب. أبو حم هو حيىي بن حيىي بن كثري بن وسالس   
 ه(. 152ولد حيىي بن حيىي سنة ) 
 فسمع من مالك املوطأ، ومسع  مسع ببلده موطأ مالك من زايد بن عبد الرمحن شبطون، ومسع من حيىي بن مضر، مث رحل أواًل   

ويف، فأخذ عن جلة أصحابه، ولزم ابن القاسم، وبه  ا قد تأيًضا من الليث، وابن وهب، مث رحل رحلة أخرى، فألفى مالكً 
 تفقه. 

أبناؤه: إسحاق، وحيىي، وعبيد هللا وهو آخر من روى عنه، وابن حبيب، وتفقه به عدد كبري   وأخذ عنه من ال حيصى كثرة، منهم  
 منهم العتيب، وابن مزين، وابن وضاح، وبقي بن خملد. 

ألندلس إليه بعد عيسى بن دينار، وقد كان انتشار مذهب مالك ابألندلس به  رجع بعد رحلته فرأس ببلده، وعادت فتيا ا  
 وبعيسى بن دينار. 

اشتهر حيىي بن حيىي الليثي أبنه انشر املذهب واملمكن له يف األندلس، وأنه هو الذي مهد له عند السلطان ابإلشارة للقضاء مبن    
ا حسن الرأي«، »يُشب ه يف مسته  بن دينار« و»كان فقيهً  هو على مذهب مالك، وعليه »دارت فتيا األندلس بعد عيسى

بن لبابة: »فقيه  احيىي وعقله، حىت مساه: العاقل، وكان يفضل بعقله على علمه، قال  بسمت مالك«، وكان مالك يعجبه مست
يكن له بصر  األندلس عيسى بن دينار، وعاملها ابن حبيب، وعاقلها حيىي«، ولكن رغم مكانة حيىي الفقهية، فإنه »مل 

 ابحلديث«. 
رمحن بن القاسم«، وتسمى بـ»عشرة حيىي«، وهي خصوص  له »املسائل عن ابن القاسم وأشهب وابن انفع، و»العشرة عن عبد ال   

 مسائله عن ابن القاسم. 
 ه(. 234تويف حيىي بن حيىي سنة )

 األبناء: 
 . بيه( االبن األول: حممد بن حيىي بن حيىي بن كثري الليثي )تويف يف حياة أ

 القرطيب.  هو حممد بن حيىي بن حيىي بن كثري الليثي   
  من أصحاب مالك، فسمع منهم. ولقي سحنون بن سعيد إبفريقية، ولقي مبصر رجااًل  ، اخرج يف حياة أبيه حاج    

 ا. ا شديدً عرف ابلفقه والزهد، وجاور مبكة، وتويف هنالك يف حياة أبيه، وملا أاته نعيه وجد عليه وجدً 
 . ه(261: إسحاق بن حيىي بن حيىي الليثي )تالثايناالبن 

هو إسحاق بن حيىي بن حيىي، أبو يعقوب الليثي القرطيب األندلسي، كذا كنيته يف أغلب من ترجم له، ويف اتريخ علماء األندلس    
 البن الفرضي، واتريخ اإلسالم للذهيب: »يكىن: أاب إمساعيل«. 

 مسع من أبيه وغريه، وعنه ابنه حيىي.  
 



 

77 
 

فريويه الشيخ عبد هللا البصري عن الشيخ  ،بن حنبل رمحه هللا تعاىل أمحدوأما مسند اإلمام 
عن الصالح  ،بن حجراعن احلافظ  ،عن القاضي زكراي ،عن الرملي ،ندهعن القشاشي بس  ،إبراهيم

  (1) املكي (2)خربان أبو علي حنبل بن عبد هللا بن الفرجأقال  ،عن الفخر بن البخاري (1)بن أيب عمر
 

ا عمدة مجع بني الفقه واحلديث، قال عنه خملوف: »الفقيه اإلمام العامل العمدة«، ويف جذوة املقتبس:  إسحاق بن حيىي فقيهً كان   
 »حمدث قرطيب«. 

 ه(. 261تويف ابألندلس يف شهر ربيع اآلخر سنة )ت  
  .ه( 298)ت عبيد هللا بن حيىي بن حيىي أبو مروان الليثي  االبن الثالث: 

  هللا بن حيىي بن حيىي بن كثري، أبو مروان الليثي موالهم األندلسي القرطيب.  هو عبيد   
محل عن أبيه العلم، ومسع منه »املوطأ«، وهو آخر من حدث عنه، ورحل للحج والتجارة بعد موت والده، ومسع مبصر من حممد   

 اعي. ا، وببغداد من أيب هشام الرفا يسريً بن عبد الرحيم بن الربقي شيئً 
ى عنه مجاعة، منهم أمحد بن خالد، وحممد بن أعني، وأمحد بن مطرف، وأمحد بن سعيد بن حزم الصديف، وابن أخيه حيىي بن  رو   

عبد هللا بن حيىي، قال الذهيب: »كان آخر من حدث عنه شيخنا أبو عيسى حيىي بن عبد هللا، يعين ابن أخيه«، وكان عبيد  
 . األندلس يف األخذ عنه« تنافس أهل هللا بن حيىي ممن »طال عمره، و 

 كبري الشأن« كما حاله ابلقول: »فقيه قرطبة ومسند األندلس، أبو   نبياًل وصفه الذهيب بـ»الفقيه«، وقال عنه أيًضا: »كان جلياًل 
  مروان عبيد هللا، قال ابن فرحون: »كان ذا حرمة عظيمة وجاللة«.

 لده حيىي. ه(، وصلى عليه و 298تويف يف شهر رمضان سنة )  
 . االبن الرابع: إمساعيل بن حيىي بن حيىي بن كثري )تويف يف حياة أبيه( 

 هو أبو القاسم إمساعيل بن حيىي بن حيىي بن كثري الليثي، من أهل قرطبة.   
 ا. ا شاعرً  فائت الطول أديبً روى عن أبيه، وتويف يف حياته، وكان طوياًل  
 . حيىي بن حيىي بن حيىي االبن اخلامس: 
على ترمجة، فيما اطلعت عليه من كتب الرتاجم، ولعل السبب يرجع إىل أنه مل يشتهر ابلعلم يف هذه األسرة، غري أنه له  أعثر له   مل  

 أبناء عرفوا ابلعلم، سيأيت التعريف هبم.. 
  - 684مسند الدنيا يف عصره )  ،هو صالح الدين حممد بن أمحد بن إبراهيم بن عبد هللا بن أيب عمر املقدسي احلنبلي ( 1) 

،  3/392: 2، طالدرر الكامنة العسقالين،  حجر  ابن و  ، 1/214  ، د.ط، أنباء الغمر  العسقالين،  حجر  ابن  : (: انظر ٧80
،  أنباء الغمر  العسقالين،  حجر ابن قال ابن حجر: وخرج له الياسويف مشيخة، والياسويف هو سليمان بن يوسف الدمشقي )

 (. 2/651،  2ط ، فهرس الفهارس ، ي الكتاين)عبد احل. جلماعة من الشيوخ ( وهو قد خر ج1/408
هو أبو عبد هللا أو أبو علي حنبل بن عبد هللا بن الفرج بن سعادة املكرب جبامع املهدّي ابلرصافة، الدالل يف بيع الدور  ( 2) 

يف  وعّمر حىت أحلق  ،وخ إذ ذاك« ومسع احلديث على مشاهري الشيهـ 511« أو »هـ 510مالك، ولد ببغداد سنة »واأل
ىل بغداد  إ، مث عاد وأصااب بذلك مااًل  ، وحداث يف طريقهما ، ىل بالد الشام هو وعمر بن طربزدإاإلسناد الكبار ابلصغار، ورحل 

الساعي  ترمجه ابن الدبيثّي وابن األثري، وسبط ابن اجلوزي وابن ) «. هـ  60٧« وتويف ابن طربزد سنة »هـ 604وتويف سنة »
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قال أخربان أبو علي  (2)،أخربان أبو القاسم هبة هللا بن حممد بن عبد الواحد بن احلصني ،قال ،املكرب
قال حدثنا عبد   (4) ،بن جعفر القطيعي أمحدقال أخربان أبو بكر  (3)،ن علي التميمي الواعظاحلسن ب

 

 . والذهيب وغريهم( 
 (. 20 ، ص1، طذيل تذكرة احلفاظاحلسيين، ) (، ٧0/ 3 ، 1، طجممع اآلداب يف معجم األلقاب   الشيباين، وطي الف ابن )

 . ُشطب يف األصل كلمة "املكي"  (1)
البغدادي. اشتهَر بروايةِّ »ُمسند أمحد بن حنبل«  هو الر ئِّيُس أبو القاسمِّ هبُة هللاِّ بن حممدِّ بن عبد الواحد بن احُلصني الكاتب ( 2) 

هِّب، وآخر من روى عن أيب طالب بن غيالن.  وهو ُذح
 آخر من رواه ببغداد عن ابن امل

 . ولد يف رابع ربيع األول سنة اثنتني وثالثني وأربعمائة ومات سنة أربع وعشرين ومخسمائة ببغداد
 (. 4/2225 ، 1، طفتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختارعي، الراب(، )12/986، 1ط،  جامع األصولابن األثري، )
بن علي بن أمحد بن وهب، التميمي البغدادي الواعظ، ابن   احلسن بن علي بن حممد ؛ اإلمام العامل، مسند العراق، أبو علي ( 3) 

 املذهب.  
 مولده يف سنة مخس ومخسني وثالمثائة.  

 الزهد "، و"فضائل الصحابة"، وغري ذلك.  مسع من: أيب بكر القطيعي "املسند"، و"
 .  ة  حممد بن ماسي، وأيب سعيد احلريف، وأيب احلسن بن لؤلؤ الوراق، وأىب بكر بن شاذان، وطائفة كثري ومسع من: أيب

 وكان صاحب حديث وطلب، وغريه أقوى منه، وأمثل منه.  
حدث عنه: اخلطيب، وابن خريون، وابن ماكوال، واحلسني بن الطيوري، وعلي بن بكر بن حيد، وعلي بن عبد الوهاب اهلامشي  

طيب، وحممد بن مكي بن دوست، وأبو طالب عبد القادر بن حممد، وابن عمه أبو طاهر عبد الرمحن بن أمحد اليوسفي،  اخل
ي، وأبو املعايل أمحد بن حممد بن البخاري، وأبو القاسم هبة هللا بن حممد بن  وأبو غالب عبيد هللا بن عبد امللك الشهرزور 

 احلصني، وآخرون.  
ا إال يف أجزاء منه، فإنه أحلق امسه  كان يروي عن القطيعي "مسند" أمحد أبسره، وكان مساعه صحيحً قال اخلطيب كتبت عنه، و 

 النسخة خبطه، وليس هو حمل احلجة:  وكان يروي "الزهد" ألمحد، ومل يكن له به أصل، إمنا كانت 
 (. 1٧/641 ، 3، طسري أعالم النبالءالذهيب، )
بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعي احلنبلي، راوي   الشيخ العامل احملدث مسند الوقت أبو ( 4) 

 محد" و"الزهد" و"الفضائل" له.  أ  "مسند اإلمام
 ولد يف أول سنة أربع وسبعني ومائتني.  

 . ا سواهملقً وخ .. مسع حممد بن يونس الكدميي، وبشر بن موسى، وإسحاق بن احلسن احلريب، وأاب مسلم الكجي، وإبراهيم احلريب
 ورحل، وكتب، وخرج، وله أنس بعلم احلديث. 

 .  وغريهم كثري م، وابن رزقويه، وأبو الفتح بن أيب الفوارس، وخلف بن حممد الواسطي، حدث عنه الدارقطين، وابن شاهني، واحلاك
ال يعرف شيئا مما يقرأ  وقال أبو احلسن بن الفرات. هو كثري السماع إال أنه خلط يف آخر عمره، وكف بصره، وخرف حىت كان 

 عليه.  
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وأما الشيخ عيسى  ،حنبل رمحه هللا تعاىل ورضي عنه بن أمحد قال حدثين أيب ،أمحدهللا بن اإلمام 
يخ عن الش وأخذ  ،فقد أخذ عن الشيخ حممد البابلي رمحهما هللا تعاىل  (1)،الثعاليب املالكي اجلعفري
عن أيب الفضل احلافظ جالل  (3)،عن نور الدين علي بن أيب بكر القرايف ( 2) ،علي بن حممد األجهوري

 

وقال اخلطيب: مسعت الفقيه أمحد بن أمحد القصري يقول: قال يل ابن اللبان الفرضي: ال تذهبوا إىل القطيعي، قد ضعف واختل،  
 وقد منعت ابين من السماع منه.  

ة.  ا صاحب سن د الغرق، وكان مستورً وقال ابن أيب الفوارس: مل يكن بذاك، له يف بعض املسند أصول فيها نظر، ذكر أنه كتبها بع
 السلمي: سألت الدارقطين عنه، فقال: ثقة زاهد قدمي، مسعت أنه جماب الدعوة.  وقال

ا، وألبيه اتصال ابلدولة، فقرئ البن ذلك السلطان على عبد هللا بن أمحد املسند فحضر القطيعي، مث  وقال الربقاين: كان صاحلً 
ه مساعه، فغمزوه وثبت عندي أنه صدوق، وإمنا كان  ا من كتاب ذكروا أنه مل يكن في غرقت قطعة من كتبه بعد ذلك، فنسخه

 فأنكر علي وحسن حاله، وقال: كان شيخي.   فيه بله. وقد لينته عند احلاكم
 (. 16/211 ، 3، طسري أعالم النبالءالذهيب، )  .مات لسبع بقني من ذي احلجة سنة مثان وستني وله مخس وتسعون سنة 

 . عامر الثعاليب املالكي اجلعفري. نزيل مكة املشرفة، وإمام احلرمني الشريفنيحممد بن حممد بن أمحد بن  عيسى بن ( 1) 
ولد بزواوة ونشأ هبا وحفظ القرآن الكرمي وجمموعة من املتون من العربية والفقه واألصول واملنطق واحلديث ومصطلحه وغريها،  

 . ، وعنه أخذ الفقهوعرضها على شيوخ بلده، منهم الشيخ عبد الصادق 
إىل اجلزائر وأخذ هبا عن الشيخ سعيد قدور وحضر دروسه والزمها، كما الزم هبا الشيخ علي بن عبد الواحد األنصاري  مث رحل 

السجلماسي مدة تزيد عن عشر سنوات فحضر دروسه وقرأ عليه ومسع منه كتباً كثرية يف النحو والتصريف واملعاين والبيان  
 . واحلديث ومصطلحه والتفسري والبديع والعروض  

ورحل إىل معظم بلدان املغرب وأخذ عن علماء كل بلد، ورحل إىل مصر وأخذ عن علمائها كالشيخ علي األجهوري والقاضي  
 شهاب الدين اخلفاجي والشيخ سلطان املزاحي والشيخ إبراهيم املأموين وغريهم.  

لطربي والشيخ عبد العزيز الزمزمي والشيخ  ين املالكي وزين العابدين اوقدم مكة املكرمة وتوطنها وأخذ هبا عن القاضي اتج الد 
 علي بن اجلمال املكي والشيخ صفي الدين القشاشي، والزم هبا الشيخ حممد البابلي وأخرج له فهرسة ملقروءاته وأجازه.  

 . كرمةم. توىف رمحه هللا مبكة املوأخذ عنه عدد كبري من العلماء األعال  ،تصدى للتدريس ابملسجد احلرام فدرس يف فنون كثرية 
له: كنز الرواية يف أمساء شيوخه والتعريف هبم، رسالة يف مضاعفة ثواب هذه األمة، منتخب األسانيد، حتفة األكياس يف حسن  

 . األخيار كالم الظن ابلناس، رسالة األنوار، مشارق األنوار يف بيان فضل الورع من السنة و 
 (. 8/33 د.ط، ، معجم املؤلفيكحالة،  (، )329 -328/ 1 ، 1ط  ،)املعلمي، أعالم املكيني 

ُهورِّي( 2)  م(: فقيه شافعّي مصري. له   1660 - 000هـ =  10٧0 - 000عبد الرب بن عبد هللا بن حممد األجهوري )، اأُلجح
، و)حاشية على  يف الفقه وغريه، منها )منحة األحباب( وهو حاشية على شرح تنقيح اللباب لزكراي األنصاري شروح وحواش  

 (. 3/2٧3 ، 15ط ، ألعالما، لزركلي ا )، انظر: لغاية البن قاسم( و)فتح القريب اجمليد بشرح جوهرة التوحيد( شرح ا
  ، )األيويب : نظرامام الحَمالِّكِّي ة ىف عصره، مل أقف له على ترمجة لكن إاحلافظ نور الّدين على بن أىب بكر القراىف الشافعى و ( 3) 

 (. 3/15٧  ، د.ط،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر احمليب، (، )14٧ : السلسلةملناهل ا  ،حممد عبد الباقي 
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 (2) ،ن خفاجة اخلفاجي احلنفيبن حممد ب أمحدوأخذ عن الشيخ شهاب الدين  (1) ،الدين السيوطي
احلسن علي بن وأخذ عن أيب  ،عن اجلالل السيوطي (3) ،عن الربهان إبراهيم بن أيب بكر العلقمي

عن الشيخ اإلسالم زكراي   ،عن النجم الغيطي (1) ،عن أيب النجا سامل السنهوري (4) ،حممد املصري
 

 اإلمام املعروف. ( 1) 
ََفاجي ( 2)  َهاب اخلح م(:   1659 - 1569هـ =  1069 - 9٧٧) أمحد بن حممد بن عمر، شهاب الدين اخلفاجي املصري الشِّّ

بيلة خفاجة. ولد ونشأ مبصر، ورحل إىل بالد الروم، واتصل  ه إىل ققاضي القضاة وصاحب التصانيف يف األدب واللغة. نسبت 
ابلسلطان مراد العثماين فواله قضاء سالنيك، مث قضاء مصر. مث عزل عنها فرحل إىل الشام وحلب وعاد إىل بالد الروم، فنفي  

 إىل مصر وويل قضاء يعيش منه فاستقر إىل أن تويف. 
به معاصريه على نسق اليتيمة، و)شفاء العليل فيما يف كالم العرب من الدخيل( و)شرح درة  )رحيانة األلبا( ترجم  : من أشهر كتبه 

 (. 1/239 ،15ط  ،ألعالم ا، لزركليا ) . انظر: الغواص يف أوهام اخلواص للحريري( و)طراز اجملالس(
اإلمام العاّلمة أخو الشيخ   ، افعي ر العلقمّي القاهري الشفيها تويف برهان الّدين إبراهيم بن عبد الرمحن بن علي بن أيب بك( 3) 

 مشس الّدين العلقمي. 
ولد سنة ثالث وعشرين وتسعمائة، وهو منسوب إىل بلدة العالقمة، قرية من كورة بلبيس، ونشأ هبا، مث رحل إىل القاهرة، وتفّقه  

قاضي القضاة شهاب   سلم« ومجيع »الشفا« على ، وثلث »مأبخيه، والشيخ شهاب الّدين البلقيين، وقرأ »البخاري« كاماًل 
الّدين الفّتوحي، ومسع عليه األكثر من بقية الكتب الستة، بقراءة الشمس الربمهتوشي، وقرأ مجيع »سرية ابن هشام« على  

ع  احمليوي حيىي الوفائي قاضي احلضرة، ومجيع »رايض الصاحلني« على العارف ابهلل تعاىل أمحد بن داود الّنسيمي، ومجي
ن سيد الناس« على السيد الشريف يوسف بن عبد هللا األرميوين، وأجازه ابلفقه والنحو الّشهاب  »البخاري« و »سرية اب 

البلقيين تلميذ القسطالين، وقرأ الكثري من »حلية« أيب نعيم، على اإلمام احملّدث أمحد بن عبد احلّق. وكان يف ابتداء أمره يالزم  
ابن العماد  . ، رمحه هللا تعاىل ، عاماًل ا، عاملاً ء. وابجلملة فقد كان إمامً عه، وله مشايخ غري هؤالدروس الّشهاب الّرملي ويسم

 (. 10/636، 1ط  ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب  ،احلنبلي 
اإلمام احملدث الرحال أبو احلسن، علي بن حممد بن أمحد بن احلسن، البغدادي، الواعظ، املشهور ابملصري إلقامته مدة  ( 4) 

 مبصر.  
يد أاب عصيدة، وحممد بن إمساعيل الرتمذي، وابن أيب العوام الرايحي وطبقتهم، ومبصر من روح بن الفرج القطان،  مسع أمحد بن عب 

 د هللا بن حممد بن أيب مرمي، وطبقتهم، ومجع وصنف.  وأيب يزيد القراطيسي، وعب
ل احلفار، وأبو احلسن بن رزقويه، وأبو  روى عنه: أبو احلسني بن املظفر، والدارقطين، وابن شاهني، وحممد بن فارس الغوري، وهال 

 احلسني بن بشران، وطائفة.  
 ا كثرية، وكان له جملس وعظ.  هليعة، وصنف يف الزهد كتبً ا، مجع حديث الليث، وحديث ابن قال أبو بكر اخلطيب: كان ثقة، عارفً 

 تنت به الناس من حسن وجهه.  ا خوفا أن يفاألزهري أنه حيضر جملسه رجال ونساء، فكان جيعل على وجهه برقعً  وقال
ه، وقال: أيها  ا، وشهر نفسا فلما مسع كالمه قام قائمً مث قال األزهري: فحدثت أن أاب بكر النقاش املقرئ حضر جملسه خمتفيً 

 الشيخ، القصص بعدك حرام.  
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بن   أمحدعن شهاب الدين  (2) ،وأخذ عن أيب الصالح علي بن عبد الواحد األنصاري ،األنصاري
   بسنده املتصل. (3) ،حممد املقري التلمساين

 ،روايته حيىي بن حيىي األندلسي ،اإلمام مالك  أموط عن الشيخ سلطان املزاحي أيًضاوأخذ 
إىل آخر السند املتقدم يف سند الشيخ  ،عن النجم الغيطي (4)،بن خليل السبكي أمحدوهو عن الشيخ 

 .البابلي رمحه هللا تعاىل
فقد أجاز الشيخ عبد هللا البصري رمحه   ، الشافعي املصري (5) ،وأما الشيخ علي الشرباملسي

والشيخ شهاب   (2) ،والشيخ علي األجهوري  (1) ،وأخذ الشرباملسي عن شيخ إبراهيم اللقاين ، هللا تعاىل
 

،  سري أعالم النبالء الذهيب، ) :انظر  قال اخلطيب: تويف يف ذي القعدة وله نيف ومثانون سنة. مات سنة مثان وثالثني وثالمثائة،
 (. 15/382 ، 3ط

صحرأيب النجا َسامل السنهوري الحُمحدث الحَكبِّري مفيت الحَمالِّكِّي ة يفِّ عصره ( 1)  وََكاَن َلُه ُمَشارَكة يفِّ   ،َوذكره الحَغزِّي يفِّ لطف السمر ، مبِّ
لش ام َعن مفيت ،الحَعرَبي ة َوَغريَها  َوأفحىت بعد الَقاضِّي حُمَم د بن   ،الحَمالِّكِّي ة هبَا َعاَلء الّدين بن مرجل  لكنه َكاَن بعيد الحَفهم َوأخذ ابِّ

ناملغريب َوويل تدريس الغزالية مث  تفرغ عَ  بحن حَماسِّ َها ليحىي بن أيب الصفاء الحَمعحُروف ابِّ  . نـح
ائَة تـَقحرِّيبً  عمِّ ا قَاَل َويفِّ تِّلحَك الّسنة َماَت حُمَم د الش يحخ الشريف احلسين ُسلحطَان  َوذكر البوريين َأن وِّاَلَدته َكاَن يفِّ سنة أَربع َومَثَانِّنَي َوتِّسح

ِّ َوَثاَلثِّنَي َوألف ووفاة ، إفريقية ومراكش وفاس والسوس واألقصى َودفن بَِّباب الص غِّري َرمَحه هللا   ، أيب بكر يفِّ شعحَبان سنة اثـحنَـَتنيح
 (. 1/9٧ :عقيلة  ابن   مسلسالت  يف  اجلليلة لفوائد ا حممد عقيلة،: )، انظر تـََعاىَل 

حيىي األنصاري أبو   بو احلسن علي بن عبد الواحد بن حممد بن عبد هللا بن عبد هللا بن"أ  نصاري: العالمة األ أعتقد أنه: ( 2) 
والطب والفرائض  احلسن السجلماسي اجلزائري املالكي، عامل أديب، انظم، مشارك يف التفسري والفقه واحلديث واألصول 

لفية  أ ا شىت منها صحيح البخاري دراية ورواية، وبعض كتاب الشفا، و واملعاين والبيان والتاريخ واملنطق وغريها، درس عليه علومً 
صوله يف الكتب التالية: خمتصر خليل والرسالة، وحتفة احلكام البن  أ طلح احلديث، كما درس عليه الفقه و العراقي يف مص

 (. 204/   3 ، د.ط،خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشراحمليب،  ".امع للسبكي عاصم، ومجع اجلو 
هـ (: املؤرخ األديب   1041 -هـ  992) ي املقر شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي، أبو العباس املقري التلمساين  (3) 

 ريخ األندلس السياسي واألديب. احلافظ، صاحب )نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب( أربعة جملدات، يف ات
 ولد ونشأ يف تلمسان )ابملغرب( وانتقل إىل فاس، فكان خطيبها والقاضي هبا. 

وقيل: تويف ابلشام   ة والشامية واحلجازية، وتويف مبصر ودفن يف مقربة اجملاورين. ( وتنقل يف الداير املصري 102٧ومنها إىل القاهرة )
 سطنبول. أا، عقب عودته من مسمومً 
 (. 1/23٧ ، 15، طاألعالم )الزركلي،  

 سبقت ترمجته.  (4) 
ئ يف املذاهب  كان يقر   ، هو حممد بن بدر الدين بن عبد احلق بن بلبان، فقيه حنبلي، أصله من بعلبك، اشتهر وتويف بدمشق( 5) 

»الرسالة يف أجوبة   :، منهااألربعة، وأخذ احلديث عنه مجاعة من كرباء عصره، منهم احمليب صاحب »خالصة األثر«، له آتليف 
 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=1066&pid=534205
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عن احلافظ   ،عن شيخ اإلسالم زكراي االنصاري ،عن النجم الغيطي ،بن خليل السبكي أمحدالدين 
 .بن حجر وقد تقدما

اعة من ذ عن مجفقد أخ ،رمحه هللا تعاىل نزيل احلرمني (3) وأما الشيخ حممد بن سليمان املغريب
عرف بقدورة   (4) ،منهم شيخ اإلسالم أبو عثمان سعيد بن إبراهيم اجلزائري ،العلماء ذكرهم يف تصنيفه

ستني سنة عن احلافظ أيب  (1) مفيت تلسمان سنة (5)،املقري أمحدعن قدوة األئمة أيب عثمان سعيد بن 

 

 (. 51/ 6، 15، طاألعالم)الزركلي،    :( هـ. انظر 1083أسئلة الزيدية« و»كايف املبتدي من الطالب«، وغريها، مات سنة )
خالصة  احمليب، ) واللقاين بفتح الالم نسبة إىل قرية من قرى مصر.  ، هـ1041 ت  ، م اللقاين املالكي اإلمام هو إبراهيم بن إبراهي( 1) 

 (. 9 -1/6  ، د.ط،ثر يف أعيان القرن احلادي عشراأل
ر من عمل القليوب( 2)  َى بساحل الحَبحح َبة ألجهور الحُكربح ُهورِّّي نِّسح َاكِّم بن َعلّي اأَلجح ية، مث  القاهري  َعلّي بن حسن بن عبد احلح

َزحَهرِّي الش افِّعِّي. ولد سنة سبع َوَثاَلثِّنَي َومَثَامنِّاَئة أبجهور وحتول إِّىَل  ني ميز األح فحفظ الحُقرحآن وجوده على الزين طَاهِّر   ،  الحَقاهَِّرة حِّ
و واأل رو إِّىَل آخر الن ححل، واملنهاج وألفية الن حح َوأخذ يفِّ الحفِّقحه َعن الوروري وزََكرِّاي   ،جرومية واحلاجبيةبل َتال َعَليحهِّ أليب َعمح

ََنفِّّي الَقاضِّي شيخ اجلوهرية ،َوَغريمهَا و واملنطق َعن الحُمحب احلح وََكَذا قـَرََأ شرح الشذور على السنهوري واملتوسط على   ،َويفِّ الن حح
ت ة َمَع حل أ َدة  مسع فية الحعِّرَاقِّّي على الدميي مث  ل َعلّي بن برد بك وجمموع الكالئي على النُّور الطنتدائي والكتب السِّّ شرح الحُعمح

بحنِّ َدقِّيق الحعِّيد َوَغريه َومسع احلَدِّيث على الس يِّّد النسابة والتقي الشمين والقلقشندي َوَغريهم ابلزاوية احلالوية بِّقِّرَ  اَءة حيىي  الِّ
َُمرَاء، َوحج   ،وتنزل يفِّ سعيد السَُّعَداء والبيربسية واجلوهرية َوَغريَها  ،القباين وخطب بِّبَـعحض الحمَدارِّس وأقرأ بعض بين بعض األح

   . وجاور والزم ُهَناَك الحرُبحَهان بن ظهرية، َوُهَو عبد َصاحل َلُه فهم وإحساس
 (. 5/211د.ط،  ، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي، )
  ، اخللف مبوصول السلف املتوىف سنة أربع وتسعني وألفصلة الشيخ احلافظ حممد بن سليمان املغريب الروداين صاحب كتاب ( 3) 

اشتمل على الصحيحني واملوطأ والسنن األربعة ومسند الدارمي ومسند   " مجع الفوائد من جامع األصول وجممع الزوائد" كتابه 
 . (132  د.ط، ، مدرسة احلديث يف مصرخليفة،  أمحد ومسند أيب يعلى ومسند البزار ومعاجم الطرباين الثالثة. )

 (. 1/23 ، 2، طاملعرفة والتاريخالفسوي،  ) 
مفيت مدينة اجلزائر وفقيهها وعاملها وصاحلها. تونسي األصل، جزائري املولد والنشأة.  : عثمان أبو قدورة، براهيمإ بن  سعيد ( 4) 

شرح الصغرى"  " : مساعيل مفيت اجلزائر، وحيىي الشاوي وغريمها. من آاثرهإ أخذ عن سعيد املقري وغريه. وأخذ عنه حممد بن 
 . التوحيد" للقاين، يف العقائد للسنوسي، و "شرح السلم املرونق" يف املنطق، لألخضري، و"شرح على جوهرة

 (. 1/258 : 1ط  ، معجم األعالم اجلزائر  ،)نويهض 
 وأربعني سنة،  أبو عثمان سعيد بن أمحد املقري التلمساين: عاملها ومفتيها َنواً من ستني سنة وخطيبها جبامعها األعظم مخساً ( 5) 

مام الفقيه  الراوية العامل العامل العمدة القدوة الفاضل. أخذ عن والده وعبد  وجده األعلى حمم د املقري تقدمت ترمجته. اإلِّ
الوهاب الزقاق وعبد الواحد الونشريسي وابن جالل وابن هارون وخروف وسعيد املنوي ومجاعة. وعنه مجاعة منهم ابن أخيه  

ا سنة  هـ، كان حي   930سنة قري وأمحد ابن القاضي وابن أيب مرمي وابن أيب مدين واليزانسي. مولده قبل الشهاب أمحد امل
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عن  ،الشهري بسقني (3)اصميلقا أمحد وأيب زيد عبد الرمحن بن علي بن (2)،احلسن علي بن هارون
وسنده معلوم رمحه هللا   (4) ، بن علي بن غازي العثماين املكناسي مث الفاسي أمحدأيب عبد هللا حممد بن 

 .تعاىل
 

 هـ.  1010هـ ويف اليواقيت الثمينة تويف سنة  1011
 (. 1/42٧، 1ط ، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ، )حممد خملوف

 . )سنة( زائدة يف األصل  (1) 
واآلخر من أعمال اتزا( هو أبو احلسن علّي   ،لطاء املهملة وهي موضعان: أحدمها من أعمال تلمسان ابن هارون املطغري )اب( 2) 

بن موسى بن علّي بن موسى بن هارون، وبه عرف، من مطغرة تلمسان، اإلمام العالمة املؤرخ املتفنن مفيت فاس وخطيب  
كثر  أ املرتجم هبا عن ابن غازي، وكان قارئه يف  وسكن فاسًا وأخذ هـ،  818جامع القرويني، انتقل من تلمسان جده عام 

سنة وأجازه عامة، وأخذ أيًضا عن أيب العباس الونشريسي والقاضي املكناسي وأدرك أاب مهدي املاواسي وأاب    29سه والزمه درو 
 وقد انف على الثمانني.  هـ951الفرج الطنجي، وتويف بفاس سنة 

،  اإلسالم وحىت العصر احلاضر معجم املفسرين من صدر نويهض، (، ) 2/1105، 2ط  ،فهرس الفهارس ،)عبد احلي الكتاين 
ُبكحيت،(، )2/٧88 ، 3ط  (. 345/448 : 2، طنيل االبتهاج بتطريز الديباج   التـُّنـح

سقني: هو رواية املغرب األقصى مفيت فاس وخطيبها وحمدثها، أبو زيد عبد الرمحن بن علّي بن   "القاصمي "جاء يف األصل  (3) 
ي السفياين القصري مث الفاسي عرف بسقني قال يف "اتج العروس": ابلضم وتشديد القاف املفتوحة لقب والد  أمحد العاصم

ملغرب وأخذوا عنه احلديث، ملعرفتهم بتحقيقه وضبطه  أيب حممد عبد الرمحن بن علّي العاصمي احملدث، اه، أذعن له أعالم ا
خوان" للمرايب أن شيخ فاس أاب النعيم رضوان اجلنوي كان ميأل فمه  اإل وسعة روايته فيه وكثرة من لقي من مشاخيه، ويف "حتفة

، فإن الغزواين غرس  بذكره ويقول: "مل أر مثله يف فنه، وكان يقول: من أعظم النعم علّي معرفيت ابلشيخني الغزواين وسقني
 (. 561رقم  ، 2ط  ،فهرس الفهارس   ،)عبد احلي الكتاين   وحرث، والشيخ عبد الرمحن سقى ونقى.

  1513 - 143٧هـ =  919 - 841) أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن غازي العثماين املكناسي ( 4) 
 م(. 

يلة من كتامة مبكناسة الزيتون( ولد هبا وتفقه هبا وبفاس، وأقام زمنا يف كتامة،  مؤرخ حاسب فقيه، من املالكية، من بين عثمان )قب
 .تويف هبا و  891واستقر بفاس سنة 

له »الروض اهلتون« يف أخبار مكناسة، و »الفهرسة املباركة« يف أمساء حمدثي فاس وكّتاهبا، وتسمى »التعلل برسوم اإلسناد« و  
احلّساب« شرح أرجوزة له، يف احلساب، و »كليات فقهية على مذهب املالكية« و »شفاء  »غنية الطالب يف شرح منية 

ت، و  ءاامض خمتصر خليل، و »تفصيل الدرر« يف رسم القرآن، و »تفصيل الدرر« يف القراالغليل« ]مث طُبع[ أوضح به غو 
أللفية ابن مالك، يف الرابط )د   »نظم نظائر رسالة القريواين« فقه، شرحه احلطاب، و »إحتاف ذوي االستحقاق« شرح 

 . ( وغري ذلك 296، 52م الثاين ( و »إرشاد اللبيب إىل مقاصد حديث احلبيب« يف الرابط )اجلزء األول من القس323
-5/336 ،15، طاألعالم)الزركلي، . وأفرد عبد هللا كنون الرسالة الثانية عشرة من كتابه »ذكرايت مشاهري املغرب« لرتمجته

33٧ .) 
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فقد أخذ عنه الشيخ عبد هللا احلديث املسلسل  ،رمحه هللا تعاىل (1)وأما الشيخ حيىي الشاوي
 ،املقري أمحدعن سعيد  ،املفيت الشهري بقدورة (2)ائرياملقري اجلز  أمحدابألولية عن الشيخ سعيد بن 

عن احملدث أيب الفتح حممد  (4) ،سالم إبراهيم التازيعن شيخ اإل ،(3)حجي الوهراين أمحدعن الشيخ 
عن أيب الفتح حممد بن  (1)،عن زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي (5)،بن أيب بكر املراغي

 

ي، نسبة إىل  ىي الشاوي: هو فخر اجلزائر أبو زكرايء حيىي بن الفقيه أيب عبد هللا حممد بن حممد بن عبد هللا بن عيسى النائلحي( 1) 
، مث نقل  1096قبيلة أوالد انئل ابلقطر اجلزائري، امللياين الشاوي تسمية ال نسباً، اجلزائري املالكي املتوىف على ظهر البحر عام 

 مبقربة املالكية.  إىل مصر فدفن هبا  
ت عوارفه كاألطواق يف أجياد  قال فيه تلميذه احمليب يف "خالصة األثر": "هو األستاذ الذي ختمت بعصره أعصر األعالم، وأصبح

الليايل واألايم، ولد مبدينة مليانة، ونشأ ابجلزائر، وأخذ هبا عن أعالم أعالهم سنداً أبو حممد سعيد قدورة وعلي بن عبد الواحد  
نصاري وحممد بن حممد هبلول الزواوي السعدي، وأجازه شيوخه، وروى كتب الشيخ السنوسي عن عبد هللا بن عمر  األ

عمن اجتمع ابلشيخ السنوسي، وروى حزب البحر للشاذيل عن عبد الرمحن اهلواري عن سيدي أيب علّي عن أخيه  الشريف 
وأجازه   10٧4ا عام يخ زروق أبسانيده، وقدم مصر حاج  سيدي حممد بن علّي عن الشيخ أمحد بن يوسف امللياين عن الش

ي وأخذ عنه أهلها وأذعنوا له" قال احمليب: "كانت حافظته مما  هبا الشمس البابلي والنور الشرباملسي والشيخ سلطان املزاح
 . ـ يقضى منها ابلعجب" اه

 (. 630 : ، رقم2ط  ،فهرس الفهارس ، ) عبد احلي الكتاين 
وخطيبها جبامعها األعظم مخساً وأربعني سنة،   ،سعيد بن أمحد املقري التلمساين: عاملها ومفتيها َنواً من ستني سنة أبو عثمان ( 2) 

مام الفقيه الراوية العامل العامل العمدة القدوة الفاضل. أخذ عن والده وعبد  وجده  األعلى حمم د املقري تقدمت ترمجته. اإلِّ
يسي وابن جالل وابن هارون وخروف وسعيد املنوي ومجاعة. وعنه مجاعة منهم ابن أخيه  الوهاب الزقاق وعبد الواحد الونشر 

ا سنة  هـ، كان حي   930وابن أيب مرمي وابن أيب مدين واليزانسي. مولده قبل سنة  الشهاب أمحد املقري وأمحد ابن القاضي 
 (. 11/42٧ط ، ور الزكية يف طبقات املالكيةشجرة الن ، هـ. )حممد خملوف 1010هـ ويف اليواقيت الثمينة تويف سنة  1011

 أمحد بن حممد بن حممد بن حممد املعروف اببن حرة املديوين الوهراين. ( 3) 
عن اإلمام السنوسي مقدمته الصغرى، وعن الكفيف ابن مرزوق، وهو الذي يطالع له، وأخذ التصوف عن ابن اتزغدرت،  أخذ 

عن الشيخ حممد بن موسى تلميذ السنوسي. وتويف سنة إحدى ومخسني  وهو أحد تالميذ إبراهيم التازي، وأخذ أيًضا 
ُبكحيت، )ال وتسعمائة، وأخذ عنه الشيخ املنجور وذكره يف فهرسته.   (. 140: 2ط ، نيل االبتهاج بتطريز الديباج تـُّنـح

الضوء الالمع ألهل القرن  السخاوي، . )هـ  866إِّبـحرَاهِّيم التازي املغريب َكاَن َصاحلا َعاملا َلُه قصائد بديعة. مات يف سنة  هو( 4) 
 (. 1/18٧  د.ط، ،التاسع 

مد بن أيب بكر بن احلسني بن عمر بن حممد بن يونس ين أيب  حم املراغي املدين، شرف الدين حممد بن زين الدين أيب بكر( 5) 
العالمة الصاحل أبو الفتح شرف الدين ابن  مام الفخر بن عبد الرمحن بن جنم بن طولون العبشمي العثماين املراغي، الشيخ اإل

ني وسبعمائة. وتفقه على أبيه،  مام العالمة قاضي املدينة الشريفة زين الدين املدين الشافعي. ولد يف أواخر سنة مخس وسبعاإل
نهاج". وتقدم يف  ختصره من فتح الباري، و"شرح املاوالسراج البلقيين، والكمال الدمريي ومسع أابه وخلقاً. وله "شرح البخاري" 
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عن أيب   (3)،عن أيب الفرج عبد اللطيف بن عبد املنعم احلراين (2) ،يدوميحممد بن إبراهيم البكري امل
عن أيب صاحل   (1) ،عيل بن أيب صاحل النيسابوريعن أيب سعيد إمسا (4) ،الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي

 

نقطاع عن الناس والتخلي والعزلة، ولزم البيت. مات يف احملرم سنة تسع ومخسني  ا الفقه. وغلب عليه اال العلوم وخصوصً 
 (. 1/4٧ :نظم العقيان يف أعيان األعيان السيوطي،  )  .امنائة ومث

يضاح ملا أُطلِّق وأُغلَِّق  إله صاحب الكتاب "التقييد وا( يف كتاب هـ  806زين الدين عبد الرحيم بن احلسني العراقي املتوىف  سنة )( 1) 
 . ( 54 ، د.ط:معرفة أنواع علوم احلديثابن الصالح،  من كتاب ابن الصالح" )

شرح  ابن رجب احلنبلي، ) هـ( مسعه يف مصر.٧54 - 664ر الدين، أبو الفتح: حممد بن حممد بن إبراهيم امليدومي )صد ( 2) 
 . ( 1/256 : 1، طعلل الرتمذي 

ر به  وبكّ   ،هـ664صدر الدين أبو الفتح حممد بن حممد بن إبراهيم بن أيب القاسم بن عنان امليدومي. ولد يف شعبان سنة   امليدومي: 
 ه من النحيب، وابن عالق، وابن عزون. أبوه فأمسع 

ابن رافع، واحلسيين، والعراقي، وابن  ا بعد اخلمسني فأكثروا عنه، ومسع منه حدث ابلكثري ابلقاهرة ومصر، ورحل إىل القدس زائرً 
 رجب، والشيخ سراج الدين البلقيين. 

 هـ. ٧54ابملسند املعمر. تويف يف رمضان سنة قال احلسيين: وكان مسند الدنيا ومل خيلف بعده مثله. ووصفه ابن تغري بردي 
شرح علل  ابن رجب احلنبلي، ) وغريهم كثري.  وقد تلقى عنه العلم الزين عبد الرحيم العراقي، وابن رجب، والبلقيين وابن امللقن،

 (. 1/259 :1، طالرتمذي
التاجر، مسند الداير املصرية، ويل مشيخة دار  وهو النجيب عبد اللطيف بن عبد املنعم بن الصيقل، أبو الفرج احلراين احلنبلي ( 3) 

 (. هـ 6٧2احلديث الكاملية، تويف سنة )
 . 336/ 5 ،1ط ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ، احلنبليابن العماد ، 324/ 3 :انظر: العرب 

ين، أبو الفرج عبد الرمحن  الشيخ اإلمام العالمة، احلافظ املفسر، شيخ اإلسالم مفخر العراق، مجال الد أبو الفرج بن اجلوزي( 4) 
عبد هللا بن القاسم بن النضر  بن علي بن حممد بن علي بن عبيد هللا بن عبد هللا بن محادي بن أمحد بن حممد بن جعفر بن 

صلى هللا عليه  -بن القاسم بن حممد بن عبد هللا ابن الفقيه عبد الرمحن ابن الفقيه القاسم بن حممد ابن خليفة رسول هللا 
 التيمي البكري البغدادي، احلنبلي، الواعظ، صاحب التصانيف.   يب بكر الصديق، القرشي أ  -وسلم

وأيب عبد هللا احلسني بن  ، أيب القاسم بن احلصني  وأول شيء مسع يف سنة ست عشرة. مسع من  ولد سنة تسع أو عشر ومخسمائة. 
والفقيه أيب احلسن بن  ، وإمساعيل بن أيب صاحل املؤذن ، وأمحد بن أمحد املتوكلي ، وعلي بن عبد الواحد الدينوري، حممد البارع 

وأيب غالب حممد بن احلسن   وأيب بكر حممد بن احلسني املزريف، ، وأيب غالب بن البناء، وهبة هللا بن الطرب احلريري، الزاغوين 
وإمساعيل بن   ي األنصاري،والقاضي أيب بكر حممد بن عبد الباق، وأيب القاسم عبد هللا بن حممد األصبهاين اخلطيب ، املاوردي

وأيب    بن حممد الزوزين، وأيب سعد أمحد،  وبدر الشيحي ، وأيب منصور بن خريون ،  وعلي بن املوحد،  وحيىي بن البناء، السمرقندي 
وأيب  ، وأيب السعود أمحد بن علي بن اجمللي، وعبد الوهاب بن املبارك األمناطي احلافظ ، سعد أمحد بن حممد البغدادي احلافظ

ا قد  وطائفة جمموعهم نيف ومثانون شيخً ، وابن البطي ، وابن انصر، وأيب الوقت السجزي، ر عبد الرمحن بن زريق القزاز منصو 
 ين. أخرج عنهم مشيخة يف جز 
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بن  أمحدعن أيب حامد  (3) ،عن أيب طاهر حممد بن حممش الزايدي ،املؤذن (2)بن عبد امللك  أمحد
موىل عبد   (4) عن أيب قابوس (3) ،عن عمرو بن دينار  (2) ، عن سفيان بن عيينة (1) ،البزار  حممد بن حيىي

 

ومل يرحل يف احلديث، لكنه عنده "مسند اإلمام أمحد" و"الطبقات" البن سعد، و"اتريخ اخلطيب"، وأشياء عالية، و"الصحيحان"،  
 (. 36٧/ 21 ، 3، طسري أعالم النبالء الذهيب،  ). ربعة، و"احللية" وعدة تواليف وأجزاء خيرج منهاوالسنن األ

األئمة الشافعية تفقه على إمام احلرمني، وقرأ عليه اإلرشاد وعلى أيب املظفر السمعاين، ومسعه أبوه منه، ومن أيب حامد  أحد ( 1) 
م اإلمساعيلي، وشبيب بن أمحد البستيغي، وعبد الكرمي القشريي، والفقيه  أمحد بن احلسن األزهري، واحلاكم أمحد بن عبد الرحي

يب سهل احلفصي وخلق، وأجاز له أبو سعد الكنجروذي، وروى عنه احلافظ حممد بن طاهر  أيب احلسن بن يوسف اجلويين، وأ 
ي، والقاضي أبو سعد بن أيب  القدسي مع تقدمه يف معجم البلدان، وابن عساكر، وأبو موسى املدين، وأبو الفرج ابن اجلوز 

ضل وافر، وعلم غزير، ظهر له العلم واجلاه  عصرون ومجاعة آخرون، وقال أبو سعد السمعاين: كان ذا رأي، وعقل وتدبري، وف
ا بكرمان، وقال احلافظ أبو موسى املديين: قدم علينا مرارًا رسواًل من السلطان كرمان وكان واعظًا، وتويف  والثروة وبقي مكرمً 

 . (1/589: 1، طيةطبقات الفقهاء الشافع ابن الصالح، )  رمان سنة اثنني وثالثني ومخسمائة رمحه هللا.بك
اإلمام، احلافظ، الزاهد، املسند، حمدث خراسان أبو صاحل، أمحد بن عبد امللك بن علي بن أمحد بن عبد الصمد بن بكر  ( 2) 

 النيسابوري، الصويف، املؤذن.  
  وتسعني وثالمثائة، فسمع أاب نعيم اإلسفراييين، وأاب احلسن العلوي، وأاب طاهر بن حممش، وأاب عبد هللا  أول مساعه كان يف سنة تسع

ومحزة بن عبد العزيز املهليب، وعبد هللا بن يوسف األصبهاين، وأاب عبد الرمحن السلمي، وأاب زكراي املزكي، وطبقتهم.   احلاكم،
، ومن أيب القاسم بن بشران، وطبقته ببغداد، ومن أيب نعيم احلافظ وَنوه  ومسع من محزة بن يوسف السهمي، وعدة جبرجان

كي، وعبد الرمحن بن الطبيز احلليب بدمشق، ومن أيب ذر اهلروي مبكة، ومن احلسن بن األشعث  أبصبهان، ومن املسدد األملو 
   ودة لتاريخ مرو.  مبنبج، وصحب األستاذ أاب علي الدقاق، وأمحد بن نصر الطالقاين. ومجع وصنف، وعمل مس

 قال زاهر الشحامي: خرج أبو صاحل ألف حديث، عن ألف شيخ له.  
 قدم أبو صاحل علينا يف حياة ابن بشران، وكتب عين، وكتبت عنه، وكان ثقة.   وقال أبو بكر اخلطيب

 ومثانني وثالمثائة وأقدم شيخ له أبو نعيم اإلسفراييين.   قلت: مولده يف سنة مثان  
حممد بن الفضل  إمساعيل بن أمحد، وزاهر، ووجيه ابنا الشحامي، وعبد الكرمي بن حسني البسطامي، وأبو عبد هللا  حدث عنه: ابنه 

،  سري أعالم النبالء الذهيب، . )ةدالفراوي، وعبد املنعم بن القشريي، وابن أخيه أبو األسعد هبة الرمحن بن عبد الواحد، وعِّ 
 (. 419 / 18 ، 3ط

وة، شيخ خراسان، أبو طاهر، حممد بن حممد بن حممش بن علي بن داود، الزايدي الشافعي النيسابوري  الفقيه العالمة القد  (3) 
 األديب.  

 كان يسكن مبحلة ميدان زايد بن عبد الرمحن، فنسب إليها وكان والده من العابدين.  
 ولد أبو طاهر سنة سبع وعشرين وثالمثائة.  

حامد بن بالل، وحممد بن احلسني القطان، وعبد هللا بن يعقوب الكرماين والعباس   عشرين وبعدها من أيب وأمسعه أبوه سنة مخس و 
بن حممد بن قوهيار، وأيب عثمان عمرو بن عبد هللا النصري، وحممد بن احلسن احملمداابذي، وحممد بن عمر بن حفص  
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د الطوسي، وعلي بن محشاذ، وحممد  يداين، وحاجب بن أمحاجلورجريي وعبدوس بن احلسني، وأيب العباس األصم، وأيب علي امل 
 بن عبد هللا الصفار، وعدة. وكاد أن يسمع من ابن الشرقي.  

ا ابلعربية، كبري الشأن، وكان إمام أصحاب احلديث ومسندهم  ا يف علم الشروط له فيه مصنف، بصريً ا يف املذهب، متبحرً وكان إمامً 
 ومفتيهم.  

 الث سنني، ولوال ما اختص به من اإلقتار وحرفة أهل العلم ملا تقدم عليه أحد. ا من ثيل: أملى َنوً قال عبد الغافر بن إمساع
: وأبو بكر البيهقي، وعبد اجلبار بن عبد هللا بن برزة وحممد بن حممد الشامايت والقاسم بن الفضل الثقفي، وخلق.  يقول الذهيب

   (.2٧٧/ 1٧ ، 3، ط سري أعالم النبالء ، الذهيب وقد روى عنه من أقرانه احلاكم ابن البيع. )
 رمحه هللا .  -مات يف شعبان سنة عشر وأربعمائة 

اإلمام العالمة الثقة، حافظ خراسان أبو حامد أمحد بن حممد بن احلسن النيسابوري ابن الشرقي صاحب " الصحيح "،  ( 1) 
 وتلميذ مسلم.  

  ومعرفة.  ا وإتقاانً ذكره أبو عبد هللا احلاكم فقال: هو واحد عصره حفظً 
وأمحد بن يوسف السلمي، وأمحد بن حفص بن   مد بن حيىي الذهلي، وعبد الرمحن بن بشر بن احلكم، وأمحد بن األزهر، مسع حم

ومبكة أاب حيىي بن أيب مسرة، وببغداد حممد   - مث ارحتل فأخذ ابلري عن أيب حامت الرازي، وطائفة -هللا، وطبقتهم ببلده  عبد
ة الغفاري،  بن شاكر، وأمحد بن أيب خيثمة وطبقتهم. وابلكوفة أاب حازم بن أيب غرز بن إسحاق الصغاين، وعبد هللا بن حممد 

 وعدة.  
حدث عنه احلفاظ: أبو العباس بن عقدة، والقاضي أبو أمحد العسال، وأبو علي النيسابوري، وأبو أمحد بن عدي، وأبو بكر بن  

   . وعدد كثري .. واحلسن بن أمحد املخلدي إسحاق الصبغي، وزاهر بن أمحد السرخسي،
 (. 15/389 ، 3، طسري أعالم النبالءالذهيب، )
 . معروف إمام ( 2) 
إلمام الكبري احلافظ أبو حممد اجلمحي موالهم املكي األثرم، أحد األعالم وشيخ احلرم يف زمانه. ولد يف إمرة معاوية سنة  ا( 3) 

 مخس أو ست وأربعني.  
 أنس بن مالك، وعبد هللا بن جعفر، وأيب الطفيل وغريهم من الصحابة.  ومسع من ابن عباس، وجابر بن عبد هللا، وابن عمر، و 

حدث عنه ابن أيب مليكة وهو أكرب منه، وقتادة بن دعامة، والزهري، وأيوب السختياين وعبد هللا بن أيب جنيح، وجعفر الصادق،  
 ا موىل ابن عمر يروي عنه.  قيل: إن انفعً وخلق كثري. و  . وعبد امللك بن ميسرة، وابن جريج وشعبة، وسفيان الثوري، واحلمادان.

ديث أثبت من عمرو بن دينار، وقال ابن عيينة: كان عمرو ال يدع إتيان املسجد، كان حيمل على محار  قال شعبة: ما رأيت يف احل
 ا، كنت أحتفظ. ما ركبه إال وهو مقعد، وكان يقول: أحرج على من يكتب عين فما كتبت عن أحد شيئً 

 (. 5/301 ، 3، طعالم النبالءسري أالذهيب، )
 هللا، يُعدُّ يف الكوفيني، ويف حديثه اختالف. هو أبو قابوس خُمَارق بن عبد  ( 4) 

 ومل يروِّ عنه غرُي ابنه قابوس. 
 قابوس: ابلقاف، والباء املوحدة، والسني املهملة. 

 (. 12/84، 1ط، جامع األصولابن األثري، )  وخُمارق: بضم امليم، وابخلاء املعجمة، والقاف. 
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)الرامحون   أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  ، وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص ، هللا بن عمرو
شيخ حيىي  و كذلك أجاز ال .(1) يرمحهم هللا تبارك و تعاىل إرمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السماء(

 ء عن مجاعة غري هؤال ،وقد أخذ الشيخ عبد هللا البصري ،الشيخ عبد هللا بسائر مؤلفاته الشاوي
والشيخ منصور   (3) ،ومنهم الشيخ عبد هللا ابقشري ،منهم الشيخ حممد املكبيت (2) ،بنهاذكرهم 
  (2)،يلعزيز الزمزموالشيخ عبد ا (1)،الشبشي أمحد والشيخ  ،القاري (5) البنا أمحدوالشيخ  (4)،الطوخي

 

 واحلاكم، والبيهقي. رواه: أبو داود، والرتمذي، وأمحد، ( 1) 
 فائدة: هذا احلديث مشهور ابملسلسل ابألولي ة. 

 ـ شاكر(،  204/ 9: (، )املسند 3/933: (، )صحيح سنن أيب داود4/515، 1ط، جامع األصولابن األثري، انظر: )
 (. 13/359:  (، )الفتح 9/41(، )سنن البيهقي 4/159: )املستدرك

أن والده قد انتهى إليه يف هذا الزمان علو اإلسناد، وأحلق األبناء واألحفاد ابألجداد،  ولده الشيخ سامل البصري، ذكر يف أوله ( 2) 
وورد له طلب اإلجازة من كل مكان سحيق، وكثر االرحتال إليه من كل فج عميق، وكانت أسانيده مفرقة خيشى اندراسها،  

 (. 1/194، 2ط ، فهرس الفهارس ، )عبد احلي الكتاين مداد مبعرفة علو اإلسناد. فجمعها يف كتاب مساه: اإل
وممن أخذ عنه العلم ابن حجر اهليتمي، والعاّلمة عبد هللا ابقشري   وفيه حتريف(،)  كبار العلماء الفقيه عبد هللا ابتشريمن  ( 3) 

 احلضرمي، وله من كل منهما إجازة يف مجاعة آخرين يكثر عددهم. 
»العقد النبوي والسر املصطفوي« و »الفوز والبشرى« وشرحان على قصيدته املسماة »حتفة املريد« و »مولدان«   :اته ومن مصّنف

كبري وصغري، و »معراج« و »رسالة يف العدل« و »ورد« مسّاه »احلزب الّنفيس« و »نفحات احلكم على المية العجم« وهو  
 (. 10/621 ، 1ط ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،د احلنبلي لعما ابن ا ) على لسان التصوف ومل يكمله، وديوان شعر. 

هـ(. فقيه أزهري مصري شافعّي. كان إمام اجلامع األزهر. وقام   1090وخي )ت منصور بن عبد الرزاق بن صاحل الطُّ هو ( 4) 
ب( انقصة اآلخر.   22822)حاشية على شرح ألفية العراقي، لزكراي األنصاري( يف دار الكتب ) له  ابلتدريس فيه طول حياته. 

 (. 3/٧00 ، 15، طاألعالم )الزركلي،  
 هو العالمة أمحد بن حمم د أمحد بن عبد الغين الدمياطي، امللقب بشهاب الدين املشهور ابلبنا. ( 5) 

 شيوخه: من ولد بدمياط يف مجهورية مصر العربية. 
 مصري، قرأ عيه القراءات العشر.  فقيه شافعي  -أبو الضياء نور الدين-الشيخ علي بن علي الشرباملسي  - 1
 الشيخ علي بن حمم د نور الدين األجهوري.  - 2
 الشيخ أمحد بن حمم د بن عجيل أبو الوفا اليمين، تلقى عنه علم احلديث.  - 3
 الشيخ الشهاب القليويب.  - 4

 تالميذه: 
ق كثري ال حيصون عدداً، حيث كان يفد إليه من  صادر أمساء تالميذه ابلتحديد، ولكن من املعلوم أنه استفاد منه خلمل تذكر امل

 . يقرؤون عليه العلوم املختلفة  ، مجيع األقطار طالب العلم وخاصة علم القراءات
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  (1) ،والشيخ حيىي بن عبد هللا الدراوي (4) ،زين العابدين الطربي والشيخ ( 3) ،والشيخ حممد الشرنباليل
والشيخ   ( 3)عبد الرمحن احملجوب  ومشاخيه يف الطريقة الشيخ (2) ،والشيخ حممد بن عبد امللك املقري

 رمحهم هللا تعاىل.   (4) سعد هللا اهلندي 
 

 مؤلفاته: 
 إحتاف فضالء البشر ابلقراءات األربعة عشر.   - 1
 ة. اختصار السرية احللبي  - 2
 حاشية على شرح احمللي على الورقات إلمام احلرمني.   - 3

لي  هـ الثالث من شهر هللا احملرم عام سبعة عشر ومائة وألف من اهلجرة النبوية، وصُ  111٧/ 1/ 3تويف ابملدينة املنورة يف  وفاته: 
 عليه يف املسجد النبوي الشريف ودفن ابلبقيع. 

اِجم  الُفض الء إمتا عُ الساعايت،  )  (. 2/4٧ ،1، طاهِلجري الثاِمن  الق رن  ب عد   ِفيما  القر اء  برت 
  :  ش: »البشيشي«، ويف ط وب وت: »الشبييب« والّتصويب من احللل، )نزهة األنظار يف عجائب التواريخ واألخبار يف( 1) 

ُهَما ُمعحجَمة قبل اثنيتهما حَتحَتانِّ  (،2/438 نـح ر َأوله واثلثه بعد كل مِّ   ، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع السخاوي، ي ة )بَِّكسح
 . ( 11/190 د.ط،

مام احملقق احلجة النقال  ي اللطيف القاضي أمحد بن مشس الدين عل هو الشيخ أمحد عبد  .املصري البشبيشي الشافعي اإلِّ
 .هـ إحدى وأربعني وألف من اهلجرة  1041ولد ببلدة بشبيش عام 

اِجم  الُفض الء إمتا عُ الساعايت،  )  (. 2/34 ،1، طاهِلجري الثاِمن  الق رن  ب عد   ِفيما  القر اء  برت 
حُمَدِّث فقيه شاعر. مولده   :ن علي بن عبد العزيز، الشيخ اإلمام، العامل املفنن عز الدين املكي، الزمزمي الشافعي عبد العزيز ب( 2) 

  ،بفيض اجلود على حديث شيبتين هود  : والثاين ، سيد املرسلنيابلفتح املبني يف مدح  : سنة تسعمائة، وله مؤلفان أحدمها مساه
هو والد شيخ اإلسالم مشس الدين حممد الزمزمي مفيت  و سنة اثنتني ومخسني وتسعمائة.  ودخل بالد الشام مارًا هبا إىل الروم

مكة. وتويف يف سنة تسع وألف. أخذ عن والده، وعن العالمة شهاب بن حجر املكي، وكانت وفاة والده بعد الستني  
 وتسعمائة.  

  ، بار من ذهب شذرات الذهب يف أخ ،ماد احلنبلي ابن الع) (،2/168: 1ط ،الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة الغزي، )
 . ( 10/488، 1ط

ا مثل هذا السند حيث يثبت أنه هو، يف  سندً  ت إال أين وجد ،جد له غري هذاحممد بن حممد الشرنباليل املصري، ما وُ هو ( 3) 
 (. 1/252، 2ط  ،فهرس الفهارس ،)عبد احلي الكتاين 

األسد. وجنله األكرب األسد. سلك سبيل سلفه  هو شبل ذلك ، احلسين املكي  بن عبد القادر الطربي  اإلمام زين العابدين ( 4) 
ا. وتصدر يف جمالس أراببه أمرياً. وشحذ مرهف طبعه الباتر.  الصاحل. وهتلل بوجوده وجه البدر الكاحل. وورد منهل الفضل منريً 

تزل انطقة برباعته   مبا ال يعرتض وال ينقد. وملفوشي بنتائجه الطروس والدفاتر. وأذكى انر قرحيته وأوقد وأتى من خالص الكالم  
السن الكالم. شاهدة بسبق يراعته اجللة األعالم. إىل أن استأثر به الواحد العالم. فأنقضت أايمه كأهنا أحالم. وكانت وفاته  

نه القالئد  بقني من شهر رمضان املعظم سنة مثان وسبعني وألف وقد أثبت له ما تستحليه األذواق. وتباهي حبس  لثالث  
 



 

90 
 

 

 (. 1/2٧  د.ط: ،سالفة العصر يف حماسن الشعراء بكل مصرمعصوم، ابن  ) واألطواق. 
حتفة احملبي واألصحاب يف معرفة ما للمدنيي من  األنصاري،  ) بيت الدراوي. نسبة إىل "درا" مدينة مشهورة أبقصى املغرب. ( 1) 

 (. 224 :1ط، األنساب
 مل أجد له ترمجة. 

إلمام املعمر، شيخ القراء أبو منصور، حممد بن عبد امللك بن احلسن بن خريون، البغدادي املقرئ  أعتقد هو: الشيخ ا( 2) 
 الدابس، مصنف كتاب "املفتاح" يف القراءات العشر، وكتاب "املوضح" يف القراءات.  

 مولده يف رجب سنة أربع ومخسني وأربعمائة.  
حممد اجلوهري، وأيب احلسني بن النرسي، ومسع من أيب جعفر بن املسلمة   له اإلجازة من أيبفبادر عمه احلافظ أبو الفضل، وأخذ 

كتاب " النسب " للزبري، ومسع من أيب بكر اخلطيب أكثر "اترخيه" ومن أيب حممد بن هزارمرد، وعبد الصمد بن املأمون،  
 وعدة.  

 د، وأيب الفضل بن خريون.  ت عبد امللك بن أمحوتال ابلرواايت على عبد السيد بن عتاب، وجده ألمه أيب الربكا
 وكان ينسخ "اتريخ اخلطيب" ويبيعه.   

 قال السمعاين: ثقة صاحل، ما له شغل سوى التالوة واإلقراء.  
 ا من أهل السنة.  وقال ابن اخلشاب: كان شافعي  

حممد املوصلي،  قلت: روى عنه: ابن عساكر وأبو موسى، وابن اجلوزي والكندي، وأمحد بن حممد بن سعد الفقيه، وعلي بن 
 وعدة.  

 وآخر من روى عنه ابإلجازة أبو منصور بن عفيجة.  
 وتال عليه ابلرواايت أبو اليمن الكندي، وحيىي األواين وإبراهيم بن بقاء اللبان.  

 (. 20/94 ، 3، طسري أعالم النبالء الذهيب، وثالثني ومخسمائة ببغداد. ) مات يف رجب سنة تسع
 (. 1/255 ، 2ط  ،فهرس الفهارس  ،جوب املكناسي مث املكي، كما ذكر يف )عبد احلي الكتاين هو السيد عبد الرمحن احمل (3) 
واللغة، ولد سنة تسع   العلماء املشهورين يف النحوالشيخ الفاضل الكبري سعد هللا بن نظام الدين احلنفي املراد آابدي أحد ( 4) 

رات على من هبا من العلماء، مث سافر إىل جنيب آابد وقرأ شرح  عشرة ومائتني وألف مبراد آابد، وسافر إىل رامبور فقرأ املختص
ندهاري والشيخ  الكافية للجامع وغريه على موالان عبد الرمحن القهستاين، مث دخل دهلي وقرأ بعض الكتب على حممد الق 

الكتب الدرسية على  حممد حياة الالري واملفيت صدر الدين الدهلوي، ورجع من دهلي سنة ثالث وأربعني، فدخل لكهنؤ وقرأ 
التدريس يف املدرسة السلطانية هبا فدرس هبا مدة مث ويل   املفيت إمساعيل واملرزا حسن علي احملدث واملفيت ظهور هللا، مث ويل 

أكمل بعض جملدات اتج اللغات مث ويل اإلفتاء فاشتغل تسعاً وعشرين سنة، وسافر إىل احلرمني الشريفني سنة  نظارة التأليف، ف 
حج وزار، وأسند احلديث عن شيخ احلرم ومدرسه الشيخ مجال احلنفي، مث رجع إىل مدينة لكهنؤ واشتغل ابإلفتاء  سبعني ف 

وي عن السلطة استقدمه نواب يوسف علي خان الرامبوري إىل  ثالث سنوات أو َنو ذلك، وملا عزل واجد علي شاه اللكهن 
 بلدته وواله اإلفتاء والقضاء فاستقل هبما مدة حياته. 

والقول   ،ونوادر األصول يف شرح الفصول ،يضاح يف أغالط الصراح إلونور ا ،من مصنفاته: القول املأنوس يف صفات القاموس و 
 خاصيات األبواب.   ومفيد الطالب يف ، الفصل يف حتقيق مهزة الوصل
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املرحوم عبد هللا   ومنطبق الفقهاء ،لرتمذي على بليغ العلماءوالد كتاب اوقد قرأ ال :أقول
 ،وهو أخذ عن مجاعة من أجلهم ،شارح املوطأ (2)،وهو أخذ عن الشيخ حممد الزرقاين (1) ،التنطاوي

ملعمر وقرأ الوالد حفظه هللا تعاىل موطأ اإلمام مالك على ا ،الشيخ حممد عالء الدين البابلي املتقدم
املوطأ على الشيخ حممد  أيًضاوقرأ  ،وهو قرأ على الشيخ عبد القادر الفاسي (3) ،احلريشيعلي  الشيخ

عن الشيخ عبد   (5)، حممد بن الشيخ عبد القادر الفاسي   وهو أخذ عن الشيخ (4) ،الدقاق املغريب

 

  ، 1ط،  اتريخ اهلند من األعالم اإلعالم مبن يف  احلسين، احلي عبد) تويف ألربع عشرة من رمضان سنة أربع وتسعني ومائتني وألف.
٧/982 .) 

 . مل أجد له ترمجة ( 1) 
أخذ   ، الناسك النحرير الفقيه العالمةمام احملدث اإل ، حممد الزرقاين بن عبد الباقي بن يوسف األزهري املالكي الشهري ابلزرقاين( 2) 

ؤلفات شرح على املوطأ وشرح على  وله من امل ،عن والده وعن النور علي الشرباملسي وعن الشيخ حممد البابلي وغريهم
وكانت وفاته سنة اثنتني   ،وأخذ عن الشيخ حممد بن خليل العجلوين الدمشقي واجلمال عبد هللا الشرباوي  ، املواهب وغري ذلك

 (. 4/33 ،3ط ، سلك الدرر يف أعيان القرن الثان عشراملرادي، )  ين ومائة وألف رمحه هللا تعاىل.وعشر 
من تصانيفه   صويل، متكلم، مؤرخ.أ شي، الفاسي، نزيل املدينة، املالكي )أبو احلسن( حمدث، مسند، علي بن أمحد احلري( 3) 

شرح املوطأ ملالك يف مثاين جملدات كبار، شرح منظومة ابن زكري  العديدة: شرح الشفا للقاضي عياض يف ثالث جملدات كبار، 
   عقيدة الصفاقسي.صابة البن حجر العسقالين، وشرح يف مصطلح احلديث، خمتصر اإل 

  : منهم ،الشيخ عبد القادر الفاسي وابنه حمم د وأبو سامل العياشي واليوسي واخلرشي والزرقاين. وعنه جلة  :أخذ عن أعالم منهم 
هـ وتويف ابملدينة املنورة   1042محد بن مبارك وعمر الفاسي وأمحد املاكودي وأبو العالء احلافظ العراقي. مولده سنة جسوس وأ 

  ،معجم املؤلفي كحالة، )  ، (1/486، 1ط  ، شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،)حممد خملوف ه.  1120ة بعد سن 
 (. ٧/13د.ط، 

طالق أبو عبد هللا  مام العامل الصويف الويف احملقق على اإلالفاسي املالكي نزيل املدينة املنورة الشيخ اإل حممد الدقاق املغريب ( 4) 
وأخذ هبا عن العالمة عبد الرمحن ابن شيخ الشيوخ عبد القادر الفاسي وعن   ، ملنورة من بلدته فاس قدم املدينة ا ،مشس الدين 

وانتفع به   ،ودرس ابحلرم الشريف النبوي  ، برام السادة الصوفية أهل النقض واإل وصار له الفضل التام مع السلوك لطريق  ،غريه
تويف ابملدينة املنورة سنة   ، الزماً للدروس ابحلرم الشريف ال يشتغل بغريها وكان مهاماً فاضاًل عليه السكينة والوقار م ، خلق كثريون 

 . ودفن ابلبقيع رمحه هللا تعاىل  ، ومخسني ومائة وألف  مثان  
 . (1/284، 2ط  ،فهرس الفهارس ،)عبد احلي الكتاين   (.4/123، 3ط ،سلك الدرر يف أعيان القرن الثان عشر ادي، املر )
 (5 ) 

ُ
ا، وضعته أُمُّه  حدُِّث أبو عبد هللا مـحمد بن عبد القادر بن علي بن أيب احملاسن الفاسي وِّالدة ومنشأ وقرارً هو اإلماُم العاملُ امل

من ربيع األول عام اثنني وأربعني وألف، يف حضن أسرة اشتهر كبارها وصغارها ابالنكباب على  ليلة الـجمعة اخلامس عشر 
لـحضرة الفاسية ومبساجدها أيًضا، ويف خمتلف التخصصات؛ فمنهم: البارع يف علوم  ا يف زاويتهم املشهورة ابا وتدريسً العلم طلبً 

وما إىل ذلك، ومل   ..وأصوله، واملتمرس بعلم احلديث، واملشتهر ابلتاريخ  اآللة واألدب، والنابغ يف علوم القرآن، واملاهر يف الفقه
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عن  (2) ،سيعن عمه العارف ابهلل تعاىل الشيخ عبد الرمحن الفا ،رمحه هللا تعاىل (1) ،القادر الفاسي
عن الشيخ   (1) ،عن أيب النعيم رضوان اجلِّنوي (3) ،اإلمام النظاري عبد هللا حممد بن قاسم القصار

 

َصار على هنجهم، واقتفى ُخطى آاثرهم، فشم ر عن ساعد اجلد منذ   يكن أبو عبد عبد هللا لَيُشذ  َعن هذا الر كب امليمون، َبلح 
ريَ  ،حداثة سنه  ا على ُحُضور حلقات غريهم  كان حريصً و تِّه َوَذوِّيهِّ؛ فحفظ القرآن وتَلق ى مُجلة من العلوم على يد شيوخ من َعشِّ

 ممن عاصرهم.
ا، وسطع جنمه يف مساء احلضرة الفاسية،  ا واستنباطً ا وفهمً حفظً وبعدما متكن أبو عبد هللا من املنقول واملعقول يف مجلة من العلوم 

أبناء عصره مبا فتح هللا به عليه، وأعانه على   ا يف عِّلحَمي احلديث واللغة، جلس لتدريس وأصبح ال يُشقُّ له ُغَبار، خصوصً 
عاب، رغم ما يعانيه من مرض وأَلَـم ا ري حفظ هللا منها اجلميع، ومن  ذلك؛ بقوة الصرب وسعة الصدر، وحتمل املشاق والصِّّ لَبواسِّ

د هللا حممد بن  هـ(، وأبو عب1110)ت أجنب هؤالء الذين كانوا حيضرون جمالسه: أبو حممد عبد السالم بن الطيب القادري 
هـ(، هذا ومل يثبت عنه رمحه هللا أن زاول  1163)ت هـ(، وأبو عبد هللا حممد بن عبد السالم بناين 1036)ت أمحد املسناري

 نة أخرى غري التدرس، مع العلم أنه قد عرضت عليه بعض املناصب فرفضها. مه
الثامن والعشرين من رجب ودفن من الغد يف املكان الذي   أما وفاة أيب عبد هللا رمحه هللا فكانت بداره عند زوال يوم اخلميس

 هـ(. 1116يدرس به من زاويتهم، سنة )
،  152-3/151، ، د.ط نشر املثان القادري، ، و 359-35٧، 1ط، من انتشر صفوة  احلجاج، بن  حممد  اإلفراين،ترمجته يف: 

  .361-1/359: 1ط، نفاسسلوة األالكتاين، ، و 314-2/312، 1، ط طبقات احلضيكي ، احلضيكي
بعد أن   1091هبا سنة  عبد القادر الفاسي: هو عبد القادر بن علي الفاسي عامل فاس وإمامها ومسندها وبركتها املتويف ( 1) 

تهت إليه رايسة العلم يف هذه الداير، فال قاض  وال حمّكم وال مفت  وال راو  إاّل وهو ينسب إليه، قّدمه لذلك سنه وعلمه  ان
ث، واحلظوُة لدى السلطان، والرتفع عن السفاسف، وتعميم العلم يف عشريته وأهله، وإنزاهلم له منزلة اليعسوب من  وجاهه املورو 

حّب صحيح يف آل البيت الطاهرين، وانتماء خصوصي واعتقاد كبري يف طريق القوم ورجاهلا   النحل والقطب من الرحى، إىل 
تنطق بذلك فتاويه وتقاريره ومؤلفات أوالده. يروي رمحه هللا عامة عن عمه   وذّب عن تعاليمها وأعماهلا وأحوال أهلها، حسبما

اسم بن أيب النعيم الغساين وهو أعلى شيوخه إسناداً، ومل أقف  أيب حامد العريب بن يوسف وعم أبيه أيب زيد عبد الرمحن وأيب الق
 له على جميز. 

  وانتهت إليه رايسة األخذ فيهما بفاس واملغرب.  ،ا فوائد وحتصيالت دّون له رمحه هللا حواشي على الصحيح مجعت من تقاريره، فيه
 (. 2/٧64، 2ط  ،فهرس الفهارس ،)عبد احلي الكتاين 

هو العاّلمة املشارك اجلماع املطلع اندرة عصره يف مصره أبو زيد عبد الرمحن بن عبد القادر بن علي  عبد الرمحن الفاسي: ( 2) 
. يروي عامة عن أبيه وعم أبيه أيب حامد العريب صاحب "املرآة" وغريمها من  1096املتويف بفاس سنة  ،الفاسي بلدًا ولقباً 

عياشي الذين تضمنتهم رسالته "اقتفاء األثر" ابستدعائه منهم وله وألخيه  املغاربة، ويروي ابإلجازة مكاتبة عن شيوخ أيب سامل ال 
 (. 2/٧35، 2ط  ،فهرس الفهارس  ،ينة". )عبد احلي الكتاين وغريهم. له "استنزال السكينة يف حتديث أهل املد

قصار الغرانطي األصل  القصار: هو شيخ األعصار واألمصار، حمدث املغرب األقصى ومسنده، أبو عبد هللا حممد بن قاسم ال( 3) 
الشيخ أيب العباس السبيت.  ، ودفن مبراكش يف قبة القاضي عياض، أو إبزاء روضة 1012الفاسي النشأة والدار، املتوىف سنة 
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بن حجر وقد تقدم اعن احلافظ  ،عن شيخ اإلسالم زكراي ،اجلماعة بفاس أيب زيد عبد الرمحن سفني
   سنده.

ور ابملدينة املنورة  ه جا فإن  ،وثالثني الوالد درس الشيخ عبد هللا البصري عام ثالث  وقد حضر 
ألن والدته سنة أربعة   ،وعمر الوالد إذ ذاك تسعة عشر سنة ،بن حنبل أمحدوقرأ هبا مسند اإلمام 

احلرب الكبري   ، ذي الصفات املرضية ،والناسك الزكي ،هذا وقد قرأت على الفاضل الذكي ،عشر
النخبة وحضرت بني يديه وشرحه الذي وضعه على شرح  (2) ، أيب احلسن بن صادق املرحوم الشيخ

وذكرانه   ،وهو أخذ على الشيخ حممد حياة السندي املتقدم ،لس عديدة يف بقية الكتب الستةجما
خذ عن الشيخ والشيخ اجلوهري أ ،اجلوهري وأخذ عنه احلديث املسلسل ابألولية أمحدإجازه الشيخ 

يخ  طفيحي أخذا عن الش والشيخ البصري واأل ( 3) ،طفيحيوعن الشيخ حممد األ ،عبد هللا البصري
قطب الوقت املرحوم حممد  ،ثنتني وسبعنياد أجازين مشافهة سنة ألف ومائة و وق ،البابلي املتقدم

قتصر منهم يف كتابه على واحد وهو الشيخ حممد اوذكر الشيخ أنه قرأ على مجاعة و  (4) ،احلفناوي
 

كان عدمي النظري يف علم احلديث ومتعلقاته وروايته بفاس، ورث ذلك عن الشيخ أيب النعيم رضوان اجلنوي اآلخذ ذلك عن  
فهرس   ،)عبد احلي الكتاين  مثاهلما.أ الذي جلبه من املشرق من أعالمع كالقلقشندي وابن فهد و  شيخه سقني العاصمي

 . ( 965/ 2 ، 2ط  ،الفهارس 
  وََكاَن َرضِّي هللا  ،  يفِّ الحعلم َوالحواَليَة وحمبة الن يبِّ صلى هللا َعَليحهِّ َوسلمَنَشَأ مثاًل  ( ـه991أَبُو الن عيم رضَوان بن عبد هللا اجلنوي )ت( 1) 

مث  َعاد إِّىَل فاس َفَماَت هبَا يفِّ   ،خرجت من َبني فرث َودم َأخذ الط رِّيَقة َعن أيب حُمَم د الغزواين َوقدم َعَليحهِّ مراكش  :َعنُه يـَُقول 
(،  191/ 5 :االستقصا ألخبار دول املغرب األقصى خالد الناصري، بن أمحدالّسنة الحَمذحُكورَة َودفن َخارج اَبب الحفُتوح. )

 (. 10 : علم التخريج ودوره يف حفظ السنة النبويةالشهري، )
آخر القرن الثاين عشر، وهو حممد بن صادق السندي، يروي عامة عن   أبو احلسن السندي الصغري: حمدث املدينة املنورة( 2) 

لسند، ومات  اب 1125حممد حياة السندي والشمس بن عقيلة وسامل بن عبد هللا البصري وعطاء املكي وغريهم، ولد سنة 
" حصر الشارد " عن  ، له فهرسة ذكرها يف إجازته للورزازي الصغري، أرويها وكل ما له من طريق صاحب 118٧ابملدينة سنة 

  ، عمه حممد حسني عنه، ومن طريق الورزازي املذكور والفالين وشاكر العقاد واحلافظ مرتضى أربعتهم عنه. )عبد احلي الكتاين 
 (. 339، 2ط  ،فهرس الفهارس 

وأخذ عن أيب   ،ولد سنة اثنتني وأربعني وألف  ،طفيحي الوفائي الشافعي خامتة احملدثني مبصر مشس السنة حممد بن منصور األ( 3) 
الضياء علي الشرباملسي وعن الشمس البابلي والشيخ سلطان املزاحي والشمس حممد عمر الشوبري الصويف والشهاب أمحد  

:  2ط ،اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخبار اجلربيت، ) ألف اتسع عشر شوال.تويف سنة مخس عشرة ومائة و  ،القليويب 
1/121 .) 

ه شافعّي، من علماء العربية. ولد حبفنة  ي هـ، فق 1181 - 1101سامل بن أمحد احلفين )أو احلفناوي( مشس الدين: حمم د بن ( 4) 
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املتقدم   (2) ،اهيم الكوراينإبر  لشيخ اوالشيخ حممد أخذ عن مجاعة ذكر منهم  (1) ،البديري الدمياطي 
أما  (4) ،والتقية املرضية الطربية بنت الشيخ عبد القادر الطربي (3)،والشيخ حسن العجمي أيب األسرار

وقد تقدما  (5)،والشيخ علي الشرباملسي ،الشيخ حسن فقد أخذ عن مجاعة من أجلهم الشيخ البابلي
 

)الثمرة البهية يف أمساء الصحابة   : تويف ابلقاهرة. من كتبه)من أعمال بلبيس مبصر( وتعلم يف األزهر، وتوىل التدريس فيه، و 
انظر:  و)أنفس نفائس الدرر( حاشية على شرح اهلمزية البن حجر اهليتمي.  البدرية( و)حاشية على شرح األمشوين( َنو،

 (. 135/ 6 ، 15ط  ،ألعالم ا،  لزركلي ا)
ا قدم إىل دمشق ودرس يف صحن اجلامع األموي يف األربعني  مل ، الشيخ حممد بن حممد البديري الدمياطي املعروف اببن امليت( 1) 

جازة مطولة وحضر دروس الشيخ حممد بن حممد اخلليلي ملا  إفأجازه  ،نه املرتجم وبعد ارحتاله لبلده دمياط استجاز م ، النووية
ابن األستاذ العامل   ومسع كذلك احلديث املذكور من الشيخ أيب طاهر ، قدم إىل دمشق ومسع منه احلديث املسلسل ابألولية

 (. 54/ 4 ، 3ط  ،لقرن الثان عشر سلك الدرر يف أعيان ااملرادي، الشيخ إبراهيم الكوراين نزيل املدينة املنورة. )
 تُرجم له سابًقا.   ( 2) 
، هو أبو األسرار حسن بن علي بن حممد بن عمر العجيمي املكي الدار، مسند  1113العجيمي: املتوىف ابلطائف عام ( 3) 

والرواية يف القرن احلادي عشر  ز على احلقيقة ال اجملاز، الفقيه الصويف احملدث العارف، أحد من رفع هللا به منار احلديث احلجا
وأول الثاين، قال عنه أيًضا تلميذه أبو طاهر الكوراين: "كان له قوة على طول اجمللس حبيث كنا جنلس للقراءة عقب شروق  

 . وذكر أنه قرأ عليه املوطأ يف أحد عشر جملساً. ـيقوم إالّ لصالة الظهر" اه ويستمر إىل قبيل العصر ال  ،الشمس
(،  2812، 2ط ، فهرس الفهارس  ، )عبد احلي الكتاين . أكابر علماء عصره ابلشام واملغرب واحلجاز واهلند واليمن ومصر روى عن 

 (. 40 :خمتصر فتح رب األرابب مبا أمهل يف لب اللباب من واجب األنساب   عباس املدين،)
الطربي: فقيهة عاملة ابحلديث، من أهل مكة. من   قريش بنت عبد القادر بن حممد بن حيىي( هي هـ110٧) قـَُريحش الط رَبِّي ة( 4) 

احلديث يف منزهلا. أخذت عن أبيها وغريه. وعّدها مؤلف " أجنح املساعي " كما  بيت علم كبري فيها. كانت تُقرأ عليها كتب 
،  لزركلي ا) ،مسانيد احلجاز السبعة الذين قويت هبم شوكة احلديث يف القرن احلادي عشر وما بعده  يف فهرس الفهارس، من

 (. 5/195 ، 15ط ، ألعالما
هو الشيخ علي بن أيب الضياء نور الدين الشرباملسي الشافعي القاهري، خامتة احملققني، حمرر العلوم النقلية   :علي الشرباملسي ( 5) 

بحث واللطف  هم واستخراج األحكام من عبارات العلماء وقوة التأين وال فقبله يف دقة النظر وجودة ال وأعلم أهل زمانه، مل أيت 
 واحللم واإلنصاف. 

وكان حسن املنادمة لطيف املداعبة ال يتكلم إال فيما يعنيه، وكان جملسه مصواًن عن الغيبة وذكر الناس بسوء، ومجيع أوقاته  
 والصالة والعبادة. مصروفه يف املطالعة وقراءة القرآن 

 ة من اهلجرة، وكان أصابه اجلدري وهو ابن ثالث سنني. هـ سبعة. وقيل مثانية وتسعني وتسعمائ  99٧ولد ببلدة شرباملسي عام  
هـ مثانية بعد األلف من اهلجرة، وحفظ الشاطبية  1008حفظ القرآن الكرمي وهو صغري السن، مث قدم مصر بصحبة والده عام 

ك، وتال مجيع القرآن  الوردية واملنهاج ونظم التحرير للعمريطي والغاية اجلزرية والكفاية والرحبية وغري ذل واخلالصة والبهجة 
هـ  1025هـ عشرة وألف من اهلجرة، مث ختمه ابلقراءات العشر عام 1010للسبعة من طريقي التيسري والشاطبية وختمه عام 
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عن الشيخ املعمر اخلطيب عبد  ، الطربي روايتهوأعلى أسانيد  (1) ،وأخذ عن زين العابدين الطربي
 ،لعسقالينبن حجر ااعن احلافظ  (3) ،ريمح عن الشيخ املسند مشس الدين الغَ  (2) ،الواحد احلصاري

عن املعمر املسند حممد بن  (4)،عن الشيخ حممد حجازي الواعظ الشعراوي ،وأعلى رواايت البابلي

 

 واللغة والنحو والتفسري والبالغة وغريها من العلوم النقلية والعقلية.   مخسة وعشرين وألف من اهلجرة، مث تلقى احلديث والفقه
 لإلقراء جبامع األزهر، فانفرد يف عصره جبميع العلوم، وانتمت إليه الرايسة، وكان آخر أقرانه مواتً. وتصدر 

 وفاته: 
 تويف ليلة اخلميس الثامن عشر من شهر شوال عام سبعة ومثانني وألف من اهلجرة. 

اِجم الُفض الء   إمتا عُ ، الساعايت  . 2/231، 1ط،  اهِلجري  الثاِمن  الق رن  ب عد    ِفيما القر اء   برت 
مَ ( 1)  َمام ابحن اإلِّ َُسيحينِّ الحَمكِّّي الش افِّعِّي إَِّمام الحمَقام اإلبراهيمي اإلِّ َلة اثمن  زين العابدين بن عبد الحَقادِّر الط رَبِّّي احلح َك ة لَيـح ام مولده مبِّ

َط َوالِّده َوَنَشأ َوح عشر ذِّي احلح  لف َكَما وجد َذلِّك خبِّ ِّ بعد األح َوأخذ َعن َوالِّده َوَعن أَكابِّر ُشُيوخ   ،ن آفظ القر ج ة سنة اثـحنَـَتنيح
ائَة عمِّ د احلصاري املعمر ال ذِّي ولد يفِّ مستهل َرَجب سنة عشر َوتِّسح ُهم الش يحخ عبد الحَواحِّ نـح ِّ مِّ ََرَمنيح مَجَة  َوَأَجاَز َصاحب الرت ح  ، احلح

لف َوَأَجازَُه جّل ُشُيوخه َدى عشَرة بعد األح َك ة ختام َعام إِّحح سن  الَوعنُه َأخذ الس يِّّد حُمَم د الشلي ابعلوي وَ  ، مشافهة مبِّ شيخ احلح
 . بحن َعلّي العجيمي الحَمكِّّي فسح هللا يفِّ َأجله َوَغريمهَا من األفاضل

َك   ِّ رَابِّع عشر شهر َرَمَضان سنة مَثَان َوسبعني َوألفة بعد شروق يـَوحم اإلحِّ َكاَنت َوفَاته مبِّ َودفن بعد َصاَلة الحَعصحر ابملعالة يفِّ تربة   ، ثـحَننيح
 . آاَبئِّهِّ 

 (. 2/196 ، د.ط، خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر احمليب، )
صار مدينة عظيمة ابهلند، املعمر املولود  إبراهيم احلصاري، نسبة إىل احلاحملدث اخلطيب املسند املعمر الشيخ عبد الواحد بن ( 2) 

 (. 2/941، 2ط  ،فهرس الفهارس  ،حسب إجازته له وألوالده. )عبد احلي الكتاين  910سنة 
فقيه،   مشس الّدين أبو عبد هللا حممد بن عمر بن أمحد الواسطي األصل مث الغمري مث احملّلي الشافعي، املعروف ابلغمري، هو( 3) 

زهر، وأخذ الفقه  ا، ونشأ هبا، مث قدم القاهرة، فأقام ابجلامع األهـ تقريبً  ٧86مبنية غمر سنة  صويف، واعظ، حمسن. ولد
وامليقات، وتصوف، ووعظ، وقطن احمللة الكربى ووسع املدرسة الشمسية وأحكم بناءها، مث عمر ابلقاهرة خبط سوق أمري  

يوم من شعبان يف احمللة الكربى، ودفن يف جامعه. من   ماكن، وتويف يف آخر ثري من األا، وجدد عدة مواضع بكاجليوش جامعً 
ربع  أتصانيفه: القواعد الصوفية، احلكم املشروط يف بيان الشروط مجع فيه شروط أبواب الفقه، منح املنة يف التلبس ابلسنة يف 

  ، يف أخبار من ذهب  شذرات الذهب ،العماد احلنبلي ابنجملدات، الوصية اجلامعة وحماسن اخلصال يف بيان وجوه احلالل. )
 (. 11/٧٧  د.ط، ،معجم املؤلفي كحالة، )  ،( 9/386 ، 1ط

 ه. 95٧املفسر املقرئ: حممد بن حممد بن عبد هللا، الشهري ابحلجازي الواعظ القلقشندي األكراوي الشافعي. ولد سنة ( 4) 
 الشعراوي وغريمها. من مشاخيه: جنم الدين الغيطي، عبد الوهاب 

ملوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء  اوآخرون،  الزبريي وليد بلي وعبد الباقي وغريمها. )من تالميذه: الشمس البا 
 (. 2425 :1ط ، والنحو واللغة
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بن حجر. وأما السيدة الطربية فقد أخذت عن أبيها  اعن حافظ العصر احلافظ  ( 1) ،أركماش احلنفي
عن   ،سالم زكراي األنصاريعن شيخ اإل ،عن عمدة الشافعية الرملي (2) ،الشيخ عبد القادر الطربي 

عن  ، وهو قد أخذ ،(3) احلافظ ابن حجر وقد أجازين الشيخ الناسك الصاحل إمساعيل النقشبندي
 ،والشيخ علي احلريشي ، والشيخ اتج الدين ،د والشيخ عي ، غالب مشايخ الوالد كالشيخ طاهر

  (5)،وقد ذكر أنه أجازه الشيخ عبد الغين النابلسي ،مد حياة والشيخ حم (4) ،والشيخ حممد الدقاق

 

الشيخ حممد بن أركماش احلنفي املعمر الساكن بغيط العدة مبصر إىل موته، حبق إجازته من شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر   (1) 
ان منفرد به  أ ه مع احلافظ السيوطي قال أحدمها عن حميي الدين الكافيجي، فبفضل هللا هذا اإلسناد العسقالين، وحبق اجتماع

"خالصة األثر": "قد تكلم يف حلوق ابن أركماش البن حجر فاستبعد، وأان رأيت ترمجته يف "طبقات  . قال احمليب يف شرقاً وغرابً 
"حممد بن أركماش اليشبكي عضد الدين النظامي نسبة للنظام احلنفي   احلنفية" اليت ألفها القاضي تقي الدين اليمين فقال:

ه املذكور، وحفظ القرآن وعرض على ابن حجر وغريه،  ومات والده وهو صغري فرابه خال  842ولد سنة  ،لكونه ابن أخته 
أنت إذا عرفت مولده مل  . و ـواشتغل على الديري والزين قاسم، وحج غري مرة، وكتب خبطه الكثري، ومجع تذكرة يف جملدات" اه

فال مطعن  فقد ثبت حلوقه البن حجر، وأما حلوق املرتجم له  852تستبعد أنه أخذ عن ابن حجر، فإن وفاة ابن حجر سنة 
وهذا العدد يف   . ـاه "، ن له مشايخ كثريين يبلغون ثالمثائة شيخأ فيه، وابجلملة فقد انل املرتجم هبذا السند شأاًن عظيمًا مع 

ا بعد العهد مبثله، ولعله آخر من بلغ هذا العدد من رجال األلف األول، وبعده احلافظ مرتضى فإن شيوخه َنو  املشايخ مم
 عن ابن السمعاين أن شيوخه بلغوا سبعة آالف شيخ.  ذكركل ذلك مما   وأين  ..ثالمثائة عنه

 (. 2/1126 ، 2ط ، فهرس الفهارس ،عبد احلي الكتاين انظر: )
حمب الدين الطربي، املكي، احلسيين،   عبد القادر بن حممد حيىي بن مكرم بنهو هـ(  1033 - 9٧6عبد القادر الطربي )( 2) 

 الشافعي )حميي الدين(. 
 نواع من العلوم. أ ديب، انظم، انثر، مشارك يف أ عامل، 

 ول شوال. أ صفر، وتويف هبا يف   2٧ولد مبكة يف 
عيان الرسائل، أساطني الشعائر  أعيون املسائل من  ،روض والقوايف عال ي ممن مؤلفاته الكثرية: كشف اخلايف من كتاب الكايف يف عل

ربعة  بيات املقصورة، وكشف النقاب عن نساب األ احلرمية، الراايت املنصورة على األسالمية، وفضائل السالطني واملشاعر اإل
 (. 5/303  د.ط، ،معجم املؤلفي كحالة،  )  قطاب. األ

أخذ عن الشيخ سيف الدين أمحد   دي الالهوري، أحد العلماء املربزين يف الفقه واحلديث، الشيخ العالمة إمساعيل النقشبنهو  (3) 
  ، )عبد احلي احلسين . احلسيين احملدث، مات بالهور سنة مثانني وتسعمائة  لشيخ مجال الدين عطاء هللا الشهيد اهلروي وعن ا

 . 4/311: 1ط ، نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر
 . سبقت ترمجته( 4) 
يف كتابه "ذخائر املواريث يف الداللة على   (هـ1143)العارف ابهلل العالمة الشيخ عبد الغين النابلسي املتوىف بدمشق  هو( 5) 

مواضع احلديث"، وهو مطبوع متداول، وقد بىن كتابه على اجملتىب، ويقول يف ذلك: "وجعلت مكان سنن النسائي الكربى،  
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والشيخ علي  ،والشيخ علي احلبال (2) ،املنني أمحد املعمر والشيخ  (1) ،لياس الكرديإوالشيخ الزاهد 
وصلى هللا على سيدان   ، ع واملآب ىل أعلم ابلصواب وإليه املرجوهؤالء أهل الشام وهللا تعا ،العجلوين

 واحلمد هلل رب العاملني. ،وعلى آله وصحبه وسلم ،حممد النيب األمي

 

   اجملتىب من سنن النيب املختار.  :املسماة الصغرى حيث قل وجودها يف هذه األعصار سننه 
: مجع فيه أطراف الكتب السنة واملوطأ، على طريقة ترتيب حتفة األشراف  "ذخائر املواريث يف الداللة على مواضع احلديث وكتابه "

حبسب ذلك   الكتابوكأنه خمتصر منه، لكنه امتاز ابلتفنن يف التصنيف حيث الحظ التنوع يف تراجم أمساء الصحابة، فقسم 
نور  )  ،( 380ص ، د.ط،منهاج احملدثي يف القرن األول اهلجري وحىت عصران احلاضرمزيد، علي عبد الباسط، إىل سبعة. )
 (. 202: 3، طمنهج النقد يف علوم احلديث الدين عرت، 

ويل هللا تعاىل العامل العامل   ، ود بن خضر الكردي نزيل دمشق الشافعي الصويفالياس بن إبراهيم بن د: هو إ إلياس الكردي ( 1) 
 . احلجة القاطعة الورع العابد احملقق املدقق اخلاشع الناسك الفقيه احلرب الزاهد يف الدنيا الراغب يف اآلخرة املقبل على هللا 

لى  وقرأ يف تلك البالد ع  ،وكان فاضاًل طلب العلم يف بالده  ،وقدم دمشق بعد السبعني وألف  ، مولده سنة سبع وأربعني وألف
وأخيه حممود والشيخ طاهر بن مدجل مفيت بغداد وعلى والده وعلى   ، مجاعة من الشيوخ منهم مصطفى البغدادي بن الغراب

لبغدادي وسعد الدين  ود واتج العارفني ااوأول أمره أخذ عن عمه الشيخ د ، عيسى الفاضل والشيخ أبو السعود القباقيب الشامي
 . البغدادي

   . العلم على اللذات املألوفة ة وآثر لذ  ،فادة واالستفادة جبد واجتهادروس واملطالعة واإلوبرع يف العلوم والزم الد
  ففيها حتول إىل جامع العداس يف حملة القنوات وقطن به داخل  ، ودرس أواًل يف البادرئية مث مل يزل هبا إىل سنة ألف ومائة واثنني

  والتعليقات الكثري.  وله من التآليف ، صون عدداً من دمشق وغريهانتفع به خلق كثري ال حياو  ،حجرة إىل أن مات ودرس وأفاد 
 (. 2٧3/ 1 ، 3ط ،سلك الدرر يف أعيان القرن الثان عشر املرادي، )

دريس بن إمساعيل بن يوسف بن إبراهيم احلنفي الطرابلسي األصل  إ أمحد بن علي بن عمر بن صاحل بن أمحد بن سليمان بن ( 2) 
  ر مام احلرب البحر الفاضل املتقن احملر الشيخ العامل العلم العالمة الفهامة املفيد الكبري احملدث اإل ، نشأاملنيين املولد الدمشقي امل

ولطافة ونباهة من شيوخ دمشق الذين عمت فضائلهم وكثرت فوائدهم   ةا له مسامرة جيدقًا ذائقً كان فائ  ،املؤلف املصنف 
ا يف  ا خصوصً ا متمكنً ا متطلعً ا متضلعً لطيف الطبع حسن اخلالل عشورً  ،ا ا حاذقً أريبً ا أديبً   َنواي  ا لغواي  ملعي  أ ،وطالت فواضلهم 

 . حسن النظم والنثر  ،األدب وفنونه 
مث ملا بلغ   ، وملا بلغ سن التمييز قرأ القرآن العظيم ، منني سحر ليلة اجلمعة اثين عشر حمرم افتتاح سنة تسع ومثانني وألفولد بقرية 

وكان له أخ آخر   ،قدم إىل دمشق وقطن حبجرة داخل السميساطية عند أخيه الشيخ عبد الرمحنمن السن ثالثة عشر سنة 
وشغله أخوه الشيخ عبد الرمحن املذكور بقراءة بعض   ، ا أبحد بالدهاروم وصار مفتيً يقال له الشيخ عبد امللك ارحتل لبالد ال

سلك الدرر يف أعيان القرن الثان  املرادي، املشايخ. )على بعض  يجرومية وتصريف العز املقدمات كالسنوسية واجلزرية واأل 
 (. 1/141 : 2ط  ،اتريخ عجائب اآلاثر يف الرتاجم واألخباراجلربيت،  (، )1/135  ،3ط ،عشر
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 ،ت على يد أفقر العباد احلاج قاسم البغداديمتت وابخلري عم   ،ا حبرفنقلت من خطه حرفً 
 .املسلمني أمجعنيسرت عيوبه و و غفر هللا ذنوبه 
 آمني.
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 متةااخل
 

 وبعد:   ،صالة والسالم على خري الربايت الو  ،احلمد هلل الذي بنعمته وقدرته وعظمته تتم الصاحلات 
بن حممد سعيد بن  محدأل ،اإلسنادنتهى الباحث من حتقيق خمطوطة: "فيض اجلواد بعلو ا

ميكن   ، رواة الذين ذكرهم املؤلف يف هذا الكتاب الطالع على الوبعد ا ، "حممد أمني سفر املديين
 للباحث أن يسجل أبرز النتائج اليت توصل إليها من هذه الدراسة وهي: 

 ". اإلسناد"فيض اجلواد بعلو  ولذالك مسى كتابه:  ،سانيد اليت ذكرها املؤلف جلها عاليةاأل _
 جل األسانيد تلتقي مع ابن حجر رمحه هللا.  _

 عني.البلد امل بعلماء من مل يكتف  فهو ،_ الرواة من خمتلف األمصار اإلسالمية
 صوفية.ال_ الرواة منهم من املنتسبني إىل بعض الفرق اإلسالمية مثل 

 كتب اليت ذكرها املؤلف هي:  ال_ 
   . صحيح البخاري
  .وصحيح مسلم
   .وسنن الرتمذي
   .لئوكتاب الشما

   .ورايض الصاحلني
   .وحضر سنن النسائي

  .ا من سنن أيب داوودكثريً و 
 . وابن ماجه

 .وكتاب الشفا 
 . راو   وعشرة مائتان :عدد الرواة_ 

 
  

https://www.google.at/search?biw=1242&bih=602&q=%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9+%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjh8OzHqczTAhWJxxQKHZguAOgQBQgfKAA
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 صحيح البخاريشيوخ املؤلف يف 
 الشيخ حممد سعيد بن املرحوم العالمة أمني سفر

 أبو احلسن بن عبد اهلادي السندي الكبري
 حممد حياة 

 حممد بن عبد هللا 
 زهري املصريعيد األ

 مد طاهرحم
 الدين القلعياتج 

 عبد هللا البصري املكي 
 بن عالء الدين البابلي املصري

 إبراهيم الكوراين املدين
 حممد بن سليمان املغريب املالكي

 حيىي املغريب الشهري ابلشاوي
 عيسى بن حممد الثعاليب اجلعفري املالكي

 نور الدين الشيخ علي الشرباملسي
 حممد بن عالء الدين البابلي

 حممد السنهوري أيب النجا  األجل سامل بن
 الشيخ حممد بن علي الغيطي

 أيب حيىي الشيخ زكراي األنصاري
 أيب الفضل الشهاب أمحد بن علي حجر

 إبراهيم بن أمحد التنوخي 
 أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار

 بيدي حسني بن املبارك الز  
 أيب الوقت عبد األول بن عيسى بن شعيب السجزي

 عبد الرمحن بن حممد مظفر بن داود الداودياحلسن  أيب
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 أيب حممد عبد هللا بن أمحد السرخسي
 أيب عبد هللا حممد بن يوسف بن مطر بن صاحل بن بشر الفربري

 
  صحيح مسلم،شيوخ املؤلف يف 

 الشيخ عبد هللا البصري 
 البابلي

 أيب النعيم رضوان بن حممد املقري
 ف بن الكويك بد اللطيأيب الطاهر حممد بن حممد بن ع

 أيب الفرج عبد الرمحن بن عبد احلميد بن عبد اهلادي احلنبلي
 بن عبد الدائم النابلسي أيب العباس أمحد

 حممد بن علي صدقة احلراين
 أيب عبد هللا حممد بن الفضل بن أمحد الفراوي

 أيب احلسني عبد الغافر بن حممد الفارسي
 لنيسابورياجليم ا لودي بضماجلُ  أيب أمحد حممد بن عيسى

 إبراهيم بن حممد بن سفيان 
 

   سنن أيب داودشيوخ املؤلف يف 
 عبد هللا البصري  

 البابلي
 سليمان بن عبد الدائم
 اجلمال يوسف بن زكراي 
 عبد الرحيم بن الفرات 

 أيب العباس أمحد بن حممد اجلوخي
 الفخر علي بن أمحد بن حممد البخاري 
 طربزد البغدادي أيب حفص عمر بن حممد بن معمر بن
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 إبراهيم بن حممد بن منصور الكرخي
 أمحد بن حممد الرومي أيب الفتح مفلح بن

 أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي أيب بكر
 أيب عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلامشي 

 أيب علي حممد بن أمحد اللؤلؤي
 أيب داود سليمان بن أشعث السجستاين

 
   امع الكبري للرتمذي،اجلشيوخ املؤلف يف 

 الشيخ عبد هللا البصري 
 حممد البابلي 

 النور علي بن حيىي الزايدي 
  الشهاب أمحد بن حممد الرملي

 زين الدين طاهر بن حممد بن علي النويري املالكي
 العز عن  كراي بن حممد األنصاري، 

 عبد الرحيم بن حممد بن الفرات
 أيب حفص عمر بن حسن املراغي

 يخار الب الفخر بن
 عمر بن طربزد البغدادي 

 أيب الفتح عبد امللك بن أيب سهل الكروخي
 أيب عامر حممود بن القاسم األزدي

 أيب حممد عبد اجلبار بن حممد بن عبد هللا بن أيب اجلراح اجلراحي املروزي 
 أيب العباس حممد بن أمحد حمبوب احملبويب املروزي
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 للنسائيالسنن الصغرى شيوخ املؤلف يف 
 البصري  هللاعبد 

 حممد البابلي 
 الشهاب أمحد بن خليل السبكي

 أيب النجا سامل بن حممد 
 الغيطي

 زكراي
 رضوان بن حممد 

 الربهان إبراهيم بن أمحد التنوخي
 أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار

 أيب طالب عبد اللطيف حممد بن علي القبطي
 طاهر املقدسي أيب زرعة طاهر بن حممد بن حممد بن

 حممد عبد الرمحن بن محد الدوين أيب
 أمحد بن احلسني الكسار

 أيب بكر أمحد بن حممد بن إسحاق السين الدينوري 
 أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي

 
  سنن ابن ماجه،شيوخ املؤلف يف 

 الشيخ عبد هللا البصري 
 البابلي

 الربهان إبراهيم بن إبراهيم بن احلسن اللقاين
 ليليلي بن إبرهيم اخلع

 حممد بن أمحد الرملي
 زكراي

 أمحد بن علي بن حجر العسقالين
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 أيب العباس أمحد بن عمر بن علي البغدادي اللؤلؤي
 أيب احلجاج املزي

 عبد الرمحن بن أيب عمر بن قدامة املقدسي
 موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة

 املقدسي أيب زرعة طاهر بن حممد بن طاهر 
 أمحد املقومي القزويين احلسني بن أيب منصور حممد بن

 أيب طلحة القاسم بن أيب املنذر اخلطيب
 أيب احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان

 أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين
 

 موطأ شيوخ املؤلف يف 
 حيىي بن حيىي

 عبد هللا البصري 
 البابلي

 لفرضيمشس الدين السنهودي الشافعي ا
 الغيطي

 يحممد السنباط عبد احلق بن 
 ابةالبدر احلسن بن حممد بن أيوب احلسين النسّ 

 أيب حممد احلسين النسابة
 أيب عبد هللا حممد بن هارون القرطيب

 عن القاضي أيب القاسم أمحد يزيد القرطيب
 احلق اخلزرجي القرطيب   حممد عبد الرمحن بن عبد

 موىل بن الطالعأيب عبد هللا حممد بن فرج 
 يث الصفاربن عبد هللا مغ أيب الوليد يونس

 أيب عيسى حيىي بن عبد هللا بن حيىي بن حيىي بن حيىي الليثي
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 مسند اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل شيوخ املؤلف يف 

 عبد هللا البصري 
 البابلي

 علي بن حيىي الزايدي
 الشهاب الرملي حممد عبد الرمحن السخاوي

 العباس أمحد بن حممد اجلوخيالعز عبد الرحيم بن حممد احلنفي أيب 
 أم أمحد زينب بنت مكي احلرانية

 حنبل بن عبد هللا بن الفرج الرصايف أيب علي
 أيب القاسم هبة هللا بن حممد بن عبد الواحد الشيباين 

 أيب علي احلسن بن علي التميمي 
 القطيعيأيب بكر أمحد بن جعفر بن محدان 

 بن حنبل أيب عبد الرمحن عبد هللا بن اإلمام أمحد 
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 .هـ 1419  الغيث   دار   العاصمة،   دار :  الناشر السعودية،  ،  1الشثري، ط   العزيز عبد   بن   انصر 
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املؤسس للمعجم اجملمع  ،(هـ 852 ت )علي  بن أمحد الدين اب شه العسقالين، حجر ابن .26
املعرفة،   دار: الناشربريوت،  ، 1املرعشلي، ط الرمحن عبد  يوسف الدكتور : حتقيق ،املفهرس

 م.1994 - هـ1415( / 4 -2 جـ)م،  1992 - هـ 1413( / 1 جـ)
  الكامنة  الدرر الدرر  (هـ852: املتوىف)علي  بن أمحد الدين شهاب  العسقالين، حجر ابن .2٧

اهلند،   / آابد  حيدر ، 2ضان، ط املعيد  عبد  حممد /  مراقبة: احملقق ،الثامنة املائة أعيان  يف 
 م.19٧2 /هـ1392 العثمانية، املعارف دائرة جملس: الناشر

  أببناء  أنباء الغمر( هـ852: املتوىف)علي  بن أمحد  الدين شهاب  العسقالين، حجر ابن .28
  - اإلسالمية للشئون األعلى اجمللس: الناشرمصر،  د.ط، حبشي، حسن د: احملقق ،العمر
 م.1969 هـ،1389اإلسالمي،  الرتاث  إحياء  جلنة

كشف الغمة ببيان خصائص رسول هللا صلى هللا عليه   ،احلسن مصطفى بن إمساعيل وأب .29
  تيمية،  ابن مكتبة الناشر: القاهرة، ،1ط الوادعي، هادي بن مقبل له قدم ،وسلم واألُمة

 .هـ1414
 الشافعي الدمشقي محزة بن احلسن بن علي بن حممد  احملاسن أبو  الدين احلسيين، مشس .30

 هـ 1419، العلمية الكتب  دار : الناشر بريوت، ، 1، طذيل تذكرة احلفاظ (هـ٧65: املتوىف)
 م.1998 -

روضة األفكار واألفهام ملراتد حال اإلمام وتعداد : اتريخ جند املسمى ، بن غنام نيحس  .31
الناشر: دار  الرايض، ، 1( ط)اعتىن به: سليمان بن صاحل اخلراشي ،اإلسالمغزوات ذوي 

 هـ(.1431، الثلوثية
بتحقيق أمحد  ،طبقات احلضيكي (م1٧٧5هـ / 1189حممد بن أمحد )ت  ،احلضيكي .32

 م. 2006 -هـ 142٧ ،طبع مبطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ، 1ط ،بومزكو
 ( هـ463: املتوىف) مهدي  بن أمحد بن اثبت بن علي بن أمحد بكر أبو  اخلطيب البغدادي، .33

  دار : الناشر بريوت،، 1، طالقادر عطا عبد مصطفى: وحتقيق ، دراسةاتريخ بغداد وذيوله
 هـ. 141٧ ،العلمية الكتب
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  لشئون  العامة اهليئة : الناشرالقاهرة، ، د.ط، مدرسة احلديث يف مصر رشاد، خليفة، حممد  .34
 د.ت.  ،األمريية املطابع

هـ 1392 ،نشر دار اليمامة ،الرايض، راشد اخلالوي: حياته وشعرهن مخيس، عبد هللا، با .35
 م.19٧2

حتقيق ونشر ، 2طالرايض، ، مقدمة اتريخ أمحد بن منقور اخلويطر، عبد العزيز بن عبد هللا،  .36
 .1419سنة ، الدكتور عبد العزيز اخلويطر

خليل، موفق الدين، )املتوىف:  أمحد بن إبراهيم بن حممد بن  ،أبو ذر سبط ابن العجمي .3٧
 .هـ 141٧الناشر: دار القلم،  ،حلب ، 1، طكنوز الذهب يف اتريخ حلب ،هـ(884

( هـ٧48: املتوىف) ،مشس الدين أبو عبد هللا ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،الذهيب .38
 رب الغ دار : الناشربريوت، ، 1معروف، ط عّواد بشار  الدكتور: ، احملققاتريخ اإِلسالم

 م. 2003، اإلسالمي
 (هـ٧48: املتوىف) ،مشس الدين أبو عبد هللا ،حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز ،لذهيبا .39

  العربية  اململكة - الطائف، 1اهليلة، ط احلبيب  حممد الدكتور: ، احملققمعجم الشيوخ الكبري 
 م.1988 - هـ 1408 الصديق، مكتبة: الناشر السعودية،

( هـ٧48:  املتوىف) ،مشس الدين أبو عبد هللا ، ن قاميازد بن عثمان بحممد بن أمح ،الذهيب .40
،  3األرانؤوط، ط شعيب الشيخ إبشراف احملققني من جمموعة: احملقق ،سري أعالم النبالء

 م.1985/  هـ 1405، الرسالة مؤسسة: الناشر بريوت،
مشقي، )املتوىف: المي، البغدادي، مث الدزين الدين عبد الرمحن، الس  ابن رجب احلنبلي،  .41

  األردن، ، 1، ط احملقق: الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد، شرح علل الرتمذي، هـ(٧95
 .م198٧-ه140٧، املنار الناشر: مكتبة 

إظهار   (هـ1308: املتوىف) احلنفي الرمحن خليل بن هللا  رمحت حممد  ،رمحت هللا اهلندي  .42
،  1ملكاوي، ط خليل القادر دبع حممد أمحد حممد الدكتور: وتعليق وحتقيق ، دراسةاحلق

 1410 واإلرشاد، والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث  إلدارات  العامة الرائسة: الناشرالسعودية، 
 م.1989 - هـ
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ابإلسناد وعلم اجلرح والتعديل وأثر  عناية العلماء  ،صاحل بن حامد بن سعيد ،الرفاعي .43
اعة املصحف الشريف ك فهد لطبجممع املل : الناشر السعودية، ،، د.طذلك يف حفظ السنة

 . د.ت  ، ابملدينة املنورة
 (هـ1396: املتوىف)الدمشقي،  فارس، بن  علي بن حممد بن حممود بن الدين الزركلي، خري .44

 م.2002 مايو، للماليني العلم داربريوت،  ،15ط ،األعالم
جبمال  إحتاف أعالم الناس  (1365: املتوىف) حممد بن الرمحن السجلماسي، عبد زيدان ابن .45

  مكتبة : الناشر مصر، - القاهرة، 1ط عمر،  علي الدكتور: احملقق ،مكناس أخبار حاضرة 
 م.2008-هـ1429 الدينية،  الثقافة

: املتوىف) احلنفيّ  القاهري مث الظاهريّ  الصفاء أيب بن الباسط  امللطّي، عبد  الدين زين .46
:  الناشربريوت، ، 1ط تدمري، السالم عبد عمر: احملقق ،نيل األمل يف ذيل الدول (هـ920
 م.2002-هـ1422 والنشر، للطباعة العصرية املكتبة

الُفض الء إمتا ُع الربماوي،  علي مقبول بن سليمان  بن حسني أمحد  بن  إلياس الساعايت، .4٧
اِجم القر اء ِفيما ب عد  الق رن الثاِمن اهِلجري الّزعيب،   متيم حمم د  الشيخ املقرئ َفضيلة: ، تقدميبرت 

 .2000 - هـ 1421، والتوزيع والنشر للطباعة العاملية  الندوة  دار : الناشر ض،الراي، 1ط
 ،طبقات الشافعية (هـ٧٧1: املتوىف) الدين تقي بن الوهاب  عبد الدين ، اتجلسبكيا .48

 هجر : الناشر القاهرة،، 2احللو، ط حممد الفتاح عبد. د الطناحي حممد حممود. د: احملقق
 هـ.3141، والتوزيع والنشر للطباعة

  ، معجم الشيوخ( هـ٧٧1اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )املتوىف: ، السبكي .49
الدكتور  :احملقق ،هـ ٧59 - ٧03احلنبلي مشس الدين أيب عبد هللا بن سعد الصاحلي  :ختريج

دار   :الناشر بريوت،  ،1، طمصطفى إمساعيل األعظمي -رائد يوسف العنبكي  -بشار عواد 
 .2004، الغرب اإلسالمي

 أمحد حتقيق ، القبور  منظومة بشرح الغفور فتح  ،املصري الشافعي خليل بن أمحد السبكي، .50
 .1431 سنة  ،النوادر  دار: الناشر دمشق،  ،1ط درويش، املعني عبد
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سالم بن ،  احملقق: عبد الالضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق سحمان، سليمان،  .51
سنة   : رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء،اشرالن الرايض، ،5برجس آل عبد الكرمي، ط

 .1992 - 1414النشر: 
الضوء الالمع هـ( 902مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن )املتوىف:  ،السخاوي .52

 . د.ت ، الناشر: منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت ، د.ط، ألهل القرن التاسع
فتح املغيث بشرح هـ( 902لرمحن )املتوىف: مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد ا ،السخاوي .53

  ، الناشر: مكتبة السنة مصر، ، 1سني علي، طاحملقق: علي حألفية احلديث للعراقي، 
 م.2003هـ / 1424

أدب  (هـ562: املتوىف) سعد التميمي، أبو منصور بن حممد بن الكرمي السمعاين، عبد .54
 ، العلمية الكتب دار: الناشر وت،بري ، 1فايسفايلر، ط ماكس: ، احملققاإلمالء واالستمالء

 .م1981-ه1401
 ،األنساب (هـ562: املتوىف) سعد التميمي، أبو منصور بن حممد بن الكرمي السمعاين، عبد .55

 جملس : الناشر آابد، اهلند، حيدر، 1وغريه، ط اليماين املعلمي حيىي بن الرمحن عبد: احملقق
 م.1962-هـ1382 العثمانية، املعارف دائرة

فتح الباقي   هـ( 926زين الدين أيب حيىي زكراي بن حممد بن زكراي األنصاري )ت  ،السنيكي .56
الناشر: دار   ،بريوت  ،1، طماهر الفحل -احملقق: عبد اللطيف مهيم  ،بشرح ألفية العراقي 

 م.2002-هـ1422، الكتب العلمية
د.ط،  ، ةحماضرات يف اتريخ الدعوة اإلصالحية والدولة السعوديالشبل، عبد هللا يوسف،  .5٧

 -199٧العام اجلامعي ، كلية العلوم االجتماعية ابلرايض مؤسسة األنوار السعودية،
 .م1998

، حتقيق وضبط: أ.د. أمحد عبد الرحيم السايح،  ىالطبقات الصغر  ،، عبد الوهاب لشعراينا .58
 هـ.1426، مكتبة الثقافة الدينية : الناشرالقاهرة، ، 1املستشار توفيق علي وهبة، ط
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السعودية،  د.ط،  ،علم التخريج ودوره يف حفظ السنة النبوية ،ظافر بن مد الشهري، حم .59
 د.ت.،  الشريف املصحف لطباعة فهد امللك  جممع: الناشر

البدر الطالع مبحاسن  (هـ1250: املتوىف) هللا  عبد  بن حممد بن علي بن  الشوكاين، حممد .60
 .هـ1348سنة  ،املعرفة دار: الناشر بريوت، ، 1ط  ، من بعد القرن السابع

حماضرات عن احلركات اإلصالحية ومراكز الثقافة يف الشرق ، الشيال، مجال الدين .61
جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية  الناشر:، القاهرة ،، د.طاإلسالمي احلديث

 .195٧سنة ، العاملية
 ،دمشق، 2ط ، حتقيق حممد أمحد دمهان. القالئد اجلوهرية ،حممد بن طولون ،الصاحلي .62

 .م1949-هـ1368  ،الناشر: جممع اللغة العربية 
  القِّن وجي البخاري احلسيين حسن بن خان  صديق حممد الطيب خان، أبو  حسن صديق .63

 قطر، ، 1ط، التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول (هـ130٧: املتوىف)
 م.200٧-هـ 1428اإلسالمية  والشؤون األوقاف وزارة :الناشر

اجملددون يف اإلسالم من القرن األول إىل القرن الرابع عشر   ،ملتعالد اعب ي،الصعيد .64
 .م1998، مكتبة اآلداب للطباعة والنشر والتوزيع  الناشر: مصر،، 1ط، اهلجري

مقدمة ابن  ( هـ 643 - هـ 5٧٧) الشافعي عبد الرمحن الصالح بن عثمان  الصالح، ابن .65
القاهرة،  ,2ط ( الشاطئ بنت) الرمحن عبد عائشة د.: ، احملققالصالح وحماسن االصطالح

 .هـ 1409 ، املعارف دار : الناشر
احملقق:   ،صيانة صحيح مسلم، عبد الرمحن الشهرزوري تقي الدينعثمان بن ، الصالح ابن .66

 .1408، الناشر: دار الغرب اإلسالمي بريوت،، 2، طموفق بن عبد هللا بن عبد القادر
معرفة أنواع علوم   (هـ643: املتوىف) رو عم أبو الرمحن، عبد بن  عثمان الصالح، ابن .6٧

  الفكر  داربريوت،  سوراي، -الفكر دار: الناشر عرت، د.ط،  الدين نور : : احملققاحلديث
 م.1986-ه1406 ،املعاصر
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،  الوايف ابلوفيات (هـ٧64: املتوىف) هللا عبد بن أيبك  بن خليل الدين الصفدي، صالح .68
-هـ1420 ،الرتاث  إحياء دار : الناشر بريوت،  .ط،مصطفى، د وتركي األرانؤوط  أمحد: احملقق

 م.2000
البن طولون وثبت   املعزة فيما قيل يف املزة، حممد بن علي ، ابن طولون، مشس الدين  .69

 .هـ134٧، مكتبة القدس :الناشرالقاهرة، ، د.ط، النذرومي
 ، محتفة احلكا (هـ829: املتوىف) الغرانطي القيسي بكر أبو  حممد، بن ، حممد ابن عاصم .٧0

-هـ1432 العربية،  اآلفاق  دار: الناشر القاهرة،، 1حممد، ط السالم عبد  حممد: احملقق
 م.2011

( هـ1346: املتوىف) الشافعي املدين رضوان السيد بن أمحد بن حممد بن عباس املدين، .٧1
مصر،  د.ط،  ،خمتصر فتح رب األرابب مبا أمهل يف لب اللباب من واجب األنساب

 م.1926- هـ1345 اجلمالية، قسم جبوار املعاهد مطبعة: الناشر
 القرطيب، النمري عاصم بن الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف عمر ابن عبد الرب، أبو .٧2

السعودية،  ، 1ط  ،الزهريي األشبال  أيب: ، حتقيقجامع بيان العلم وفضله (هـ463: املتوىف)
 م.1994-هـ1414 اجلوزي،  ابن دار : الناشر

)املتوىف:   ،حممد َعبحد احَلّي بن عبد الكبري بن حممد احلسين اإلدريسي ،عبد احلي الكتاين .٧3
احملقق:  فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالتهـ( 1382

 .م1982 ،الناشر: دار الغرب اإلسالميبريوت،  ، 2، طإحسان عباس
 يف مبن اإلعالم( هـ1341ىف: بن فخر الدين بن عبد العلي الطاليب )املتو  ،عبد احلي احلسين .٧4

بريوت، ، 1، ط(والنواظر املسامع وهبجة اخلواطر نزهة) بـ املسمى األعالم من اهلند اتريخ 
 .م1999 -هـ1420  ،دار ابن حزم :دار النشر

، احملقق خليل عمران  غدة أيب  -ظفر األمان يف خمتصر اجلرجان  عبد احلي بن حممد، .٧5
 .م1998الكتب العلمية، سنة النشر  ارد :الناشربريوت، د.ط،  املنصور،

 



 

125 
 

 الفكر، دار:  الناشر سورية، - دمشق، 3، طمنهج النقد يف علوم احلديث الدين، نور عرت، .٧6
 م.1981- هـ1401

الرمحن   حتقيق: عبد، عنوان اجملد يف اتريخ جند  ،احلنبليهللا بن بشر النجدي  عثمان بن عبد  .٧٧
،  العزيز امللك عبد ة دار النـشر: دار ودية، سعال ، 4، طاللطيف بن عبدهللا آل الشيخ  بن عبد
 .م1983-1982 -هـ 1402-1403

-ه1413دار النفائس، بريوت، ، 2، ط اتريخ البالد العربية السعودية العجالين، منري، .٧8
 م.1993

شرح ألفية العراقي املسماة ابلتبصرة   ،عبد الرحيم احلسني زين الدين أبو الفضل ،العراقي .٧9
الناشر: دار الكتب   بريوت، ،1، طني العراقي احلسيينمد بن احلس احملقق: حم ،والتذكرة 

 م.2002-هـ1423 ،العلمية
شذرات   هـ(1089)املتوىف: عبد احلي بن أمحد بن حممد ، أبو الفالح  ، ابن العماد احلنبلي .80

،  خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط حققه: حممود األرانؤوط ،الذهب يف أخبار من ذهب
 .م1986 -هـ 1406الناشر: دار ابن كثري،  ،ريوت ب -دمشق ، 1ط

الناشر: مؤسسة هنداوي القاهرة، ، د.ط. اإلسالم يف القرن العشرين العقاد، عباس حممود، .81
 م.2012، والثقافةللتعليم 

-هـ1412، دار القلم الناشر:بريوت،  ،1، طاإلسناد من الدينعبد الفتاح،  أبو غدة، .82
 .م1992

الكواكب السائرة أبعيان املئة   (هـ1061: املتوىف) حممد نب حممد الدين جنم الغزي، .83
 - هـ 1418 العلمية، الكتب دار: الناشربريوت، ، 1املنصور، ط خليل: احملقق ،العاشرة
 م.199٧

  دار الناشر: ، األردن  ،1ط ، املنهج احلديث للبحث يف العلوم اإلنسانية ،فاروق السامرائي .84
 ه(.141٧، سنة الفرقان
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الناشر:  الدار البيضاء، ، 1ط ،أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية اري،د. فريد األنص .85
 .م199٧منشورات الفرقان، 

املعرفة   ،(هـ2٧٧: املتوىف)يوسف  أبو الفارسي،  جوان  بن  سفيان بن الفسوي، يعقوب  .86
 -هـ1401 الرسالة، مؤسسة: الناشر بريوت،، 2العمري، ط ضياء أكرم: ، احملققوالتاريخ 
 م.1981

  ، أثر الدعوة الوهابية يف اإلصالح الديين والعمران يف جزيرة العرب مد،حممد حاالفقي،  .8٧
 .هـ 1354عام  ،مبصر ،ط مطبعة النهضة بشارع عبد العزيز

جممع   (هـ ٧23: املتوىف) أمحد  بن الرزاق عبد الفضل أبو الدين كمال  الشيباين، الفوطي ابن .88
 الطباعة  مؤسسة: الناشرإيران، ، 1طالكاظم،  حممد: ، احملققاآلداب يف معجم األلقاب

 هـ.1416 اإلسالمي، واإلرشاد الثقافة وزارة -والنشر
حتقيق:   القاموس احمليط،ه،  81٧الفريوزآابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب املتوىف سنة  .89

بريوت، ، 8مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة إبشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، ط
 م.2005 -هـ 1426والتوزيع،  الة للطباعة والنشرالناشر: مؤسسة الرس

، حتقيق حممد حجمي، أمحد التوفيق، د.ط، الناشر:  نشر املثانالقادري، حممد بن اهليب،  .90
 هـ.1402سنة  مكة املكرمة، مكتبة الطالب،

، 2ط (هـ1435: املتوىف) رائد التجديد اإلسالمي حممد بن العنايب  هللا، سعد القاسم أبو .91
 م.1990 - هـ1410 اإلسالمي، الغرب  دار: اشرالن بريوت،

 تقي الدمشقي، الشهيب األسدي عمر بن حممد  بن أمحد بن بكر أبو شهبة،  قاضي ابن .92
بريوت، ، 1خان، ط العليم عبد احلافظ. د: احملقق ،طبقات الشافعية (هـ851: املتوىف) الدين

 هـ. 140٧ ،الكتب عامل: النشر دار
هللا عليه خصائص أمة سيد املرسلي صلى  الدين ومن اإلسناد من ،عاصم ،القريويت .93

 .م1986، هـ1406 ،نشرة اجلامعة السلفية، اهلند د.ط، ،وسلم
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مشيخة  (هـ٧50: املتوىف) الدين سراج حفص، أبو  عمر، بن علي بن  عمر القزويين، .94
  ، اإلسالمية البشائر دار : الناشر بريوت، ، 1صربي، ط حسن عامر الدكتور : احملقق ،القزويين
 م.2005 - هـ 1426

  ، احملقق: تقي الدين الندوي ، إىل موطأ مالك كأوجز املسال ، حممد زكراي، الكاندهلوي .95
 .م2003-ه1424 ،الناشر: دار القلمبريوت، د.ط، 

،  الدار البيضاء، املغرب  ،1ط، نفاسألسلوة اهـ( 1345: الكتاين، حممد بن جعفر )املتوىف .96
 .م2004-هـ 1425 ،دار الثقافة :الناشر

حتفة ( هـ٧٧4: املتوىف)الدمشقي  مث البصري القرشي عمر بن إمساعيل الفداء أبو كثري،  ابن .9٧
،  حزم  ابن دار: الناشربريوت، ، 2، طالطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب

 م.1996 - هـ1416
: املتوىف) معجم املؤلفي الدمشقي، الغين عبد بن راغب حممد بن رضا بن عمر كحالة، .98

 د.ت.  ،العريب الرتاث  إحياء دار  - املثىن مكتبة: الناشربريوت، د.ط،  (هـ1408
  املكي  مث املراوعي، مث الشحاري، احلضرميّ  عبادي حممد بن سعيد بن هللا الّلحجي، عبد .99

جدة،  ، 3ط، منتهى السؤل على وسائل الوصول إىل مشائل الرسول (هـ1410: املتوىف)
 م.2005-ه 1426 ،املنهاج دار : الناشر

  ، ترمجة عجاج نويهض، تعليق شكيب أرسالن  حاضر العامل اإلسالمي، ،ثروب ستوداردو ل .100
-ه1391 ، الناشر: دار الفكر بريوت، ، 3، طعجاج نويه -احملقق: شكيب أرسالن 

 .م19٧1
:  املتوىف) الدمشقي األصل، احلموي الدين حمب بن هللا فضل بن أمني احمليب، حممد .101

  صادر  دار : الناشربريوت،  ، د.ط، دي عشرقرن احلا أعيان الخالصة األثر يف  (هـ1111
 د.ت.

الناشر: مطبعة القاهرة، ، 1، طالشرق اإلسالمي يف العصر احلديث حمسن مؤنس، .102
  .م1953 ،حجازي
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شجرة النور الزكية   هـ(1360بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل )املتوىف:  ،حممد خملوف .103
الناشر: دار الكتب العلمية،  لبنان،  ،1، طيايلعبد اجمليد خ علق عليه:  ،يف طبقات املالكية

 .م2003-هـ1424
رواايت ونسخ اجلامع الصحيح لإلمام أيب عبد هللا حممد   ،حممد بن عبد الكرمي بن عبيد .104

،  الناشر: دار إمام الدعوة السعودية، -الرايض، 1ط «،بن إمساعيل البخاري »دراسة وحتليل
 .هـ1426

  الفوائد   (هـ1150: املتوىف)الدين،  مشس املكّي، نفيحلا سعيد بن دأمح بن حممد عقيلة، .105
:  الناشر، بريوت ، 1رضا، ط حممد  الدكتور: وتعليق حتقيق ،عقيلة ابن مسلسالت يف  اجلليلة
 م.2000-هـ1421 اإلسالمية، البشائر

:  املتوىف ) الفضل أبو احلسيين، مراد حممد بن حممد بن علي بن خليل حممد املرادي، .106
  البشائر  دار : الناشر بريوت، ، 3ط ،سلك الدرر يف أعيان القرن الثان عشر (هـ1206

 م.1988-هـ 1408،  حزم  ابن دار اإلسالمية،
:  املتويف ) الشافعي املصري العسس السيد  بن عجمي السيد بن  الفتاح املرصفي، عبد .10٧

  طيبة،  مكتبة: الناشراملنورة،  املدينة ، 2، ط هداية القاري إىل جتويد كالم الباري (هـ1409
 د.ت.

ربلي، اللخمي موهوب  بن املبارك بن أمحد بن املبارك املستويف، ابن .108  (هـ63٧: املتوىف) اإلِّ
  الثقافة  وزارة : الناشرالعراق، الصقار، د.ط،  مخاس د سي بن سامي: احملقق ،اتريخ إربل

 م.1980للنشر،  الرشيد دار واإلعالم،
الناشر:  عم ان،د.ط،  ، عليهم هلم وما االستشراق واملستشرقون ما ،مصطفى السباعي .109

  م.1985، املكتب اإلسالمي -دار الوراق 
 املعروف احلسيين، سيناحل معصوم حممد بن أمحد بن علي املدين، الدين صدر معصوم، ابن .110

،  سالفة العصر يف حماسن الشعراء بكل مصر (هـ1119: املتوىف) أمحد، مريزا بن خان بعلي
 .هـ1324طبع يف مصر  د.ن،  مصر، د.ط،
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َعلِّّمِّي .111
ُ
كِّيِّّ  ،امل

َ
  ، 1ط ،املكييأعالم ، أيب حيىي، عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد الرحيم امل

 .م2000 -هـ 1421 ، الميدار الغرب اإلس شر: االن ،بريوت 
موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واملنهج   الرمحن، عبد بن حممد سهل  أبو  املغراوي، .112

 املغرب:  - مراكش والتوزيع، للنشر اإلسالمية املكتبة : الناشرمصر،  - القاهرة، 1ط، والرتبية
 .200٧-1428 للكتاب، النبالء

 الزواري،  علي: حتقيق ،خ واألخباراألنظار يف عجائب التوارينزهة  مقديش، حممود، .113
 م.1988 اإلسالمي، الغرب  دار: الناشر بريوت،، 1حمفوظ، ط حممد

،  درر العقود الفريدة يف تراجم األعيان املفيدة  ،تقي الدين أمحد بن علي ،املقريزي .114
 .م2002 -ه1423، اإلسالميالناشر: دار الغرب بريوت،  ،1، طاحملقق: حممود اجلليلي

اإلفريقى  يبن على، أبو الفضل، مجال الدين األنصاري الرويفعمد بن مكرم ابن منظور، حم .115
 هـ.1414 ،دار صادر بريوت،، 3، طلسان العرب هـ(،٧11)املتوىف: 

  املنورة،  املدينة ،طبعة السنة احلادية عشرة ،تدوين السنة ومنزلتها  ،السيد املنعم جنم، عبد .116
 هـ.1399 األول ربيع  - الثالث العدد - ةعشر  احلادية السنة اإلسالمية،  اجلامعة: الناشر

 الدين، معني بكر، أبو شجاع، بن بكر أيب بن الغين عبد بن احلنبلي، حممد نقطة ابن .11٧
يوسف   كمال: ، احملققالتقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد (هـ629: املتوىف) البغدادي

 م.8198 - هـ1408العلمية،   الكتب دار: الناشربريوت، ، 1احلوت، ط
  ، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ، حميي الدين حيىي بن شرف أبو زكراي ، النووي .118

 .هـ1392 ،الناشر: دار إحياء الرتاث العريببريوت، ، 2ط هـ(6٧6)املتوىف: 
الناشر: مؤسسة نويهض الثقافية   ،بريوت ، 1، طمعجم األعالم اجلزائر  ،عادل ، نويهض .119

 .م9801-هـ1400للتأليف والرتمجة والنشر، 
 ُمفيت : له ، قدممعجم املفسرين من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر نويهض، عادل،  .120

  الثقافية  نويهض مؤسسة: الناشر بريوت،، 3خالد، ط حسن الش يحخ  اللبنانية اجلمهورية 
 .م1988 - هـ1409 والنشر، والرتمجة للتأليف
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 ،فسري واإلقراء والنحو واللغةملوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التا، وآخرون وليد الزبريي .121
 - هـ424مطبوعات سلسلة إصدارات احلكمة، ، الناشر: مانشسرت -بريطانياد.ط، 
 م.2003

 (هـ٧68: املتوىف) سليمان بن علي بن أسعد بن هللا عبد الدين عفيف حممد  اليافعي، أبو .122
  مية، عل ال الكتب دار: الناشر بريوت،، 1املنصور، ط خليل: حواشيه ، وضعمرآة اجلنان

 .م199٧ - هـ141٧
 


