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 دكتور إبراىيم عبد القادر الوزان تقريظ فضيلة ال
 كسلم أمجعُت كصحبو آلو كعلى زلمد سيدنا ادلتقُت إماـ على كالسالـ كالصالة العادلُت رب هلل احلمد

 ثبت من اهلل حفظو القاضي امحد الشيخ النجيب تلميذم كتبو ما على اطلعت فقد: كبعد كثَتا تسليما
 ضلبع جيدا كمجعا طيبا؛ جهدا فيو فألفيت الوزاف فارس يبأ ٔتركيات الوجداف بلطائف ادلوسـو مركياٌب
 يعلموف ال ما يل كاغفر تظنوف شلا خَتا اجعلٍت فاللهم لذلك اىال لست اٍل درل كما الفقَت العبد اسانيد

 . يقولوف ٔتا تؤخذاٍل كال

 

 ككتب

 الدكتور إبراىيم الوزاف

 قُِْْمجادل اآلخرة  ُِٕب 

 ـَُِِفرباير  ٗادلوافق لو 
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كأنزؿ عليو القرآف الكرَل دستوران  ،على الدين كلواحلمد هلل الذل أرسل رسولو باذلدل كدين احلق ليظهره 
كالصالة كالسالـ  ،رين إف ٘تسكنا بو كاىتدينا هبداهذلذه األمة كجعلو من القربات إليو كسبب العز ذلا ُب الدا

كمن ىذه الرمحة أف يسر اهلل  ،بعثو ربو رمحة للعادلُت الذل ياألم يبالن على الرسوؿ اخلاًب سيدنا زلمد 
كعلى آلو كصحبة كمن اتبعهم بإحسافو إىل أف يرث اهلل  ،رآف حىت يرفع عنهم احلرج كادلشقةألمتو أف تقرأ الق

 : و كأقوؿ مستعينا ب فإٍل استخَت األرض كمن عليها كبعدي 

حديثنا بأخذ األسانيد ميسلسلة، كإجازة اآلخذين عنهم العلـو إفَّ عنايةى العلماء اجلهابذة، قد اشتدت قدمينا ك 
ميفصلة، ككيف ال كاإلسناد من ادلزايا العالية اليت اختصت هبا ىذه األمة من دكف األمم اخلالية، إذ فيو حفظ 

 نسب األركاح، ادلقدـ بالشرؼ على نسب األشباح.

كقالوا: قػيٍربي األسانيد قربه إىل اهلل ؛ الذم ال أب لو دى لو كالدًَّعي  لذلك قاؿ األئمة الثقات: الذم ال سىنى 
كقالوا: شيوخي ادلرء آباؤيه ُب ؛ ، ككالسُّلَّم دلن ىو للسطح كاصلكقالوا: اإلسناد كالسيف للمقاتل؛ تعاىل

تضى كقاؿ السيد مير ؛ مناقبهم، كالدٍَّفع عن مىثالبهم الدين، كىكيٍصلىة بينو كبُت رب العادلُت، فهو مأموره بذكر
الزَّبيدم: تقرر عندى أئمة ىذا الشأف أفَّ قػيٍربى الركاية كعيليوَّ اإلسناد قػيٍربه إىل خَت الًعبىاد، بل قػيٍربه إىل اهلل 

 .ادلليك اجلواد

 حفظو اهلل كبارؾ لنا ُب حياتوفضيلة الدكتور إبراىيم عبدالقادر الوزاف  مطلب مٍت شيخي احلبيب كرليز كقد 
االعتماد ُب سائر العلـو عليها  لغالب الكتب اليتد شيخنا حفظو اهلل تعاىل أسانياجتهدتي ُب مجع ف
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لتكوف موسوعة إسنادية أخدـي هبا األساتذة األفاضل األكابر ّتمع أنساب الكتب ذلم ْتيث  ؛الشرعية
 . كأىًصلي هبا طالب العلم بسىلىفهم رضي اهلل عنهم ،يسهل الوصوؿ إليها إذا طلبوىا

 كاألسانيد، باألثبات ادلتعلقة الفوائد من مجلة على حيتوم ٘تهيدمقدمة ٍب  إىل ثبىتال ىذا قسمتي كقد 
 :التايل الًتتيب على فصوؿ تسعة ٍب الثبىت، بصاحب سلتصر كتعريف

 أسانيد صاحب الثبت ُب القرآف كالقراءات .: كؿ األ الفصل

 . كعلومها القراءاتحب الثىبت ُب كتب كمتوف أسانيد صا : الثاٍل الفصل

 . كعلومو الكرَل القرآف تفسَت ُب الثبىت صاحب أسانيد: ثالث ال الفصل

 . احلديث مصطلح علـو ُب الثبىت صاحب أسانيد:  الرابع الفصل

 . ادلشرفة السنة كتب اتهأم ُب الثبىت صاحب أسانيد: اخلامس  الفصل

 أسانيد صاحب الثىبت ُب كتب العقيدة . الفصل السادس :

 . الفقو كتب ُب الثبىت صاحب سانيدأالفصل السابع : 

 أسانيد صاحب الثىبت ُب كتب السَتة . الفصل الثامن :

 . كعلومها العربية اللغة ُب الثبىت صاحب أسانيد الفصل التاسع :

 كالعلماء العلم زلب ككتبو

 حسن زلمد القاضي محدا

 بالبحَتة عصر يـو السبت بتاريخ

 ـ ََِِ/ ْ/ ِْ -ق  ُُْْ من شهر  ُ
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 ادلبحث األكؿ

 ُب األثبات كاألسانيد كما يتعلق هبما
 كفيو مجلة من ادلهمات:

 : ُب األثبىات كما يتعلق هبا: األكىل

الكتاب الذم جيمع فيو احملدث مشيختو، كييػثبت فيو أسانيده كمركياتو كقراءتو على : بفتح الباء،  الثبىت
 أشياخو ادلصنفات كضلو ذلك. 

كسر أكلو كثالثو كإسكاف السُت كبالتاء، الكتاب الذم جيمع فيو الشيخ شيوخو : الًفهرست ب الًفٍهرًٍست
 كأسانيده كما يتعلق بذلك.

 : بفتح ادلوحدة كادليم، يستعملو أىل األندلس ٔتعٌت الفهرسة. البػىٍرنىامىج

يها : بفتح ادليم ككسرىا كسكوف الشُت كفتح التحتية كضمها، تطلق على الكراريس اليت جيمع ف ادلشيخة
 اإلنسافي شيوخو.

 : ما تيذكر فيو أسػماء الشيوخ مرتبة على حركؼ اذلجاء. الػميٍعجىم

قاؿ الكىتَّاٍل ُب فهرس الفهارس: اعلم أنو بعد التتبع كالًتكم ظهر أفَّ األكائلى كانوا يطلقوف لفظة )ادلشيخة( 
يطلقوف عليو بعد ذلك )ادلعجم( على اجلزء الذم جيمع فيو احملدث أمساء شيوخو كمركياتو عنهم، ٍب صاركا 

دلا صاركا يفردكف أمساء الشيوخ كيرتبوهنم على حركؼ ادلعجم، فكثر استعماؿ كإطالؽ ادلعاجم مع 
ادلشيخات، كأىل األندلس يستعملوف كيطلقوف البػىٍرنىامىج، أما ُب القركف األخَتة فأىل ادلشرؽ يقولوف إىل 

 و: الًفٍهرًٍست.اآلف: الثبىت، كأىل ادلغرب إىل اآلف يسمون
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 : ُب بياف حىد  ادلسًند، كاحملد ث، كاحلافظ: الثانية

: لغة: ادلعتمد، كاصطالحا: اإلخبار عن طريق ادلنت، أك رفع احلديث إىل قائلو، أك ذكر طريق  السَّنىد
 الكتاب إىل مصنفو.

ليس لو إال رلرد الركاية، كقد  : بكسر النوف كىو من يركم احلديثى بإسناده، سواء كاف لو ًعٍلم بو أك ادلسًند
صار اليـو يطلق على من تىوسع ُب الركاية كحىصَّل الكثَت من ادلسانيد كالفهارس، كاتصل هبا عن أئمة 

 ادلشرؽ كادلغرب من أىل ىذا الشأف.

يحىد ث
: ادلشتغل بكتب احلديث؛ بأف يكوف قرأ لفظها كفىًهم معناىا كعرؼ صحتها كسقمها، كلو  ادل

 فظ أك استنباط فقيو، كىو أرفع من ادلسًند الذم حظو من احلديث ركايتو دكف درايتو.بإخبار حا

 . قاؿ اخلفاجي ُب شرح الشفا: احلافظ كصفه لكل من أكثر ركاية احلديث كأتقنو : احلافظ

ين، كعىرؼ قاؿ الكىتَّاٍل ُب فهرستو: مىٍن ًبَّ لو مساع مثل الكتب الستة كادلسانيد األربعة على أىل الفن ادلعترب 
االصطالح معرفة جيدة، كدىرىسى كتب ابن الصالح كحواشيو كشركح األلفية كحواشيها، كترقى إىل تدكين 
معترب ُب السنة كعلومها، أك عيًرؼى فيو باإلجادة قلمو، كاالطالع كالتوسعة مذىبو، كاالختيار كالًتجيح ُب 

ثر ما ميكن أف حيصل عليو مع ضبطو كصونو ميادين االختالؼ نظره، كمجع من أدكات الفن كمتعلقاتو أك
ذلا، كاستحضاره ألغلب ما فيها، كما ال يستحضره عرؼ ادلظاف لو منها على األقل، كيشب كيشيخ كىو 
على ىذه احلالة من التعاطي كاإلدماف كاالنقطاع لو؛ فمن حىصَّلى ما ذكر أك ٖتقق كصفو كنعتو بو جاز أف 

 . كانوييوصف باحلفظ عندم ْتسب زمانو كم

 :كحكمها اإلجازة معٌت بياف ُب:  الثالثة

 .عنو يركم أف أجازه دلن يبيح فاجمليز اإلباحة،: لغة اإلجازة

 .خىطَّان  أك لفظان  الركاية ُب اإلذف: كاصطالحا
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 الفالٍل، الكتاب عٍت تركمى  أف لك أجزتي : مراسلة أك مكاتبة أك مشافهة للراكم الشيخي  يقوؿ أف:  صورهتا
 .عليو يقرأه أك منو ذلك يىسمعى  أف غَت من مسموعاٌب نم صح ما أك

 :كحكمها اإلجازة أنواع

 كإف عٍت، البخارم صحيح بركاية فالنان  أجزتي : اجمليزي  يقوؿ كأف: دلعىُت ميعىيػَّنىان  الشيخ إجازةي : أكالن 
 .فقط أطرافو سػمع أك منو، يسمعو مل

 .ذلك على اإلمجاع ًعيىاض لقاضيا ادَّعى بل هبا، كالعمل الركاية جواز على كاجلمهور

 .مركياٌب أك مسموعاٌب بكل فالنان  أجزتي : اجمليز يقوؿ كأف: ميعىُت بغَت ميعىيػَّنىان  الشيخ إجازةي : ثانيان 

 .هبا كالعمل الركاية جواز ُب قبلو كالذم النوع كىذا

 .مركياٌب بكل زىماٍل أىلى  أجزتي : اجمليز يقوؿى  كأفٍ : ميعىُت بغَت ميعُت غَتى  الشيخ إجازةي : ثالثان 

 .هبا الركاية جواز على كاجلمهور

 بنً  احلسُتً  بني  أمحدي  الفضلً  أبو ػ العامة اإلجازة يعٍت ػ أىجازىىا شلَّنٍ :  ألفيتو شرح ُب العراقي احلافظ قاؿ
يػٍريكفى  ، طاىرو  كأبو ادلاًلكيُّ، ريشدو  ابني  الوليدً  كأبو البغدادمُّ، خى  بني  عمرًك أبو حىوي كرجَّ  كغَتيىم، الس لىًفيُّ

عى  كقد ،"الرَّكضةً " ُب  زياداتًوً  من النػَّوىًكمُّ  كصحَّحىوي  احلاجًب،  ُب العاٌمةى  اإلجازةى  ىذهً  أىجىازى  مىنٍ  بعضيهم مجى
ٍعجىًم؛ حركؼً  على رتػَّبػىهيم كثَتان  خىلقان  فيو مجىىعى  لوي، تصنيفو 

ي
 بني  زلمدي  جىٍعفىرو  أبو احلافظي  كىيو لكىثرهًتًم، ادل

 كمن اإلشًبيليُّ، خَتو  بني  بكرً  أبو: احليفَّاظً  ًمنى  هًبىا حىدَّثى  كشلَّنٍ  البغدادمُّ، الكاتبً  البدرً  أيب ابنً  حلسُتً ا
 .الطوسي   ادلؤي دً  من العامةً  بإجازىتًوً  الدمياطيُّ، خىلىفو  بني  ادلؤمنً  عبدي  الدينً  شرؼي  احلافظي : ادلتأخرينى  احلفَّاظً 

 بإجازتًوً  الطَّاكسي الرٍكنً  عىلىى الربٍزىايلُّ  زلمدو  كأبو الذىيبُّ، اهللً  عبدً  كأبو ادلًز مُّ، احلجَّاجً  أبو:  اظي احلفَّ  هًبىا كمسعى 
 .الصيدالٍل جعفرو  أيب من العامَّةً 

 :عصرىم ألىل أجازكا الذين األكابر بعض ذكر ُب:  فائدة
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هٍ مىنٍ  ابن إسحاؽ بن زلمد أبوعبداهلل الكبَت احلافظ: منهم  ُب الصالح ابن قاؿ ،(ىػّٓٗت) األصهاٍل دى
 . اهلل إال إلو ال: قاؿ دلن أجزتي : قاؿ أنو احلافظ منده ابن اهلل عبد أيب عن ريكينا:  مقدمتو

 عبد أبو أجاز:  النوكم قاؿ ،(ىػِْٔت) األندلسي عىتَّاب بن زلمد اهلل أبوعبد احلافظ قرطبة عامل: كمنهم
 . العلم طلبة من قيرطبة دخل دلن ادلغرب ىلأ من كغَته عىتَّاب بن اهلل

 النػٍَّيسىابيورم، الش َتىكم احلسُت بن زلمد بن الغفار عبد بكر أبو ادلعمَّر الصاحل الشيخ نيسابور ميسند: كمنهم
 سَت ُب الذىيب نقلو كما حياتو، أدرؾى  دلن أجازى  فقد ،(ىػَُٓ) ادلتوَب كغَته، السٍَّمعىاٍل سعد أيب شيخي 
 .لنبالءا أعالـ

 كقد حياتو، أدرؾ دلن أجاز فقد ،(ىػٕٔٓ) ادلتوَب الشافعي، الس لىًفيُّ  طاىر أبو ادلعمَّر الكبَت احلافظ: كمنهم
 حياتو، أدرؾ دلن باإلجازة احلنبلي ادلقدسي نًٍعمىة بن الدائم عبد بن أمحد العباس أبو ادلسند العالمة عنو ركل
 .للذىيب اإلسالـ تاريخ من الدائم عبد ابن ترمجة ُب الذىيب ذكره كما أدركها، كقد

 كتاب صاحب ادلالكي، الفاسي احلاج بابن ادلعركؼ زلمد بن زلمد عبداهلل أبو الفقيو العالمة: كمنهم
 أعياف معرفة ُب ادلذىب الديباج من ترمجتو ُب كما حياتو، أدرؾ دلن أجاز فقد ،(ىػّٕٕ) ادلتوَب ادلدخل،

 .ادلذىب علماء

لىةى  بابن الشهَت حسن بن عمر احملدث العالمة عصره مسند: كمنهم  من ضلوان  حدَّث الذم الدمشقي، أيمىيػٍ
 الثامنة ادلائة أعياف ُب الكامنة الدرر ُب كما حياتو، أدرؾ دلن أجاز فقد ،(ىػٖٕٕ) ادلتوَب سنة، مخسُت

 .حجر البن

يٍػبىع ابن علي بن الرمحن عبد الدين كجيو الفقيو احلافظ: كمنهم  فقد ،(ىػْْٗ) ادلتوَب الشافعي، الشٍَّيبىاٍل  الدَّ
 :كقاؿ العاشر، القرف أخبار عن السافر النور من ترمجتو ُب كما عنو، يركم أف حياتو أدرؾى  دلن أجازى 

 لو ركاييت ٕتوزي  ما ركايةى  كعصرم كقيت دلدركي أجزتي 

 وقليل كتبو  من أىلٍَّفتي  كما طيرَّا كادلسموع ادلقركء من

 وكالطويل القصَتة الكتب من شيوخي من ازرليى  من يل كما
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 أجازى  فقد ،(ىػَُُُ) ادلتوَب الشافعي، ادلدٍل الكيوراٍل إبراىيم العالمة عشر احلادم القرف مسند: كمنهم
 . فهرستو ُب الكىتَّاٍل نقلو كما العصر، ألىل

 حياتو، أدرؾ دلن أجاز فقد ،(ىػُِٕٓ) ادلتوَب احلنفي، الس ٍنًدم عابد زلمد العالمة احلجاز مسند: كمنهم
 .شيوخو معجم ُب الغيمىارم الصديق بن أمحد احلافظ نقلو كما

 ألىل أجاز فقد ،(ىػُِّٖ) ادلتوَب ادلالكي، ادلدٍل الظَّاًىرم زلمد بن فاحل العالمة احلجاز زلدث: كمنهم
 .فهرستو ُب الكىتَّاٍل نقلو كما العصر،

: للميستجيز الوجيز ادلعجم ثبتو مقدمة ُب قاؿ حيث الغيمىارم، قالصدي بن أمحد احملدث العالمة: كمنهم
 .كاحد شهر ابنى  كاف كلو كغربا شرقا عصرنا أىل من حياتنا أدرؾى  مىنٍ  لكل أىجزنا

 زلمد السيد قاؿ ،(ىػَُُْ) ادلتوَب ادلكي احلىٍضرىًمي اللٍَّحجي سعيد بن عبداهلل احملدث العالمة: كمنهم
 كختمو باختصار كمركياهتم شيوخو ضمَّنو علمو، ُب كبَتا حجمو؛ ُب صغَتا بتاث صنف: ادلالكي عىلىوم
 الركاية أرادى  شلن حياٌب أدرؾى  من أجزتي  قد كإٍل ىذا؛: فقاؿ عصره؛ أىل أجاز أنٌو فيو كذكر نفيسة، بفوائد
 . كأجازكه ذلك فعلوا الذين باألئمة اقتداء مٍت؛ اإلجازة كقىًبلى  عٍت،

 .مسموعاٌب بعض فالنان  أجزتي : اجمليز يقوؿ كأف: الكتب من ٔتجهوؿ ميعىيَّنان  شيخال إجازةي : رابعان 

 .هبا الركاية جاز بقرينة اتضحت فإف للجهالة، باطلة كىي

 .لفالف ييولد دلن أجزتي : اجمليز يقوؿى  كأف: معدكمان  الشيخ إجازةي : خامسان 

 .جوازىا فالصحيح لعقبو، أك لو ييولد كمن الفلف كأجزتي  موجود، على عيًطفىتٍ  إفٍ  إال باطلة أهنا كالصحيح

 أجىاز: زليىمَّد بن ييوسيف بن قىاسم بن ييوسيف بن زليىمَّد الشيخ ترمجة ُب الكامنة الدُّرر ُب حجر ابن قاؿ
ٍيًخنىا  . كلولده ادللقن اٍبن لشى

 فعل من شهورادل كىو احملدثُت، أقواؿ من الصحيح على صحيحة مييز ال الذم للطفل اإلجازةي :  فائدة
 مولده، سنة الفىراكم اهلل عبد أبا احلـر فقيوى  الصابوٍلُّ  عثماف أبو اإلسالـ شيخي  أجاز فقد احلفاظ، أكابر

ـي  كطلب  مولده، سنة الذىيب احلافظً  الرَّضىاعة من ألخيو اإلجازةى  النوكم تلميذي  العطار ابن الدين عالء اإلما
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 ابني  احلافظي  كطلبها عمرىا، من الرابعة ُب ككانت زينب البنتو خوشيو  من اإلجازة العراقيُّ  احلافظي  كطلب
 من الثالثة ُب كىو السيوطيَّ  احلافظى  حجر ابني  كأجاز اخلامسة، بلوغها قبل رابعة البنتو العسقالٍل حجر
 سنة ُب احمللي، كاجلالؿ البػيٍلًقيٍت، كالعىلىم عصره علماء من أمحد لولده السَّخىاكمُّ  احلافظي  كطلبها عمره،
 .مولده سنة ُب الشَّرباكم عبدىاهلل األزىر شيخى  ادلالكيُّ  اخلىرىشيُّ  عبداهلل بن زلمدي  األزىر شيخي  كأجاز مولده،

 :السماع كجوه من بوجو يتحملو مل ٔتا الشيخ إجازةي : سادسان 
دَّث مل ٔتا جييز فإنو منعها، كالصحيح  لو أجازى  شيخ عن يركمى  أف أرادى  فمن كعليو ركايتو، ُب لو كأيًذف بو حيي

 . لو اإلجازة قبل شيخو ٖتملو شلا ىذا أفَّ  يػىٍعلىمى  حىت يبحثى  أف مسموعاتو مجيع

 األمة على توسعة التحمل، مراتب تنوعت(: ِّص) ثبتو ُب احلنبلي السَّفَّاريٍت الدين مشس العالمة قاؿ
 كتطوؼ الًتحل لبعضهم يكن مل رٔتا إذ أف،الش ىذا بأىل كرفقان  ادلعصومة، للًملَّة كضبطان  كحفظان  ادلرحومة،
 ادلقصود هبا فيحصل السماع، دكف كانت كإف كىي التحمل، أقساـ أحد اإلجازة فكانت البلداف،
 .كالتجمل

 .البػيٍلًقيٍت بو صرح كما اإلجازة، ُب القىبوؿ ييشًتط ال: التدريب ُب السيوطي قاؿ: فائدة
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 ترجمة صاحب الثبت 
 الذاتية ةالسَت 

 الوزاف أمُت عبدالقادر إبراىيم : االسم

 . مصر -الدقهلية زلافظة -ادلنصورة مدينة : ادليالد مكاف

 . مصرم : اجلنسية

  متزكج:  االجتماعية احلالة

 .العربية مصر مجهورية -الدقهلية زلافظة -ادلنصورة مدينة -الدراسات حي:  العنواف

 :التعليمي والمستوى الدراسة

 .القراءات ُب العالية الشهادة على لحاص -ُ

 .الشريف االزىر من القراءات ُب التخصص شهادة -ِ

 .الشريف األزىر جامعة من كالقراءات القرآف علـو ليسانس على حاصل - ّ

 .الشريف باألزىر الكرَل القرآف كلية من القراءات ُب عليا دراسات - ْ

 (.سنواتْ) االسالمية الدراسات معهد على حاصل -ٓ

 . بادلنصورة الدعاة اعداد معهد على حاصل -ٔ

 . كالصغرل الكربل العشر القراءات ُب اجازات - ٕ

 .فآالقر  كعلـو القراءات ُب حاصل على ادلاجستَت كالدكتوراه – ٖ
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 :والمهارات الخبرات

 (.سنواتَُ) كالقراءات القرآف علـو مواد ُب الشريف باألزىر التدريس ُب خربة -ُ

 .احملاضرات كالقاء كاخلطابة االمامة ُب خربات - ِ

 .كالًتبية الدعوة كسائل ُب خربات - ّ

وات قن على التجويد علم ُب حلقات رلموعة بتسجيل كقاـ تلفزيونية برامج كتقدَل اعداد ُب خربات - ْ
 .فضائية  متعددة 

 . الدعوة ككسائل كاحملاضرات اخلطب ُب أشرطة - ٓ

 .ادلتوترة القرآنية القراءات ُب االجازات كمنح لإلقراء حاليا متفرغ -ٔ

 

 : والمطبوعات المؤلفات

 .القراءات توجيو ُب دراسة... كمالك ملك قراءٌب أسرار اىل السالك ارشاد

 . الًتبية العلمية كأصوؿ ادلادة بُت ٕتمع جديدة علمية دراسة  ...بتجويد القرآف ٖتاؼ اإلخوافا

 تاريخ علم القراءات .

 د علماء رسم ادلصحف الشريف دراسة ٖتليلة )رسالة ماجستَت( .أسس الًتجيح عن

 دراسة ٖتليلة )رسالة الدكتوراه( .ُب سورة آؿ عمراف أسرار تنوع القراءات 

 . من ادلؤلفاتذلك كغَت كشارؾ ُب إعداد التفسَت ادلوضوعي ُب القرآف الكرَل ٔتركز تفسَت للدراسات القرآنية  -
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 ممن اجازه  ر إبراىيم الوزانشيوخ الدكتو بعض فصٌل في ذكر 

 الشيخ/ أمحد شاكر بدكل، كاجازه ُب القراءات العشر الصغرل من طريق الشاطبية كالدرة. -ُ

 الشيخ/ حسنُت جربيل، كاجازه ُب القراءات العشر الصغرل كالكربل من طريق الشاطبية كالطيبة. -ِ

 عشر الكربل من طريق الطيبة.زكريا عبدالسالـ الدسوقي، كاجازه ُب القراءات ال /الشيخ -ّ

 .الشيخ/ عبدالفتاح مدكور، كاجازه ُب ركاية حفص عن عاصم من طريق الطيبة  -ْ

الشيخ/ مصباح إبراىيم كدف الدسوقي، كاجازه ُب القراءات العشر الصغرم من طريق الشاطبية  -ٓ
 كالدرة .  

مشافهة عامة خاصة ك على إجازات  كقد حصل شيخي احلبيب فضيلة الدكتور إبراىيم عبدالقادر الوزاف* 
بعض بعدـ ركايتو عن ُب بعض ادلرات كلكنو حفظو اهلل، أخربٍل  ،من مشايخ كثربامسو أك مكاتبة 

 :     ، ككاف شلن أجازهادلشايخ

الندكم(،  بػ)مصطفى الشهَت سيليماف أمحد بن البىدىكم السيد بن الكرَل عبد/ الشيخ احملدث الدكتور  -ُ
عامة ّتميع مركياتو كمسموعاتو كبكل ما تصح لو ركايتو كٖتق لو درايتو من خاصة ك زة كقد أجازه إجا

 . معقوؿ كمنقوؿ منثور كمنظـو كغَت ذلك

العالمة ادلفسر الشيخ زلمد علي الصابوٍل، كيعد الشيخ الصابوٍل من أشهر مفسرم العصر دلا ال كىو  -ِ
ّتميع مركياتو  مكاتبة لة، كقد أجازه إجازة عامةصاحب التفاسَت كالتصانيف البديعة كادلؤلفات اجلمي

 كمسموعاتو كبكل ما تصح لو ركايتو عن شيوخو األجالء .
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الشيخ العالمة الدكتور / يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي، صاحب كتاب معجم ادلعاجم كالشيخات،  -ّ
بكل مسموعاتو كمركياتو  مشافهة كمكاتبةقد أجازه إجازة عامة تامة كاملة شاملة لو مؤلفات عديده، ك ك 

، كغَت ذلك  . عن شيوخو كبكل ما تصح لو ركايتو كتنفع درايتو من معقوؿ كمنقوؿ، منثور كمنظـو

الشيخ احملقق احملدث الدكتور / ماىر ياسُت الفحل، شيخ دار احلديث ُب العراؽ كاستاذ الفقو ادلقارف  -ْ
 كقد أجازه إجازة عامة مكاتبة .عديده، قيقات كٖتكلو مؤلفات بكلية العلـو اإلسالمية جامعة األنبار، 

 كقد اجازه إجازة عامة . كلو مؤلفات عديده، الشيخ العالمة احملدث / عبداهلل بن عبدالرمحن السعد ، -ٓ

 كاذلندم كٗترجان  مذىبان  كالسلفي نسبان  الصديقي زكريا زلمد أمحد خورشيدالشيخ العالمة احملدث /  -ٔ
كقد اجازه إجازة عامة  بنيباؿ، السلفية العلـو سراج ّتامعة احلديث كشيخ جلامعةا شيخ النيبايل، موطنان 

 مشافهة كمكاتبة .

 الشيخ ادلسند العميد ادلتقاعد الشريف زلمد بن أيب بكر احلبشي، كأجازه إجازة عامة .  -ٕ

القدميي اليمٍت حفظو الشيخ ادلسند احملدث العالمة ادلعمر الفقيو مفيت الشافعية / قاسم إبراىيم البحر  -ٖ
 اهلل، كأجازه إجازة عامة مكاتبة .

، كقد زار الشيخ ُب بيتو كقرأ عليو الشيخ ادلسند العالمة األصويل / علي صاحل األزىرم حفظو اهلل -ٗ
 . ، ٍب جلس مع الشيخ يتحدث معو عن شيوخو كأجازه إجازة عامة مشافهة كمكاتبة ىذه بردٌب""قصيدة 

أجازه إجازة عامة ، ك / زكريا أمحد الطالب حفظو اهللحملدث احلافظ ادلتقن الشيخ ادلسند العالمة ا -َُ
 . مكاتبة

 الشيخ ادلعمر موالنا كيل احلق الصديقي حفظو اهلل . -ُِ

 ر ... كقد ذكرت ىنا بعضان من اسانيدىم .كغَتىم كث
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 {مياً خاصة في مجال الدعوة وغيرهممن تأثر بهم الدكتور إبراىيم الوزان عل}

 كىو ،الشريف باألزىر اإلسالمية البحوث رلمع كعضو علوموك  احلديث أستاذ الدكتور مصطفي الندكم
و شركحات لكتب احلديث كتعليقو على اجملالس، فلقد قرأ عليو كمسع من كالدراية، القراءة حيث من عمدتو

علميان كبدا ىل ذلك  الوزاف إبراىيم الدكتور هبم تأثر الذين ادلشايخ أحدلذا يعد الدكتور مصطفي الندكم 
عندما مسعت بقراءتو كتعليقو على األربعُت النوكية فكاف رللس علم حيث مجع بُت الركاية كالدراية، ككذا ُب 

ث ادلسلسل باألكلية كالعقيدة الطحاكية ككاف يقرأ بنفسو كيعلق على ادلنت أك الكتاب الذم رللس قراءة احلدي
أف مسح ىل بتوضيح معٍت  كتواضعو يقرأه ككانت قراءتو قراءة ضبط كٖترل كٖتقيق، كمن مساحتو ككرمو

ر ىل احلديث ادلسلسل باألكلية، كشيخنا حفظو اهلل الدكتور إبراىيم حيب طالب العلم كجيلهم، كايضان ذك
عندما كنت أقرأ عليو موطأ اإلماـ مالك بركاية حييي بن حييي الليثي، ككنت أقرأ كما ىي عادتنا ُب رلالس 
الركاية فقاؿ ىل ٘تهل كال تتعجل ُب القراءة نريد أف نتعلم كنفهم فهل قرأت قراءة كسط حىت ميكننا الوقف 

ما كاف  يٌ لدراية كنفهم ما نقرأه، كقص علعلى بعض الكلمات كنشرح معانيها كبذلك صلمع بُت الركاية كا
  التعليق .ك  رحمن حيث الشحيدث ُب رلالس شيخو الدكتور مصطفي الندكم حفظو اهلل 

، كقد ذكر ىل شيخي الدكتور كايضان شيخنا العالمة ادلقرئ الدكتور حييي بن عبدالرازؽ الغوثاٍل حفظو اهلل
ئ العالمة ادلسند حييي الغوثاٍل حفظو اهلل، كذلك أثر حديث إبراىيم الوزاف مدل حبو كتأثره بالدكتور ادلقر 

ٍب قاؿ ىل الدكتور إبراىيم أبلغو مٌت السالـ كقل لو إف شيخي حييي الغوثاٍل،  جرل بيٍت كبُت الدكتور
  الدكتور إبراىيم الوزاف حيبك . 
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 {في بعض المسلسبلت فصلٌ }

مسعت  الكرَل، القرآف بكلية التدريس ىيئة عضو الوزاف، القادر عبد بن إبراىيم الدكتور: مواله عفو إىل الفقَت يقوؿ
:  قاؿ منو، مسعتو حديث أكؿ كىو ادلرعشلي الرمحن عبد بن يوسف الدكتور احلديث ادلسلسل باألكلية احلقيقية من الشيخ

 ،(قَُُْ - ُّّٓ)ادلكي ٍب األصل اإلندكنيسي الفاداٍل عيسى زلمد بن ياسُت زلمد الدنيا مسند شيخنا بو حدثنا
 قاؿ حديث، أكؿ كىو(قُِّٔ ت)ادلكي ٍب الدمشقي ادلخالٌب اهلل عبد بن أمحد ادلقرئ العالمة عن  حديث أكؿ كىو

 قاؿ حديث، أكؿ كىو(قُِّٖ ت)ادلدٍل الظاىر اهلل عبد بن زلمد بن فاحل زلمد اليسر أبو ادلنورة ادلدينة مسند حدثنا
 العطار الكرَل عبد بن عمر ثنا قاؿ حديث، أكؿ كىو(قُِٕٔ ت)دلكيا السنوسي علي بن زلمد السيد حدثنا
 ثنا حديث، أكؿ كىو(قَُُٕ ت)الدمشقي اجلينيٍت إبراىيم بن صاحل ثنا قاؿ حديث، أكؿ كىو(قُِْٗ ت)ادلكي
 ت)البعلي الباقي عبد اإلسالـ شيخ ثنا حديث، أكؿ كىو(قُُّٖ ت)ادلدٍل الربزصلي الرسوؿ عبد بن زلمد

 ثنا حديث، أكؿ كىو(قَُُٕ - ٗٓٗ) البهوٌب يوسف بن الرمحن عبد ادلعمر شيخو عن حديث، أكؿ وكى(قَُٖٗ
 القاضي اإلسالـ شيخ كالدم ثنا حديث، أكؿ كىو(قٕٖٗ ت)األنصارم زلمد بن زكريا القاضي بن يوسف الدين مجاؿ
 حجر بن زلمد بن علي بن دأمح الفضل أبو اإلسالـ شيخ ثنا حديث، أكؿ كىو(قِٔٗ ت)األنصارم زلمد بن زكريا

 كىوق(َٖٔ ت)العراقي احلسُت بن الرحيم عبد الفضل أبو الزين احلافظ ثنا حديث، أكؿ كىو(قِٖٓ ت)العسقالٍل
 الفرج أبو ،ثنا حديث أكؿ كىو(قِٕٔ - ٕٖٓ) احلراٍل ادلنعم عبد بن اللطيف عبد الفرج أبو النجيب ثنا حديث، أكؿ
 ادلؤذف ادللك عبد بن أمحد صاحل أيب بن إمساعيل ثنا حديث، أكؿ كىو(قٕٗٓ - َٗٓ) اجلوزم بن علي بن الرمحن عبد

 طاىر أبو ثنا حديث، أكؿ كىو(قَْٕ - ّٖٖ)صاحل أبو أيب ثنا حديث، أكؿ كىو(قِّٓ - ُْٓ) النيسابورم
 ت)يسابورمالن العبدم احلكم بن بشر بن الرمحن عبد ثنا حديث، أكؿ كىو(قَّّ ت)البزاز زلمش بن زلمد بن زلمد
 موىل قابوس أبو ثنا ،(قُِٔ ت)دينار بن عمرك ثنا ،(قُٖٗ - َُٕ) عيينة بن سفياف ثنا حديث، أكؿ كىو(قَِٔ

:  كسلم عليو اهلل صلي اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ ،(قٓٔ ت)العاص بن عمرك بن اهلل عبد ثنا العاص، بن عمرك بن اهلل عبد
 حسن حديث كقاؿ الًتمذم، ركاه {السماء ُب من يرمحكم األرض ُب من واارمح ، كتعايل تبارؾ الرمحن يرمحهم الرامحوف}

 . صحيح
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 :  األول الفصل

 {وعلومو الكريم القرآن تفسير في الثَبت صاحب أسانيد}

َفاُه ِمْن الذي َجَمَع ِفي الُقْرآِن الَعِظيِم ُكُنوَز َوَمَعاِني َدقَاِئَق َحَقاِئِق الُعُلوِم وَأْعَطى َمن اْصطَ  للِ الَحْمُد 
َها ِمْن الَمْنطُوِق َوالِمْفُهوِم َوَخصَّ َمْن َشاَء ِمْن ِعَبا َها َما انَطَوى ِفي ْ ِدِه ِبِحْفِظ  َخْلِقِو َمَفاتِيَحَها فَاْسَتْخَرَج ِمن ْ

 ِكَتاِبِو َوأَْلَهَمُو الَعَمَل ِبُشُروِطِو َوآَداِبِو .
َعَلَنا ِمْن َحَمَلِة الِكَتاِب َوَأْشُكُرُه َعَلى َما َأْوالَنَا َوَىَدانَا الَطرِْيَق َأْحَمُدُه َعَلى َما َوف ََّقَنا َواْصطََفانَا َوجَ 

َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُو َشَهاَدًة َتُكوُن ِلي َفْخًرا لَِيوِم الَعْرِض َوالِحَساِب الُل َوَأْشَهُد َأن الَّ إَلََو إاَل  الصواب,
َعْبُدُه َوَرُسولُُو َوَأَحبُّ اأَلْحَباِب ِإَلى الَمِلِك الَوىَّاِب َوَعَلى آِلِو   َنا ُمَحمًَّداَوَأْشَهُد َأنَّ َسيَّْدنَا َونَِبي َّ 

ًرا   . َوَأْصَحاِبِو َوالِذيَن اْىَتَديْ َنا ِبِهْم ِإَلى َطرِيِق َىَذا الِكَتاِب َوَسلّْْم َتْسِليًما َكِثي ْ
ُر ِإلَ  ُد ,,,   ا بَ عْ   َ َأمّ   .  ِإبْ َراِىيُم ْبُن َعْبِد الَقاِدِر ْبِن َأِميِن َعْبِد الَقاِدِر الَوزَّانِ ى َمْواَلُه الَجِلْيِل/فَ يَ ُقوُل الَفِقي ْ
تَ َعاَلى الُمنَ زَُّل َعَلى ُمْخَتارِِه َوُمْصطََفاُه الَمَفضَِّل وََكاَن ِعْلُم  اللِ َلمَّا َكاَن َأْفَضُل الُكُتِب السََّماِويَِّة ِكَتاُب  

ي َوَأَجلُّ َما لِتَ َعلُِّقِو ِبِو َأْعَظَم الُعُلوِم ِمْقدارًا َوَأْرفَ َعَها َشَرفًا فَ ُهَو َأْوَلى َما ُتْصَرُف ِإلَْيِو الِهَمُم الَعَوالِ  الِقَراَءاتِ 
ى َلُو رَِجاٌل ُمَحقِّْقوَن َوُفُحوٌل ُمَدق ُّْقوَن فَ  َكَشُفوا َعْن ُوُجوِه تُ ْبَذُل ِفيِو الُمَهُج الَغَواِلي ال ِسيَّْما َوَقْد َتَصدَّ

 .  اللِ َخَراِئِدِه اللّْثَاَم َونَ َقُدوُه َعَلى َتْحرِْيٍر تَاٍم َكاَن َحَمَلُتُو ُىْم َصْفَوُة ِعَباِد 
َنا ِمْن ِعَباِدنَا ..تَ َعاَلى َعزَّ َوَجلَّ اللُ َكَما قَاَل   ثُمَّ َأْورَثْ َنا الِكَتاَب الَِّذيَن اْصطََفي ْ

 : ) أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل ( ِه األُمَِّة َكَما قَاَل َوَأْشَراُف َىذِ 
ي لِتَ ْعِليِم َمْن َشاَء ِمْن ِعَباِدِه َتْجوِيَد  ُحُروِفِو َوَلمَّا َجاَد الَحنَّاُن الَمنَّاُن ُذو الَفْضِل َواإِلْحَساِن بِالَتَصدّْ

َنا ِظ َوالَضْبِط َواإِلتْ َقاِن َوِرَوايَِة طُُرِقِو الُمتَ َواِتَرِة الِحَساِن ,َوَسَماِع تَ َلِقْيِو َعْن َمَشاِيِخِو َأْىِل الِحفْ   َجاَء ِإلَي ْ
بِاللُّْطِف الَجِلي  َوقَ َرَأ َعَلّي َخْتَمًة   اللُ َحِفظَُو                                 اأَلُخ الَنِجْيُب الَفاِضُل /

رَِةِ َغايَِة اإِلتْ َقاِن َكاِمَلًة ِمْن َأوَِّلَها ِإَلى آِخرَِىا  بِالِقَراَءاِت الَعْشِر الُصْغَرى ِمن َطرِيِق الَشاِطِبَيِة َوالدُّ
َواٍن . ِق فََأَجْزتُُو ِفي يالَطرِ  اَواْسَتَجازَِني بَ ْعَد فَ َراِغِو ِمَن الِقَراَءِة ِمن َىذَ  َواإِلْحَكاِم َعَلى أََتمّْ بَ َياٍن َوَأْكَمِل ُعن ْ
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َراًدا بِالشَّْرِط الُمْعَتَبِر ِعْنَد الُعَلَماِء وأذنت لو أن يَقرأ ويُقرئ القرآن العظيم الِقَراَءِة َواإلِ  َراِء َجْمًعا َوإف ْ ق ْ
 ِفي َأيّْ ُقْطٍر نَ َزَل َوِفي َأيّْ َمَكاٍن َحلَّ ِإلَْيِو َواْرَتَحَل .

رَِة َعَلى َوَأْخبَ ْرتُُو ,,, أَنّْي تَ َلقَّْيُت الُقْرآَن الَكرِْيَم بِالِقَراَءا ِت الَعْشِر الُصْغَرى ِمن َطرِيِق الَشاِطِبَيِة َوالدُّ
 َحْضَرِة اأُلْساتذة العِلماِء اآلتي أسماؤىم, وىذا علي حسب الترتيب الزمني لقراءتي عليهم :

 ِتِو.اأُلْسَتاِذ الشيخ/ َأْحَمُد بن َشاِكِر بن َأْحَمِد بن ُمَحمَِّد َبَدِوي تَ َغمََّدُه اللُ ِبَرْحمَ  -ٔ
 اأُلْسَتاِذ الشيخ/ حسنين جبريل. -ٕ
وبين الشيخ مصباح و اإلمام ابن الجزري أحد  ,الشيخ/ مصباح بن إبراىيم بن ودن الدسوقي -ٖ

رَِة.  عشر رجبلً وىو أعلي سند موجود اآلن في العالم من َطرِيِق الَشاِطِبَيِة َوالدُّ
الَكرِْيَم بِالِقَراَءاِت الَعْشِر الكبري ِمن َطرِيِق طيبة النشر َعَلى َحْضَرِة  كماَ َأْخبَ ْرتُُو ,,, أَنّْي تَ َلقَّْيُت الُقْرآنَ 

 اأُلْساتذة العِلماءِ 
 اأُلْستاذ الشيخ حسانين جبريل -ٔ
وىو أعلي سند موجود اآلن  ,اأُلْستاذ الشيخ زكريا بن محمد بن محمد بن عبد السبلم الدسوقي -ٕ

 في العالم من َطرِيِق الطيبة .
َأْخبَ ْرتُُو ,,, أَنّْي تَ َلقَّْيُت الُقْرآَن الَكرِْيمَ برواية حفص مفردة ِمن َطرِيِق الشاطبيةَ َعَلى َحْضَرِة اأُلْستاذ  كماَ 

  . الشيخ َأْحَمُد بن َشاِكِر بن َأْحَمِد بن ُمَحمَِّد َبَدِوي تَ َغمََّدُه اللُ ِبَرْحَمِتوِ 
ْرآَن الَكرِْيم برواية حفص مفردة ِمن َطرِيِق طيبة النشرَ َعَلى َحْضَرِة اأُلْستاذ كمَا َأْخبَ ْرتُُو أَنّْي تَ َلقَّْيُت القُ 

 .الشيخ عبد الفتاح بن مدكور بن محمد بيومي
كما أخربتو أنٍت قرأت القيٍرآفى الكىرًٍَل بركاية حفص مفردة ًمن طىرًيًق الشاطبية أكثر من مرة، ككذا كالقراءات 

فضيلة الشيخ العالمة ادلقرئ/ حافظ الصانع، بيد أنو مل يكن مهتمنا  بالعشر الصغرل كالكربل على
 باإلجازات كاألسانيد كذلك مع علو كعبو ُب ىذا التخصص الدقيق.
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 حسب العلو القراءاتأخذت عنهم القرآن و  قرأت عليهمالمشايخ الذين 

 
 

 الشيخ مصباح إبراىيم ودن الدسوقي السند األول:

 
رَِة علي  أَنّْي أخبرتو,,,, تَ َلقَّْيُت الُقْرآَن الَكرِْيَم بِالِقَراَءاِت الَعْشِر الُصْغَرى ِمن َطرِيِق الَشاِطِبَيِة َوالدُّ

الَعبلََّمِة صاحب الفضيلة الشيخ المقرئ /مصباح بن إبراىيم بن محمد بن  الشيخ علي  ودن 
 . (ٔ)الدسوقي المقرئ بالجامع اإلبراىيمي

( فضيلة ٔآن الكريم بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة على: )وقد أخبرني أنو أخذ القر 
ر/ الفاضلي بن علي أبو ليلة الدسوقي بلدًا المالكي مذىبا * والفاضلي قرأ  الشيخ المقرئ الُمعمّْ

شيخ القراء بمدينة دسوق  -(ٕالقرآن الكريم بالقراءات العشر من طريق الشاطبية والدرة على: )
بن عبد  العظيم الدسوقي المالكي )إمام جامع إبراىيم الدسوقي( وىو  اللئ / عبد العبلمة المقر 

( السيد إبراىيم العبيدي المالكي األزىري )  ٗ( العبلمة على الحدادي األزىري وىو على:)ٖعلى: )
 .َسَنِدهِ  ِذْكرُ  َسَيْأِتي وَ  ى  ( ٖٖٕٔكان حيا سنة 

 
 
 
 
 
 

                                                           

ءات السبع من طرٌق الشاطبٌة ختمة كاملة وبالقراءات الثالث المتممة من طرٌق الدرة ( الشٌخ  مصباح  أخبرنً أنه قرأ القرآن الكرٌم بالقرأ)

 إلى سورة فاطر تقرٌباً بسبب دخوله الجٌش ألداء الخدمة العسكرٌة ومع ذلك فقد أجازه الشٌخ الفاضلً بالعشر الصغري كلها .
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 الدسوقي لسبلما عبد زكريا  الشيخ :الثاني السند
 

 الَعبلََّمةِ  علي الطيبة َطرِيقِ  ِمن الكبري الَعْشرِ  بِالِقَراَءاتِ  الَكرِْيمَ  الُقْرآنَ  قرأت أَنّْي ,,,,أخبرتو كما
 وىو الدسوقي السبلم عبد بن علي بن محمد بن زكريا  الشيخ/  المقرئ الشيخ الفضيلة صاحب

 المقرئ الشيخ فضيلة: على والطيبة والدرة لشاطبيةا( طريق من العشر بالقراءات الكريم القرآن أخذ
ر  الكريم القرآن قرأ والفاضلي* مذىبا المالكي بلداً  الدسوقي ليلة أبو علي بن الفاضلي/ الُمعمّْ

 بمدينة القراء شيخ علي وىو  أبوحطب يوسف أحمد بن سيد على الطيبة طريق من العشر بالقراءات
 (الدسوقي إبراىيم جامع إمام) المالكي الدسوقي العظيم  عبد بن الل عبد/  المقرئ العبلمة دسوق

 كان) األزىري المالكي العبيدي إبراىيم السيد على وىو األزىري الحدادي على العبلمة على وىو
 .َسَنِدهِ  ِذْكرُ  َوَسَيْأِتي( هٖٖٕٔ سنة حيا
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 (ٕ)الشيخ حسنين جبريل  :لثالسند الثا
 

رَِة وكذا أَ  كما أخبرتو,,,, نّْي تَ َلقَّْيُت الُقْرآَن الَكرِْيَم بِالِقَراَءاِت الَعْشِر الُصْغَرى ِمن َطرِيِق الَشاِطِبَيِة َوالدُّ
َلِة اأُلْسَتاِذ الَشْيِخ/َحَسِنْين  القراءات العشر الكبري من طريق الطيبة علي الَعبلََّمِة َحْضَرِة َصاِحِب الَفِضي ْ

الصغري َعَلى صاحب  َحمَِّد ْبِن َعِفْيِفيّْ ْبِن جبريل َوَأْخبَ َرِني أَنَُّو تَ َلقَّى الِقَراَءاِت الَعْشرِ ْبِن ِإبْ َراِىْيَم ْبِن مُ 
َلِة اأُلْسَتاِذ/َعِليّْ ْبِن َأْحَمَد ْبِن َحَسْن َوَأْخبَ َرِني أَنَُّو تَ َلقَّى الِقَراَءاِت الَعْشَر َعَلى الَعبلَّ  َمِة  الَفِضي ْ

{ َوُىَو َعْن َواِلِدِه َوُأْسَتاِذِه الَعبلََّمِة الشَِّهْيِر النّْْحرِيِر/السَّ  يِّْد َحَسْن ُمَحمَّد ِبِدير الَمْعُروِف ب }الِجرِْيِسيّْ
نِِو ِه َوَأَوابِالشَّْيِخ/َحَسْن ُمَحمَّد ِبِدْير الَمْعُروِف ب }الِجرِْيِسيّْ الَكِبْيِر{ َوُىَوَعْن ُعْمَدِة زََمانِِو َوُمَحقِّْق َعْصرِ 

 ........ اللُ الُمْتِقِن الشَّْيِخ/}الُمتَ َولّْي{ رَِحَمُو 
َلِة اأُلْسَتاِذ الَشْيِخ/َحَسِنْين ْبِن ِإبْ َراِىْيَم ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن عَ  ِفْيِفيّْ َوَأْخبَ ْرني أيضًا ,,, َحْضَرِة َصاِحِب الَفِضي ْ

لكبري ِمْن َطرِْيِق الطَّيَّْبِة من جميع طرقها ورواتها َعَلى َشْيِخ قُ رَّاِء ا ْبِن ِجْبرِْيَل أَنَُّو تَ َلقَّى الِقَراَءاِت الَعْشرِ 
لُو بَِنَباَىِة الَفْهِم َعْصرِِه َوزََمانِِو َوَفِقْيِو ُعَلَماَء َدْىرِِه َوَأَوانِِو الَمْعُروِف ِبَغَزارَِة الِعْلِم َوالتَّْحِقْيِق الَمْشُهوِد َ 

َلِة اأُلْسَتاِذ الَشْيِخ/َأْحَمِد ْبِن َعْبِد َوالتَّْدِقْيِق الَحرِْيِص عَ  َلى ِكَتاِب رَبِّْو َوالَبِصْيِر بُِنوِر قَ ْلِبِو َصاِحِب الَفِضي ْ
ِن  الَورِعِ الُمْتقِ الَعزِْيِز ْبِن ُمَحمٍَّد الشَِّهْيِر ب  } الزَّيَّاَت { َوَأْخبَ َرِني أَنَُّو تَ َلَقى الِقَراَءاِت َعَلى الَعاِلِم اأَلِدْيبِ 

َلِة الشَّْيِخ/َعْبِد الَفتَّاِح ِىِنْيِدي, َوُىَو َأْخبَ َرُه َكَذِلَك أَنَُّو تَ َلقَّى الُقْرآَن الَكرِْيَم ِبَجِمْيعِ  ِقَراَءاتِِو َكَذِلَك  َفِضي ْ
َوُىَو َعِن  -تَ َعاَلىالُل  رَِحَموُ  -َعْن ُعْمَدِة زََمانِِو َوُمَحقِّْق َعْصرِِه َوَأَوانِِو الُمْتِقِن الشَّْيِخ/} الُمتَ َولّْي { 

رّْيّْ التُ َهاِميّْ َوُىَو َعِن ّشْيِخ قُ رَّاِء َوْقِتِو الشَّْيِخ/َأْحَمِد ْبِن ُمَحمَِّد الَمْعُروفِ   ب } ِبَسَلُمونَة الشَّْيِخ/َأْحَمِد الدُّ
 .َسَنِدهِ  ِذْكرُ  َسَيْأِتي وَ  {َوُىَو َعِن الشَّْيِخ الُمَحقِّْق / ِإبْ َراِىيَم الُعبَ ْيِديّْ 

 
 
 
 
 

                                                           
(
ٕ
, وسند بالقراءات العشر الشٌخ حسنٌن جبرٌل له سندان , سند ِبالِقَراَءاِت الَعْشِر ال ( ًِّ ِس ٌْ َرِة علً الشٌخ الِجِر ِة َوالدُّ ٌَ ُصْغَرى ِمن َطِرٌِق الَشاِطِب

 الكبري من طرٌق الطٌبة علً الشٌخ الزٌات رضً هللا عنهم.
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 : اأُلْسَتاِذ َأْحَمُد بن َشاِكِر بن َأْحَمِد بن ُمَحمَِّد َبَدِويرابعالسند ال
 

رَِة علي  أخبرتو,,,, كما أَنّْي تَ َلقَّْيُت الُقْرآَن الَكرِْيَم بِالِقَراَءاِت الَعْشِر الُصْغَرى ِمن َطرِيِق الَشاِطِبَيِة َوالدُّ
ِب الَعطُوِف الرَِّحيِم بَِتبَلِميِذِه َسيِّْدي الشَّْيِخ / َأْحَمُد بن َشاِكِر بن َأْحَمِد بن ُمَحمَِّد َصاِحِب الَقلْ  الَعبلََّمةِ 

ِبَرْحَمِتِو َوَأْسَكَنُو َفِسْيَح َجنَّاتِِو َوالِذي َأْخبَ َرِني بَأَنَُّو َأَخَذ الِقَراَءاِت الَعْشَر ِمْن َطرِيِق الُل َبَدِوي تَ َغمََّدُه 
َلِة اأُلْسَتاِذ الشَّْيخ /َعْبِد الشَّاطِ  رَِّة َعَلى َفِضي ْ بن ُمَجاِىِد بِن َسبَلَمَة الِبْلَتاِجيّْ َوُىَو َعِن الشَّْيِخ  اللِبيَِّة َوالدُّ

ْيِخ /ُمَحمَِّد بن ُمحمَِّد بن ُمْصطََفى الَجَمْل َوُىَو َعِن الَشْيِخ /َأْحَمِد بن يُوِسِف َعجَّوِر َوُىَو َعْن أَبِيِو الشَ 
اِويّْ َوُىَو /يُوِسِف َعجَّوِر َوُىَو َما ذََكَر َعْن َشْيِخِو/َعْبِد الِمْنِعِم الَنبَ َراِوي َوُىَو َعِن الشَّْيِخ /ُسَلْيَماِن الشّْْهدَ 

ُهُم َعِن الشَّْيِخ/ُمْصطََفى الِمْيِهيّْ َوُىَو َعِن أَبِْيِو الشَّْيِخ /َعِليِّ الِمْيِهيّْ الّبِصْيِر ِبَقْلِبِو  َوُىَو َعن َمَشاِيَخ ِمن ْ
  .َسَنِدهِ  ِذْكرُ  َسَيْأِتي وَ  َوُىَو َعِن الشَّْيِخ / السََّمنّّوِديّْ الُمِنيرِ اللُ الشَّْيُخ /ِإْسَماِعيٌل رَِحَمُو 
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 الُعبَ ْيِدي َبَدوىّْ  ْبن ِإبْ َراِىيم/ العبّلمة الشَّْيخ سند
 

ءَ  َمَشاِيخ َعَلى الُعبَ ْيِدي َبَدوىّْ  ْبن ِإبْ َراِىيم/ مةالعبّل  الشَّْيخ قَ َرأَ  فَ َقدْ  ُهم َأِجبلَّ  َعْبدِ /  الشَّْيخ الُمَحقّْق:  ِمن ْ
 ُمْصطََفى/  الشَّْيخ وَ  الَبدِري َعلّْي/  السَّيّْد الَفاِضل الُعْمَدة و اأُلْجُهوِري ُعَمر ْبن َحَسن ْبنِ  الرَّْحَمنِ 
 .السََّمنُّوِدي الُمِنير دُمَحمَّ /  الشَّْيخ وَ  الَعزِيِزي

 الَماِلِكي الِمْصِري اأُلْجُهوِري ُعَمر ْبن َحَسن ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ /  الشَّْيخ ِمْصرَ  قُ رَّآءِ  َشْيخِ  أما -ٔ
 اِفِعيالشَّ  الِمْصِري البَ َقِري ُمَحمَّد ْبن رََجبِ  ْبن أحمد السََّماحِ  أَِبى/  اإلمام الشَّْيخِ  َعن َوُىوَ  اأَلْزَىِري

ينِ  َشْمسِ /  ِمْصرَ  ِفي اإِلقْ َراءِ  َشْيخِ  َعنِ  َوُىوَ   القاىري البَ َقِري ِإْسَماِعيلَ  ْبنِ  قَاِسمِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  الدّْ
ينِ  زَْينِ /  اإلمام الشَّْيخِ  َعنِ  َوُىوَ  اأَلْزَىِري الشافعي  الشَّاِفِعىّْ  الَيَمِنىّْ  ِشَحاَذة ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  الدّْ

 ُسْبَحانَوُ  - اللِ  قَ ْولِ  ِإَلى الُقْرآنِ  َأوَّل َمنْ  الَيَمِنىّْ  ِشَحاَذة/  اإِلَمامِ  الشَّْيخِ  َواِلِده َعَلى قَ َرأَ  َوُىوَ  ْٖصِرىّْ المِ 
َنا ِإَذا َفَكْيفَ }:  النَّْساءِ  ُسورَةِ  ِفي - َوتَ َعاَلى َنا ِبَشِهيدٍ  أُمَّةٍ  ُكلّْ  ِمن ِجئ ْ ُؤاَل  َعَلى   ِبكَ  َوِجئ ْ  ,{َشِهيًدا ءِ ىَ 

 السُّْنَباطي الَحق َعْبدُ  ِبنْ  َأْحَمدُ  ِبنْ  َأْحَمدُ /  الشَّْيخِ  َواِلِدهِ  تِْلِميذِ  َعَلى َخَتْمتوُ  فَاْسَتْأَنفَ  َواِلُدهُ  تُ ُوفّْيَ  ثُمَّ 
 َوَدِفينِ  الُمنَ وَّرَةِ  الَمِديَنةِ  َنزِيلِ  اأَلْزَىري الِمْصِري الشَّاِفِعي الَيَمِنىّْ  ِشَحاَذة/  اإلمام الشَّْيخِ  وقرأ , الِمْصِريُّ 

ينِ  نَاِصرِ /  اإلمام الشَّْيخِ  على الَبِقيعِ  /  اإِلْسبَلمِ  َشْيخِ  َعنِ  َوُىوَ  الشَّاِفِعي الطَّْببَلِوي َساِلم ْبنِ  ُمَحمَّدِ  الدّْ
ينِ  زَْينِ /  اإلمام ْيخِ الشَّ  َعنِ  َوُىوَ  الشَّاِفِعي األَنَصاِريِ  أحمد ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  زََكرِيّا َيْحَيى أَِبى  الّنعيم أَِبى الدّْ

دِ /  اإلمام الشَّْيخِ  َعنِ  َوُىوَ  الشافعىّ  الَعَقِبيّ  يُوُسفَ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  رْض َوانَ   ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ
ِمْشِقيّْ  الَجَزِريّ  ْبنِ  يُوُسفَ  ْبنِ  َعِلىّْ   .- الل رحمو - الدّْ

 أَِبى/  الشَّْيخِ  َعنِ  َوُىوَ  السجاعي َعْبده/  الشَّْيخُ  َعَلى أَْيًضا األجهوري الَرْحَمنِ  َعْبد/  الشَّْيخُ  قَ َرأَ  َوَقدْ  •
 .ذَْكُره السَّاِبقِ  ِبَسَنِدهِ  البَ َقِري ُمَحمَّد ْبن رََجبِ  ْبن أحمد السََّماحِ 

ُهمْ  َنذُكرُ  الَمَشاِيخِ  ِمنْ  الَعِديدِ  َعَلى اأَْيضً  األجهوري الَرْحَمنِ  َعْبد/  الشَّْيخُ  قَ َرأَ  َوَقدْ  • /  الشَّْيخُ :  ِمن ْ
 يوسف/  الشَّْيخِ  َعَلى َوُىمْ  األسقاطي َأْحَمدُ /  الشَّْيخُ  وَ  البَ َقِريّ  َأْحَمد/  الشَّْيخِ  وَ  السجاعي َعْبده

                                                           
ٖ
خِ  المبارك : أن السند لطائف من  ٌْ فِ /الشَّ ٌْ نِ  َس ٌْ ْحَمنِ  َعْبدِ  الدِّ ًِّ  الرَّ َمِن ٌَ خِ ال َوالِِدهِ   علً قرأ  ال ٌْ ًِّ  ِشَحاَذةِ / شَّ َمِن ٌَ  ُسوَرةِ  ِفً َتَعالَى َقْولِهِ  إِلَى ال

ذِ  َعلَى َخْتَمهُ  َفاْسَتأَْنفَ  َوالُِدهُ َماتَ  ُثمَّ  {شهٌدا هؤالء على بك وجئنا بشهٌد أمة كل من جئنا إذا فكٌف}النَِّساءِ  ٌْ  َعْبدِ  ْبنِ  أَْحَمدِ / الَعالَّّمةِ  َوالِِدهِ  ِتْلِم

ًِّ الُسْنبَ  الَحقِّ   المتقدم السند باقً بنفس اِط
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يَارِ  الُقرَّاءِ  َشْيخ زَاَده َأْفنِدي  ِمنْ  ُقُدوَموُ  َوقَّتَ  ِمْصرَ  ِبَقْلَعةِ  َوأَلَّف َوَخْمِسينَ  دَواحِ  َعام الُقْسطَْنِطيِنيَّةُ  بِالدّْ
/  الشَّْيخِ  وََكَذا , اأَلْزَىرُ  بِالَجاِمعِ  األزبكاوي ُمَحمَّدٌ /  الشَّْيخ وََكَذا َسَنِدهِ  ِذْكرُ  َسَيْأِتي وَ  الشَّرِيف الَحجّْ 

 ِإَلى رِْحَلِتوِ  َوْقت الَمْغرِِبي الشيماظي الل َعْبد/  الشَّْيخِ  ىَعلَ  وََكَذا , ُمَعمَّرُ  ِبنْ  ِبِرَواقِ  أَْيًضا ِبوِ  َمْحُفوظٌ 
 َعَلى الشّْيَماِظي الل َعبد/  الشَّْيخ وقرأ الِهْجَرةِ  ِمنْ  َوأَْلف َوِماَئة َوَخْمِسينَ  ِاثْ نَ ْينِ  َعامَ  الُمنَ وَّرَةِ  الَمِديَنة

 َصاِحب الِهبِطي الل َعبد/  بِالشَّْيخ َسَنُده الُمَتِصل يَماِظيالشّْ  الَخاِلق َعبد/  الشَّْيخ ِمنُهم َكِثيرِينَ  رَِجال
اِني َعمرو بِأَِبي َسَنُده الُمَتِصل الشَِّهيَرة األوقَافِ   .الدَّ

/  ْيخِ الشَّ  َعَلى الُقْرآنَ  قَ َرأَ  َوُىوَ  البدري َعَليّ  السَّيّْد/  الشَّْيخِ  َعَلى أَْيًضا الُعبَ ْيِدي/  اإِلَمامَ  قَ َرأَ  َوَقدْ  -ٕ
 وََكَذا األزبكاوي َأْحَمد/  الشَّْيخِ  َعَلى وََكَذا زَاَده َأْفنِدي يوسف/  الشَّْيخِ  َعَلى وََكَذا , األسقاطي َأْحَمد

 .الَمْغرِِبي الل َعْبد/  الشَّْيخِ  َعَلى وََكَذا , َمْحُفوظ/  الشَّْيخِ  َعَلى
يَارِ  الَمنُصوِري َأْحَمدُ /  الشَّْيخِ  َمْواَلنَا َعَلى الُقْرآنَ  َرأَ ق َ  فَ َقدْ  زَاَدهُ  َأْفنِدي يُوُسف/  الشيخ َوَأمَّا •  بِالدّْ

َها رِْحَلِتوِ  َوْقتُ  القسطنطنية  َوَعَلى ُسْلطَانُ /  الشَّْيخِ  َعَلى الَمنُصوِري/  الشيخ َوقَ َرأَ  , ِبَها َوِإقَاَمِتوِ  ِإلَي ْ
 َوُىوَ  الَيَمِنيّ  الَرْحَمن َعْبد/  الشَّْيخِ  َعَلى الّشبراِملِسي َعَليَّ  / الشَّْيخُ  قَ َرأَ  َوَقدْ  الّشبراِملِسي/  الشَّْيخِ 
 .ِذكُرهُ  السَّاِبقِ  ِبَسَنِدهِ 

 .ِذكُرهُ  السَّاِبقِ  ِبَسَنِدهِ  البَ َقِريّ  ُمَحمَّد/  الشَّْيخِ  َعَلى األزبكاوي َأْحَمدُ /  الشَّْيخُ  َوقَ َرأَ  •
د/  الشَّْيخِ  َعَلى ىو وَ  الرَّْمِليّْ /  الشَّْيخِ  َعَلى َمْحُفوظٌ /  الشَّْيخُ  َوقَ َرأَ  •  السَّاِبقِ  ِبَسَنِدهِ  البَ َقِريّ  ُمَحمَّ

 .ِذكُرهُ 

َرى الَعْشرِ  الِقَراَءاتِ  ِفي الُعبَ ْيِدي/  اإِلَمامِ  َأَسانِيدِ  َعنْ  َأمَّا  :  الُكب ْ
د/  الشَّْيخِ  َعَلى الُعبَ ْيِدي/  اإِلَمام قَ َرأَ  فَ َقدْ  • ُهمْ  َكثُ رَ  َمَشاِيخُ  َوَلوُ ( الطَّيَّْبةِ  َشارِحُ ) َمُنوديالسَّ  ُمَحمَّ  ِمن ْ

 .ِذكُرهُ  السَّاِبقِ  ِبَسَنِدهِ  الرَّمِلي/  الشَّْيخ
 اإِلْسَقاِطيّ  َعْمر ِبنْ  َأْحَمدُ /  الشَّْيخِ  َعنْ  الَبدِري َعَليَّ /  الشَّْيخِ  َعَلى الُعبَ ْيِدي/  اإِلَمام أَيَضاً  قَ َرأَ  َقدْ  و •

/  الشَّْيخِ  َعنْ  َوُىوَ ( لِلنَّْشرِ  تَ ْلِخيصٌ  َوُىوَ  الَبَشرِ  ُفضبَلء ِإْتَحاف َصاحبَ ) الدُّمياِطي الَب ََّنا/  لشَّْيخِ ا َعنْ 
وي َمْنُصور/  الشَّْيخِ  َعنْ  الشُّوبِري ُمَحمَّد/  الشَّْيخِ  َعنْ  الشَّبَرِملِسي  ُبنّ  ُمَحمَّد/  الشَّْيخِ  َعنْ  الطَّْببَلِ

ويالطَّبْ  َساِلم  .ِذكُرهُ  السَّاِبقِ  ِبَسَنِدهِ  األْنَصاِرى زََكرِيَّا/  اإِلْسبَلمِ  َشْيخِ  َعنْ  بَلِ
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 الجزريابن  محمد/  والمحدثين القراء حجةسند 

 
ِد ْبِن َعِلىّْ ْبِن يُوُسَف ْبِن الَجَزرِ / فَ َقْد قَ َرَأ ِإَماُم الُقرَّاِء الشَّْيِخ  ِمْشِقيّْ ُمَحمَِّد ْبِن ُمَحمَِّد ْبِن ُمَحمَّ  ّي الدّْ

تَِقي / َوُىَو َعن الشَّْيِخ  أَِبي ُمَحمَّد َعْبد الَرْحَمن ِبْن َأْحَمد ِبْن َعلى البَ ْغَداِدي الِمْصِري/ على الشَّْيِخ 
ين ُمَحمَّد ِبْن َأْحَمد ِبْن َعْبد الَخاِلق الصَّاِئغ الِمْصِرّي الشَّاِفِعي  الضرير  الَكَمالُ  َوُىَو َعن الشَّْيِخ /الدّْ

َصْهُر الشَّاِطِبي َوُىَو َعْن ِإَماِم الُقرَّاِء َو ُحجَِّة  َعلَّى بُن ُشَجاٍع ِبْن َساِلُم الَعبَّاِسيّْ الِمْصِريّْ الشَّاِفِعي
ُو وجو  َصاِحب َمْتِن "ِحْرز اأَلَماِنيأَِبي ُمَحمَّد الَقاِسُم ِبْن فَ يَ َرُه الشاطبي األَْنَدُلِسي  الُمْقرئِيَن الشَّْيُخ /

د ِبْن ىذيل البلنسي / الت ََّهاِنَي" الَمْعُروَفَة بالشَّاطبية َوُىَو َعن الشَّْيِخ  َوُىَو أَِبي الَحَسن َعلَّى بن ُمَحمَّ
أَِبي َعْمرو ُعثَمان بْن َسِعيد وىو َعِن اإِلَماِم الَحاِفِظ الُمْقِرِئ /  أَِبي َداُود ُسَلْيَمان بن َنَجاح/ َعن الشَّْيِخ 

 .َعْمر األَُمِوّي الدَّاِني ِبنْ 
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 سند رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية
 

 :الداني عمرو أبو اإلمام يقول
 علي الحسن أبو حدثنا:  قال , المقرئ غلبون بن طاى ر الحسن أبو بها فحدثنا:  حفص رواية وأما

 سهل بن أحمد العباس أبو ثناحد: قال , بالبصرة المقرئ الضرير الهاشمي صالح بن محمد بن
 قرأت: وقال , حفص على قرأت: وقال , الصباح بن عبيد محمد أبي على قرأت: وقال , األشناني

 بها قرأت: لي وقال الحسن أبي شيخنا على كلو القرآن بها وقرأت:  عمرو أبو وقال , عاص م على
 .  معاص  عن حفص عن عبيد عن األشناني على قرأت: وقال الهاشمي على

 زر مريم وأبو , السلمي حبيب بن الل عبد الرحمن عبد أبو:  اثنان سماىم ال ذي ن عاصم ورجال
 وأبي , طالب أبي بن وعلي , عفان بن عثمان عن ,الرحمن عبد أبو وأخ ذ , حبيش بن
 عن األمين جبريل   النبي عن , مسعود بن الل وعبد , ثابت بن وزيد , كعب بن

 .  لعالمين عن رب ا
عن األمين   الل رسول عن , مسعود وابن , ع ف  ان بن عثمان عن,  حبيش بن زر أخذو ,

 .  عن رب العالمين  جبريل 
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 ٗةلعشر أسانيد األئمة ابعض 
 

 نافع/  اإلمام قراءة سند
 :التيسير في الداني عمرو أبو قال

 بن أحمد بن محمد حدثنا: قال , الجيزي محمد بن عمر بن أحمد بها فحدثنا:  قالون رواية أما
:  ع م رو أب  و قال و نافع, عن قالون حدثنا :قال , المدني عيسى بن الل عبد حدثنا: قال منير,

 ئالمقر  , عمران بن موسى بن أحمد بن فارس الفتح أبي شيخي على كلو القرءان بها وقرأت
 على قرأت: وقال , المقرئ الحسن بن الباقي عبد الحسن أبي على بها قرأت: لي قال و الضرير,

 , بويان بن جعفر بن عثمان بن أحمد الحسين أبي على بها قرأت: وقال , المقرئ عمر بن إبراىيم
 بن محمد نشيط أبي على قرأت: وقال األشعث بن محمد بن أحمد بكر أبي على قرأت :وقال

 . افعن على قرأت: وقال , قالون على قرأت: وقال , ىارون
 بن أحمد حدثنا: قال بمصر, القاضي محفوظ بن أحمد الل عبد أبو بها فحدثنا:  ورش رواية وأما

 عبد بن الصمد عبد محمد أبو حدثنا: قال سهل, بن بكر محمد أبو حدثنا: قال جامع, بن إبراىيم
 أبي شيخي على كلو القرءان بها وقرأت: ع م رو أب  و وقال نافع, عن ورش حدثنا: قال الرحمن,

 أبي على القران بها قرأت: لي قال و بمصر, ئالمقر  خاقان بن محمد بن إبراىيم بن خلف القاسم
 النحاس, الل عبد بن إسماعيل على القران بها قرأت: لي وقال التجيبي, أسامة بن أحمد جعفر
 قرأت: لوقا ورش على قرأت :وقال األزرق, يسار بن عمرو بن يوسف يعقوب أبي على قرأت: وقال
 . نافع على

 بن الرحمن عبد داود وأبو , القارئ القعقاع بن يد يز جعفر أبو:  خمسة سماىم الذين نافع ورجال
 روح وأبو , القاص الهذلي جندب بن مسلم الل عبد وأبو , القاضي نصاح بن وشيبة , األعرج ىرمز
 أبي بن عياش بن الل وعبد , عباس وابن , ىريرة أبي عن القراءة ىؤالء وأخذ , رومان بن يزيد

                                                           
ٗ
 عمرو أبً لإلمام( التٌسٌر) فً وردت كما والكبري, الصغرى العشر بالقراءات ورواٌة تالوة الكرٌم القرآن إلٌنا أدت التً األسانٌد بعض فهذه: قلت 

 أعلم وهللا.  الجزري ابن لإلمام( النشر)و( التحبٌر) وفً الدانً,
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 .  عن رب العالمين  عن األمين جبريل   النبي عن , كعب بن أبي عن , ربيعة
 

 كثير ابن/  اإلمام قراءة سند
   التيسير في ال داني عمرو أب و قال
: قال , موسى بن أحمد حدثنا :قال الكاتب, بن أحمد بن محمد بها فحدثنا:  البزي رواية فأما
 سليمان بن عكرمة على قرأت: قال , بزة أبي بن أحمد حدثنا :قال الضبي, محمد بن مضر ثناحد

 قال , نفسو كثير ابن على قرأت:  وقال القسط, الل عبد بن إسماعيل على قرأت: وقال عامر, بن
 ي,الفارس ئالمقر  محمد بن جعفر بن العزيز عبد القاسم أبي على كلو القرءان بها وقرأت: عمرو أبو

 أبي على بها قرأت: وقال , النقاش الحسن بن محمد بكر أبي على كلو القرءان بها قرأت: لي وقال
 . البزي على قرأت: وقال بعي, الر إسحاق بن محمد ربيعة

: قال , مجاىد ابن حدثنا: قال , البغدادي أحمد بن محمد مسلم أبو بها فحدثنا:  قنبل رواية وأما
 االخر أبي على قرأت: وقال القواس عون بن أحمد الحسن أبي على رأتق: وقال , قنبل على قرأت

 بن شبل على قرأت: وقال , القسط الل عبد بن إسماعيل على قرأت: وقال , واضح بن وىب يط
 كلو القرآن بها وقرأت:  ع  م  رو أب    و قال و , كث ي ر ابن على قرأنا وقاال , مشكان بن معروف و عباد
 , البغدادي الحسين بن الل عبد على بها قرأت: وقال الضرير ئالمقر  الحمصي حمدأ بن فارس على

 . قنبل على قرأت: وقال مجاىد ابن على بها قرأت: وقال
,  الل رسول صاحب,  المخزومي السائب بن الل عبد:  ثبلثة سماىم ال ذي ن كثير ابن ورج  ال 

 .  عباس ابن مولى ودرباس , بالسائ بن قيس مولى الحجاج أبو جبر بن ومجاىد
 أبي عن , عباس ابن عن ودرباس, مجاىد وأخذ ,نفسو كعب بن أبي عن,  الل عبد وأخذ

 .  عن رب العالمين  عن األمين جبريل   النبي عن , ثابت بن وزيد , كعب بن
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 البصرى عمرو أبو/  اإلمام قراءة سند
 :التيسير في الداني عمرو أبو قال

 بن محمد عيسى أبو أخبرنا: قال , علي بن أحمد بن محمد بها فحدثنا:  الدوري عمر أبي رواية مافأ
 حدثنا :قال خبلد بن سليمان خبلد أبو أخبرنا: قال وثبلثمائة, عشرة ثمان سنة قطن بن أحمد

 ىعل الدوري عمر أبي طريق من كلو القرءان بها وقرأت:  عمرو أبو قال , عمرو أبي عن اليزيدي
 بها قرأت:  لي قال و ,ئالمقر  الفارسي البغدادي إسحاق بن محمد بن جعفر بن العزيز عبد شيخنا

 قرأت:  لي وقال , كثرة أحصيو ال ما , المقريء ىاشم أبي بن عمر بن الواحد عبد طاىر أبي على
 قرأت :لوقا عبدوس بن الرحمن عبد الزعراء أبي على بها قرأت: وقال مجاىد, بن بكر أبي على بها

 . عمرو أبي:  على بها قرأت وقال , اليزيدي على بها قرأت:  وقال عمر, أبي على
 أبو حدثنا:  قال , المقرئ محمد بن إبراىيم بن خلف بها فحدثنا:  السوسي شعيب أبي رواية وأما

:  قال , النسائي شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو حدثنا:  قال , المعدل رشيق بن الحسن محمد
 كلو القرآن بها وقرأت:  عمرو أبو وقال , عمرو أبي عن , اليزيدي أخبرنا:  قال , شعيب أبو برناأخ

 بها قرأت:  لي وقال ,ئالمقر  أحمد بن فارس على وبإدغامو والمتقاربين المثلين من األول بإظهار
 عمران يأب على كذلك كلو القران بها قرأت:  لي وقال ,ئالمقر  الحسين بن الل عبد على كذلك
:  وقال , اليزيدي على قرأت:  وقال , شعيب أبي على بها قرأت:  وقال , النحوي جرير بن موسى
 . عمرو أبي على قرأت

 عبدوس بن الرحمن عبد عن مجاىد ابن عن أحمد بن محمد اإلدغام بأصول وحدثنا: عمرو أبو قال
 الل عبد حدثنا:  قال , شيخنا نالحس أبو أيضا بها وحدثنا عمرو, أبى عن اليزيدي عن الدوري عن
 .  عمرو أبي عن اليزيدي عن شعيب أبي عن سليمان بن جعفر عن المبارك بن

 بن وسعيد مجاىد,:  مكة أىل فمن , البصرة أىل ومن الحجاز أىل من جماعة:  عمرو أبي ورجال
 بن لرحمنا عبد بن ومحمد كثير, بن الل وعبد رباح, أبي بن وعطاء خالد, بن وعكرمة جبير,

 بن ويزيد القارئ القعقاع بن يزيد:  المدينة أىل ومن القارئ, األعرج قيس بن وحميد ,محيصن
 يعمر, بن ويحي البصري, الحسن أبي بن الحسن:  البصرة أىل ومن نصاح, بن وشيبة رومان,
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 .  وغيرىم الصحابة من تقدم عمن القراءة ىؤالء وأخذ وغيرىما,
 ابن وأخذ,  عباس ابن عن , يعمر بن ويحيى , وعكرمة , جبير بن سعيد وأخذ: قلت

 العزة رب عن,  جبريل عن,  النبي عن,  ثابت بن وزيد,  كعب بن أبي عن عباس
. 

 

 عامر ابن/  اإلمام قراءة سند
 :التيسير في الداني عمرو أبو قال
 بن الحسين حدثنا:  قال , مجاىد ابن حدثنا: قال أحمد بن محمد بها فحدثنا:  ىشام رواية فأما

 حدثنا: قال , عمار بن ىشام حدثنا:  قال , الحلواني يزيد بن أحمد حدثنا: قال , الجمال مهران
 بن الل عبد على قرأت: وقال , الذماري الحارث بن يحيي على قرأت: قال , المري خالد بن عراك
 عبد على بها قرأت: وقال , شيخنا تحالف أبي على كلو القرءان بها وقرأت:  عمرو أبو:  قال , عامر

 على قرأت:  وقال , عبدان بن أحمد بن محمد على بها قرأت:  قال و , ئالمقر  الحسين بن الل
  ىشام على قرأت:  وقال , الحلواني

: قال مجاىد, بن موسى بن أحمد حدثنا :قال أحمد, بن محمد بها فحدثنا:  ذكوان ابن رواية وأما
 تميم بن أيوب حدثنا:  قال , ذكوان بن الل عبد حدثنا:  قال التغلبي, فيوس بن أحمد حدثنا

: عمرو أبو وقال عامر, ابن على قرأت:  قال , الذماري الحارث بن يحيي حدثنا: قال , التميمي
 بكر أبى على بها قرأت:  لي وقال ئالمقر  الفارسي جعفر بن العزيز عبد على كلو القرآن بها وقرأت
 األخفش شريك بن موسى بن ىارون الل عبد أبي على بها قرأت:  وقال , النقاش نالحس بن محمد
 .ذكوان بن الل عبد عن األخفش ورواىا

 والمغيرة , الل رسول صاحب,  عامر بن عويمر الدرداء أبو:  س  ماىم ال ذي ن عامر ابن ورج  ال
  . النبي ع  ن,  الدرداء أبو وأخ ذ , المخزومي شهاب أبي بن

 .  عن رب العالمين  عن األمين جبريل   عن,  عفان بن عثمان عن,  المغيرة وأخذ
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 عاصم/  اإلمام قراءة سند
 :ال تيسير ف   ي ال دان  ي ع م رو أب  و قال
: قال مجاىد بن حدثنا: قال الكاتب علي بن أحمد بن محمد بها فحدثنا: شعبة بكر أبي رواية فأما

 حدثنا: قال , أدم بن يحيي حدثنا :قال أبي حدثنا :قال , الوكيعي عمر بن أحمد بن إبراىيم حدثنا
 قال و , ئالمقر  أحمد بن فارس على كلو القرءان بها وقرأت: عمرو أبو قال , عاصم عن بكر أبو
 عبد بن إبراىيم على قرأت: وقال ,ئالمقر  الحسن بن الباقي عبد الحسن أبي على بها قرأت: لي

 قرأت: وقال , الواسطي يعقوب بن يوسف على قرأت: وقال البغدادي ئالمقر  مدأح بن الرحمن
 .عاصم عن بكر أبى عن أدم بن يحيي على بها قرأت: وقال , الصريفيني أيوب بن شعيب على
 علي الحسن أبو حدثنا:  قال , المقرئ غلبون بن طاى ر الحسن أبو بها فحدثنا:  حفص رواية وأما

 سهل بن أحمد العباس أبو حدثنا: قال , بالبصرة المقرئ الضرير اشمياله صالح بن محمد بن
 قرأت: وقال , حفص على قرأت: وقال , الصباح بن عبيد محمد أبي على قرأت: وقال , األشناني

 بها قرأت: لي وقال الحسن أبي شيخنا على كلو القرآن بها وقرأت:  عمرو أبو وقال , عاص م على
 .  عاص م عن حفص عن عبيد عن األشناني على قرأت: وقال الهاشمي على

 زر مريم وأبو , السلمي حبيب بن الل عبد الرحمن عبد أبو:  اثنان سماىم ال ذي ن عاصم ورجال
 بن وأبي , طالب أبي بن وعلي , عفان بن عثمان عن الرحمن عبد أبو وأخ ذ , حبيش بن

عن  عن األمين جبريل   النبي عن , مسعود بن الل وعبد , ثابت بن وزيد , كعب
 .  رب العالمين 

عن األمين   الل رسول عن , مسعود وابن , ع ف  ان بن عثمان عن حبيش بن زر أخذو ,
 .  عن رب العالمين  جبريل 
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 حمزة/  اإلمام قراءة سند
 :التيسير في ال داني عمرو أب و قال
 عبد بن إدريس حدثنا , مجاىد ابن حدثنا:  قال , أحمد بن محمد بها فحدثنا:  خلف رواية فأما

 القرءان بها وقرأت:  ع م رو أب  و قال و , حمزة عن سليم عن: قال , خلف حدثنا:  قال , الكريم
 نهار بن يوسف بن محمد الحسن أبي على بها قرأت:  لي قال و , شيخنا الحسن أبي على كلو

 , بويان بن جعفر بن عثمان بن أحمد الحسين أبي على بها قرأت:  لي وقال , بالبصرة الحرتكي
 على قرأت:  لي وقال , خلف باختيار ئيقر  أن قبل الكريم عبد بن إدريس على قرأت: لي وقال

 . حمزة على قرأت:  قال و , سليم على قرأت:  وقال , خلف
 يحيى حدثنا:  قال , موسى بن أحمد حدثنا:  قال , أحمد بن محمد بها فحدثنا:  خبلد رواية وأما

 و , حمزة عن , سليم عن , خبلد عن , الحلواني يزيد بن أحمد عن , المزوق ىارون بن أحمد بن
 على بها قرأت: لي قال و , شيخنا الضرير الفتح أبي على كلو القرآن بها وقرأت:  ع م رو أب  و قال
 على قرأت:  وقال , بوذشن بن أحمد بن محمد على بها قرأت:  وقال , ئالمقر  الحسين بن الل عبد
 , سليم على قرأت:  وقال خبلد على قرأت: وقال , المقري الجوىري شاذان بن محمد بكر أبي

 .حمزة على سليم وقرأ
 عبد بن ومحمد , األعمش مهران بن سليمان محمد أبو منهم جماعة حمزة ورجال:  حمزة ورجال

 , المعتمر ابن ومنصور , السبيعي إسحاق وأبو , أعين بن وحمران , القاضي ليلى أبي بن الرحمن
 . وغيرىم , الصادق محمد بن وجعفر , مقسم بن ومغيرة

 , علقمة:   مسعود ابن أصحاب من جماعة عن يحيى وأخذ , وثاب بن يحيى عن األعمش وأخذ
 عن وغيرىم, , السلمي الرحمن عبد وأبي , حبيش بن وزر الخزاعي, نضلة بن وعبيد واألسود

 .  عن رب العالمين  عن األمين جبريل   النبي عن  ودمسع ابن
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 يالكسائ/  اإلمام قراءة سند
 :التيسير في ال داني عمرو أبو قال
:  قال , المعدل محمد بن عمر بن الرحمن عبد محمد أبو بها فحدثنا:  الدوري عمرو أبي رواية فأما

 أسد بن محمد بن جعفر حدثنا:  قال , الدمشقي ديزويو بن أحمد بن الل عبد عمر أبو حدثنا
 كلو القرءان بها وقرأت:  ع مرو أبو قال و , الكسائي عن , الدوري عمر أبو حدثنا:  قال , النصيبي

 بكر أبي على قرأت:  وقال , الحسن بن الباقي عبد على بها قرأت:  لي وقال , الفتح أبي على
 على قرأت:  وقال , محمد بن جعفر على قرأت: قال و , الموصلي الجلندي بن علي بن محمد

 . الكسائي على قرأت:  وقال , الدوري عمر أبي
 حدثنا:  قال , مجاىد ابن بها حدثنا:  قال , أحمد بن محمد بها فحدثنا:  الحارث أبي رواية وأما

 توقرأ:  ع م رو أب  و قال و , الكسائي عن , الحارث أبي عن ,( الصغير الكسائي)  يحيى بن محمد
 بن الباقي عبد الحسن أبي على بها قرأت:  لي قال و , أحمد بن فارس على كلو القرءان بها

 بن أحمد على قرأت:  وقال , علي بن زيد القاسم أبي على بها قرأت:  وقال , ئالمقر  الحسن
 قرأت:  وقال ,( الصغير الكسائي)  يحيى بن محمد على قرأت: وقال , بالبطي المعروف الحسن

 . الكسائي على قرأت:  وقال , الحارث بيأ على
 ليلى أبي بن ومحمد , الهمذاني عمر بن وعيسى , الزيات حبيب بن حمزة:  الكسائي ورجال

 وقد , حمزة عن اختياره في واعتماده قراءتو مادة أن غير الكوفيين مشيخة من وغيرىم , القاضي
 . قراءتو اتصال ذكرنا

 عبد بن ومحمد , األعمش مهران بن سليمان محمد أبو منهم جماعة حمزة ورجال:  حمزة ورجال
 , المعتمر ابن ومنصور , السبيعي إسحاق وأبو , أعين بن وحمران , القاضي ليلى أبي بن الرحمن

 . وغيرىم , الصادق محمد بن وجعفر , مقسم بن ومغيرة
 علقمة,:   مسعود ابن أصحاب من جماعة عن يحيى وأخذ , وثاب بن يحيى عن األعمش وأخذ

 عن وغيرىم, , السلمي الرحمن عبد وأبي , حبيش بن وزر الخزاعي, نضلة بن وعبيد واألسود
 .  عن رب العالمين  عن األمين جبريل   النبي عن  مسعود ابن
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 جعفر أبو/  اإلمام قراءة سند

 :  التيسير تحبير في الجزري بن محمد الخير أبو اإلمام قال
 عليو بقراءتي المراغي مزيد بن الحسن بن عمر حفص أبو الشيخ بها فحدثنا:  ردانو  ابن رواية فأما
 بن زيد اليمن أبي اإلمام عن مشافهة السعدي الواحد عبد بن أحمد بن علي الحسن أبو أخبرنا:  قال

 عبد الفضل أبو الشريف أخبرنا البغدادي علي بن الل عبد محمد أبو أخبرنا:  قال , اللغوي الحسن
 الفرج أبو أخبرنا , الكارزيني الحسين بن محمد الل عبد أبو أخبرنا , العباسي السبلم عبد بن قاىرال

 أبو أخبرنا , الرازي ىارون بن أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا , الشطوي إبراىيم بن أحمد بن محمد
 عيسى ,أخبرنا نيالحلوا يزيد بن أحمد الحسن أبو أخبرنا الرازي عيسى بن شاذان بن الفضل العباس

 .وردان بن عيسى أخبرنا , قالون مينا بن
 علي بن الرحمن عبد محمد الل عبد أبي اإلمام على كلو القرءان بها وقرأت:  الجزري ابن قال

 الخالق عبد بن أحمد بن محمد عبد أبي اإلم  ام على كلو القرآن بها قرأ أنو وأخبرني , النحوي
 بها قرأت:  قال التميمي فارس بن أحمد بن إبراىيم الكمال على آنالقر  بها قرأت:  قال , المصري

 الحسن بن الملك عبد بن محمد منصور أبي اإلمام على بها قرأت:  قال , الكندي اليمن أبي على
 قرأت:  قال , ئالمقر  عتاب بن السيد عبد القاسم أبي على بها قرأت:  قال , البغدادي خيرون بن
 قرأت: قال الشطوي الفرج أبي على بها قرأت:  قال , الحلبي ياسين بن محمد طاىر أبي على بها
 على بها قرأت:  قال , شاذان بن الفضل على بها قرأت: قال , ىارون بن بكر أبي على بها

 .  وردان ابن على بها قرأت:  قال , قالون على بها قرأت:  قال , الحلواني
 بقراءتي الجذامي حاتم بن إبراىيم بن أحمد بن إبراىيم اقإسح أبو بها فحدثنا:  جماز ابن رواية وأما

 , البغدادي الحسن بن اليمن أبو أنبأنا , الدمشقي القواس بن غ دير بن عمر حفص أبي عن عليو
 , الواسطي بندار بن الحسين بن محمد العز أبو األستاذ أخبرنا , الخياط سبط محمد أبو أخبرنا
 , القهندزي محمد بن منصور نصر أبو أخبرنا , الهذلي جبارة بن يوسف القاسم أبو اإلمام أخبرنا
 الفضل بن الرحمن عبد بن محمد بكر أبو أخبرنا , الخبازي محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا

 شاكر بن الل عبد بن محمد أخبرنا , الكسائي الثقفي الحسن بن أحمد بن محمد أخبرنا , الجوىري
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 البزاز, الرحمن عبد بن موسى عمران أبو أخبرنا الطيان, سهل بن أحمد العباس أبو أخبرنا الصيرفي,
 الل عبد بن علي بن داود بن سليمان أخبرنا , األصبهاني رزين بن إبراىيم بن عيسى بن محمد أخبرنا

 ابن مسلم بن سليمان أخبرنا , المدني كثير أبي بن جعفر بن إسماعيل أخبرنا , الهاشمي عباس بن
 .جماز

 القران بها وقرأ , الحنفي الرحمن عبد بن محمد أبي على كلو القرءان بها وقرأت:  الجزري ناب قال
 , اليمن أبي على بها وقرأ , فارس بن إسحاق أبي على بها وقرأ , الصائغ أحمد بن محمد على كلو
 , سوار بن الل عبيد بن علي بن أحمد طاىر أبي األستاذ على بها وقرأ , الخياط سبط على بها وقرأ
 بن الل عبد بن محمد بكر أبي على بها وقرأ , الشرمقاني الفضل بن الحسن علي أبي على بها وقرأ

 محمد على بها وقرأ , الخرقي عمر بن أحمد بن محمد عمر أبي على بها وقرأ , األصبهاني المزربان
 ابن على بها وقرأ , الكسائي الثقفي أحمد بن محمد على بها وقرأ , األشناني محمود بن جعفر بن

 , رزين ابن على بها وقرأ , البزاز عمران أبي على بها وقرأ , الطيان سهل ابن على بها وقرأ , شاكر
 وابن , جماز ابن وقرأ , جماز ابن على بها وقرأ , جعفر ابن على بها وقرأ , الهاشمي على بها وقرأ

 . جعفر أبي على , وردان
 . عباس وابن , ىريرة وأبو , ربيعة أبي بن عياش بن الل عبد مواله: ثبلثة جعفر أبي ورج  ال

 بن زيد على أيضا , عباس وابن , ىريرة أبو وقرأ , كعب بن أبي على الثبلثة ىؤالء وقرأ
 .  ثابت
 .  عن رب العالمين  عن األمين جبريل   النبي عن  زيد وأخذ
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 البصرى يعقوب/  اإلمام قراءة سند
 :  التيسير تحبير يف الجزري بن محمد الخير أبو إلماما قال
 بقراءتي الحنفي الخضر بن محمد بن أحمد العباس أبو اإلمام الشيخ بها فحدثنا:  رويس رواية فأما

 أبو أخبرنا , عليو قراءة الصالحي النعم أبي بن طالب أبي بن أحمد العباس أبو:  أخبرنا: قال عليو
 الكرخي المقرب بن أحمد بكر أبو بها أخبرنا كتابو في , القبيطي بن محمد بن اللطيف عبد طالب
 بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا األستاذ ئالمقر  علي بن أحمد طاىر أبو أخبرنا , عليو قراءة
 القاسم أبو أخبرنا , الحمامي عمر بن أحمد بن علي الحسن أبو اإلمام األستاذ أخبرنا , الخياط علي
 , البغدادي التمار نافع بن ىارون بن محمد بكر أبو أخبرنا , النخاس سليمان بن الحسن بن الل عبد

 . برويس المعروف المتوكل بن محمد الل عبد أبو أخبرنا
 علي بن أحمد بن الرحمن عبد محمد أبي اإلمام على كلو القرءان بها وقرأت:  الجزري ابن قال

 بها وقرأ , المصري أحمد بن محمد التقي اإلمام على لوك القرآن بها قرأ أنو وأخبرني , البغدادي
 علي بن الل عبد على بها وقرأ , الحسن بن زيد على بها وقرأ , اإلسكندري أحمد بن إبراىيم على

 القاسم بن الحسن علي أبي على بها وقرأ , القبلنسي العز أبي األستاذ على بها وقرأ , البغدادي
 رويس, على وقرأ التمار, على بها وقرأ النخاس, على بها وقرأ مامي,الح:  على بها وقرأ الواسطي,

 .  يعقوب على بها وقرأ
 عليو بقراءتي الشيرازي الحسين بن محمد بن أحمد العباس أبو الشيخ بها فحدثنا:  َروح رواية وأما
 محمد أبو أخبرنا , شفاىا الكندي اليمن أبو أخبرنا , المقدسي أحمد بن علي الحسن أبي اإلمام عن

 أبو أخبرنا , الفارسي الحسين بن محمد أخبرنا , المكي الشريف الفضل أبو أخبرنا , البغدادي
 يعقوب بن محمد العباس أبو أخبرنا البصري المالكي خشنام بن إبراىيم بن محمد بن علي الحسن

 , القزاز لثقفيا العبلء بن يحيى بن وىب بن محمد بكر أبو أخبرنا , التيمي معاوية بن الحجاج بن
 . البصري المؤمن عبد بن روح أخبرنا

 أنو وأخبرني , المحروسة بالقاىرة أحمد بن محمد على كلو القرءان بها وقرأت:  الجزري ابن قال
 بها وقرأ الدمشقي إسحاق أبي على بها وقرأ , الصائغ الل عبد أبي اإلمام على كلو القران بها قرأ
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 , سوار بن طاىر أبي األستاذ على بها وقرأ , علي بن الل عبد على بها وقرأ , الحسن بن زيد على
 بها وقرأ , خشنام ابن على بها وقرأ , البصري عباد بن الطيب بن المسافر القاسم أبي على بها وقرأ
 . يعقوب على بها وقرأ , روح على بها وقرأ , وىب ابن على بها وقرأ , التيمي س عبا ابن على

 , شرنفة بن وشهاب , الطويل سليمان بن سبلم المنذر أبو:  أربعة سماىم لذينا يعقوب ورج  ال
  . العطاردي حيان بن جعفر األشهب وأبو , ميمون بن ومهدي

 شهاب وق   رأ , عمرو وأبي عاصم على سبلم وقرأ العبلء بن عمرو أبي على قرأ يعقوب إن وقيل
 وقرأ س عبا اب ن على سليمان وقرأ قتة بن سليمان وعلى البصري الحسن على عاصم وقرأ الجحدري

 األشهب أبو وقرأ وزيد أبي على وقرأ الرياحي العالية أبي على وقرأ الحبحاب بن شعيب على مهدي
 الل رسول على وقرأ  األشعري موس   ى أبي على وقرأ العطاردي ملحان بن عمران رجاء أبي على
  عن األمين جبريل  عن رب العالمين . 
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 البزار خلف/  اإلمام قراءة سند
 :  التيسير تحبير فى الجزري بن محمد الخير أبو اإلمام قال

 عن , دمشق ظاىر عليو بقراءتي الحسن بن عمر حفص أبو بها فحدثنا:  الوراق حاقإس رواية أما
 والدي, أخبرنا:  قال الشافعي, الفاروئي عمر بن إبراىيم بن أحمد العباس أبي الخطيب اإلمام شيخو

 الحسين بن محمد العز أبو أخبرنا , الواسطي سلطان بن األسعد السعادات أبو أخبرنا:  قال
 الحسن أبو أخبرنا , السوسنجردي الخضر بن الل عبد بن أحمد الحسين أبو أخبرنا , الواسطي

 يعقوب أبو رناأخب , النقاش عمر أبي بابن المعروف الطوسي مرة بن محمد بن الل عبد بن محمد
 . الوراق إبراىيم بن إسحاق

 محمد وأبي , الحنفي الل عبد أبي الشيخين من كل على كلو القرءان بها وقرأت:  الجزري ابن قال
 , المصري الخالق عبد بن أحمد بن محمد الل عبد أبي على منهما كل وقرأ , المصريين الشافعي

 بن الل ىبة القاسم أبي على بها وقرأ , الحسن بن زيد ىعل بها وقرأ , فارس بن الكمال على بها وقرأ
 على بها وقرأ , الخياط موسى بن علي بن محمد بكر أبي على بها وقرأ , البغدادي الطبر بن أحمد

 , الوراق إسحاق على بها وقرأ , الطوسي عمر أبي ابن على بها وقرأ , السوسنجردي الحسين أبي
 . خلف على بها وقرأ
 بن علي أخبرنا , عليو بقراءتي الفارسي الحسين بن محمد بن أحمد بها فحدثنا:  إدريس رواية وأما

 أخبرنا , الحريري أحمد بن القاسم أبو أخبرنا , البغدادي الحسن بن زيد ,عن بو شافهني فيما أحمد
 , الحذاء الل عبد بن محمد بن علي الحسن أبو أخبرنا , الخياط محمد بن عبي بن محمد بكر أبو

 عبد بن إدريس أخبرنا , بالشطي المعروف النساج الل عبد بن الحسين بن إبراىيم إسحاق أبو أخبرنا
 .الحداد الكريم

 , الواسطي أحمد بن الرحمن عبد محمد أبي الشيخ على كلو القرءان بها وقرأت:  الجزري ابن قال
 , أحمد بن إبراىيم على بها قرأو  , المعدل الخالق عبد بن أحمد بن محمد على بها قرأ أنو وأخبرني

 أولو من القرآن بها وقرأت:  قال , الخياط سبط محمد أبي على بها وقرأ , اليمن أبي على بها وقرأ
 ثابت المعالي وأبي , العباسي السبلم عبد بن القاىر عبد الفضل أبي الشريف اإلمامين على آخره إلى
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 بن محمد الل عبد أبي اإلمام على بها قرأ أنو خبرنيفأ الشريف فأما , البقال إبراىيم بن بندار بن
 , المطوعي جعفر بن سعيد بن الحسن العباس أبي اإلمام على بها قرأ أنو وأخبره , الكارزيني الحسين

 يعقوب بن علي بن محمد العبلء أبي القاضي اإلمام على بها قرأ أنو فأخبرني المعالي أبو وأما
 مالك بن حمدان بن جعفر بن أحمد بكر أبي اإلمام على الكتاب من بها الواسطي وقرأ , الواسطي
 .  الموفق والل , خلف على إدريس وقرأ , إدريس على جميعا والمطوعي القطيعي وقرأ , القطيعي

 , بكر أبي صاحب األعشى خليفة بن ويعقوب , حمزة صاحب سليم خلف ورجال:  خلف ورجال
 , والمفضل , بكر أبو وقرأ , العطار وأبان الضبي المفضل بصاح األنصاري أوس بن سعيد زيد وأبو

 .  الموفق والل , بكر أبي عن آدم بن يحيى وعن الكسائي عن أيضا القراءة وروى.  عاصم على وأبان
 حبيش بن زر مريم وأبي , السلمي حبيب بن الل عبد الرحمن عبد أبي عن عاصم وأخذ:  قلت
, عفان بن ثمانع عن الرحمن عبد أبو وأخ ذ , طالب أبي بن وعلي , كعب بن وأبي , 

عن رب العالمين  عن األمين جبريل   النبي عن , مسعود بن الل وعبد , ثابت بن وزيد
  . 

عن األمين   الل رسول عن , مسعود وابن , ع ف  ان بن عثمان عن  حبيش بن زر وأخذ
 .  عن رب العالمين  جبريل 
 عبد بن ومحمد , األعمش مهران بن سليمان محمد أبو منهم جماعة حمزة ورجال:  حمزة ورجال

 , المعتمر ابن ومنصور , السبيعي إسحاق وأبو , أعين بن وحمران , القاضي ليلى أبي بن الرحمن
 وأخذ , وثاب بن يحيى عن األعمش وأخذ.  وغيرىم , الصادق محمد بن وجعفر , مقسم بن ومغيرة
 وزر , الخزاعي نضلة بن وعبيد واألسود , علقمة:  مسعود ابن أصحاب من جماعة عن يحيى

عن   النبي عن  مسعود ابن عن , وغيرىم , السلمي الرحمن عبد وأبي , حبيش بن
 .  عن رب العالمين  األمين جبريل 
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 :  ثانيال الفصل

  {كتب ومتون التجويد والقراءات في الثَبت صاحب أسانيد}

 للعبلمة سليمان الجمزوري رحمو الل ٘متن تحفة األطفال والغلمان

قرأىا  ىيئة التدريس بكلية القرآف الكرَل: وقاؿ شيخنا احلبيب فضيلة الدكتور إبراىيم عبدالقادر الوزاف، عض
صلة كأخذىا على يد شيوخو بالقراءات ككذا تلقى عنهم شركحها، غَت أهنا منقطعة السند من طريق القراء مت

  ، كذكر منهم :السن من طريق احملدثُت

 بن أمحد بن علي األستاذ الفضيلة صاحب على كىو جربيل، بن عفيفي بن زلمد بن إبراىيم بن حسنُت الشيخ على قرأهتا
 الشهَت العالمة كأستاذه كالده عن كىو باجلريسي، ادلعركؼ بدير زلمد حسن السيد النحرير العالمة عن كىو حسن،
 علي بن زلمد الشيخ ادلتقن كأكانو عصره كزلقق زمانة عمدة عن كىو الكبَت، باجلريسي ادلعركؼ بدير زلمد نحس بالشيخ
 على كىو بسلمونة، ادلعركؼ زلمد بن أمحد الشيخ كقتو قراء شيخ عن كىو التهامي، الدرم أمحد الشيخ عن كىو ادلتويل،
 .  تعاىل اهلل رمحو الناظم إيل بسنده كىو م،األزىر  ادلالكي العبيدم إبراىيم العالمة احملقق الشيخ

 من كل عن كىو الضَّباع، علي الدين نور العالمة الشيخ على قراءة كىو مدكور، الفتاح عبد الشيخ فضيلة على )ح(كقرأهتا
 اإلماـ ينكالد ادللة مشس احملققُت خا٘تة عن كالمها ،(الكيتيب حييي بن حسن كالشيخ الشَّعار، اخلطيب الرمحن عبد الشيخ)

 رمحو باألفندم الشهَت اجلمزكرم زلمد بن حيسُت بن سليماف ادلقرئ العالمة الناظم إيل بسندهً  كىو ادلتويل، أمحد بن زلمد
 . تعاىل اهلل

 رلاىد بن عبداهلل الشيخ األستاذ فضيلة على كىو بدكم، زلمد بن أمحد بن شاكر بن أمحد الشيخ سيدم على )ح(كقرأهتا
 كىو عجور، يوسف بن أمحد الشيخ عن كىو اجلمل، مصطفي بن زلمد بن زلمد الشيخ عن كىو اجي،البلت سالمة بن
 .  اهلل رمحو اجلمزكرم سليماف ادلقرئ العالمة الناظم إىل بسنده كىو عجور، يوسف الشيخ أبيو عن

                                                           
٘
 . المحدثٌن طرٌق من متصلة ولكنها القراء, طرٌق من منقطعة التحفة اسانٌد:  معلومة* 
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 الندكم، ٔتصطفي الشهَت افسليم أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة الشيخ هبا )ح(كأخربٍل
 :  طريقُت من القىاكيٍقًجي، الدين هباء النصر أيب شيخو عن الوالد، سيدم عن

 الوفاء أيب احملقق اللغوم العالمة الشيخ عن ،(ىػُِٖٗت) السقا إبراىيم الربىاف األزىر اجلامع خطيب شيخو عن: األكؿ
 . الناظم عن ،(ىػُُِٗت) األمحدم اذليوريٍت نصر بن نصر

 ميرتضى السيد عن ادلالكي، البىًهي زلمد الشيخ ادلصرية الديار مسند عن القاكقجي، احملاسن أيب ادلسند كالده عن: الثاٍل
ٍير، بابن ادلعركؼ ادلقدسي زلمد بن زلمد ادلسند الشيخ عن الزَّبيدم،  عيمر بن علي العالمة ابن زلمد الشيخ العالمة عن بيدى

 . الناظم عن األمحدم، الشافعي ادلصرم ادلًيًهي محىىد بن

 حسن الشيخ على كدراسة قراءة تلقيتها:  قاؿ ادلرعشلي، عبدالرمحن بن يوسف العالمة الشيخ إجازة فضيلة هبا )ح(كأخربنا
 عن كىو احلسيٍت، يوسفبدر الدين  الشيخ على قراءة كىو الطباخ، راغب زلمد الشيخ على قراءة كىو اهلل، رمحو دمشقية
 مساعا اهلل رمحو الناظم عن كىو اذلوريٍت، الوفائي نصر بن نصر الوفاء أيب الشيخ عن كىو السقا، علي بن ىيمإبرا الشيخ
 . جلميعو يكن مل إف للبعض

 

 

 متن تحفة األطفال شروحات

 للناظم األقفال فتحُ  -ٔ

 الندكم، طفئتص الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة الشيخ
 :  طريقُت من القىاكيٍقًجي، الدين هباء النصر أيب شيخو عن الوالد، سيدم عن

 اللغوم العالمة الشيخ عن ،(قُِٖٗت) السقا إبراىيم الربىاف األزىر اجلامع خطيب شيخو عن: األكؿ
 . الناظم عن ،(قُُِٗت) األمحدم اذليوريٍت نصر بن نصر الوفاء أيب احملقق
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 عن ادلالكي، البىًهي زلمد الشيخ ادلصرية الديار مسند عن القاكقجي، احملاسن أيب ادلسند لدهكا عن: الثاٍل
ٍير، بابن ادلعركؼ ادلقدسي زلمد بن زلمد ادلسند الشيخ عن الزَّبيدم، ميرتضى السيد  الشيخ العالمة عن بيدى
 . الناظم عن ،األمحدم الشافعي ادلصرم ادلًيًهي محىىد بن عيمر بن علي العالمة ابن زلمد

 

 

 للِميهي المتعال الملك فتح -ٕ

 ادلصرم ادليهيي محد بن عمر بن علي العالمة ابن زلمد الشيخ للعالمة

ٍير، بابن ادلعركؼ ادلقدسي زلمد بن زلمد ادلسند الشيخ إىل السابق بسندنا أركيها  العالمة ادلؤلف عن بيدى
 . األمحدم الشافعي ادلصرم يًهيادلً  محىىد بن عيمر بن علي العالمة ابن زلمد الشيخ

 

 

 

 األطفال تحفة متن شرح في الجبلل ذي منحة -ٖ

 (ُّٕٔ ت) الضباع زلمد علي للعالمة

 الندكم، ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث الشيخ عن أركيو
 ادلقرئ العالمة شيخة عن اهلل، رمحو غدة أبو تاحعبدالف العالمة الشيخ عن كالمها ادلرعشلي، يوسف كالدكتور

 العالمة شيخو عن ،(قُّٗٗ ت) احلنفي احلمصي السُّود عيوف علي زلمد الشيخ بن عبدالعزيز ادلتقن
 ( .قُّٕٔ ت) اهلل رمحو ادلصرم الضباع حسن بن زلمد بن علي الدين نور ادلصرية ادلقارئ شيخ ادلصنف
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 المفيد في علم التجويد

 عمر بن زلمود بن يوسف الشيخ عن ادلرعشلي، الرمحن عبد بن يوسف الدكتور الشيخ هبا إجازةأخربنا 
،  اخلطيب صاحل بن عبدالقادر العالمة عن الدمشقي، احلسٍت الدين بدر زلمد ادلعايل أيب الشيخ عن العتـو

 الشيخ عن قي،الدمش إبراىيم بن علي بن حامد عن رمحيت، اهلل رمحة بن زلمد بن مصطفي عن الدمشقي،
 الشيخ عن احلنبلي، عبدالباقي بن عبدالباقي الدين تقي الشيخ عن احلنبلي، عبدالباقي بن ادلواىب أيب زلمد
 أمحد بن أمحد الدين شهاب الشيخ ناظمها عن ادليداٍل، حنتوش بن يوسف بن زلمد بن زلمد الدين مشس

 . اهلل رمحو الطييب إبراىيم بن الدين بدر بن

 اهلل، رمحو الفاداٍل ياسُت زلمد العصر مسند عن الندكم، سليماف أبو مصطفي الدكتور احملدث كأخربنا هبا
 اخلطيب القادر عبد بن اهلل نصر النَّصر أيب زلمد الشيخ عن احملرسي، محداف بن عمر احلرمُت زلدث عن

 حامد عن الرمحيت، اهلل رمحة بن زلمد بن مصطفى عن الصغَت، الكزبرم زلمد بن عبدالرمحن عن الدمشقي،
 الدين تقي الشيخ عن احلنبلي، عبدالباقي بن ادلواىب أيب زلمد الشيخ عن الدمشقي، إبراىيم بن علي بن

 عن ادليداٍل، حنتوش بن يوسف بن زلمد بن زلمد الدين مشس الشيخ عن احلنبلي، عبدالباقي بن عبدالباقي
 . اهلل رمحو الطييب إبراىيم نب الدين بدر بن أمحد بن أمحد الدين شهاب الشيخ ناظمها

 

 

 السلسبيل الشافي

 . اهلل رمحو مراد عثماف الشيخ مؤلفها عن مدكور، الفتاح عبد الشيخ عن أركيها
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 الجعبري لئلمام الفاتحة تجويد في الواضحة متن

أخربنا هبا الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الرمحن ادلرعشلي إجازة، عن السيد مالك بن عمر بن محداف 
 الديار اآلمدم عمر عن اخلطيب، النصر أيب عن احملرسي، عن زلدث احلرمُت عمر بن محداف احملرسي،

 الباقي عبد عن التغليب، القادر عبد عن السفاريٍت، أمحد بن زلمد عن الزبيدم، مرتضى زلمد عن بكرم،
 ادلؤلف عن اذلادم، عبد بنت عائشة عن ادلزم، الفتح أيب عن الغزم، البدر عن الغزم، النجم عن احلنبلي،

 . اجلعربم اإلماـ

 الربىاف عن العسقالٍل حجر ابن احلافظ عن األنصارم زكريا عن الغزم البدر إىل السابق )ح(كبالسند
 . اجلعربم اإلماـ ادلؤلف عن التنوخي

 

 

 

 السخاوي الدين علم لئلمام التجويد في النونية متن

زلدث احلرمُت  عن ٍل شيخنا مسند العصر زلمد ياسُت الفاداٍل،أنبانا شيخنا زكريا أمحد طالب، قاؿ : أنبا
، العطار الكرَل عبد بن عمر عن، السنوسي علي بن زلمد عن، الظاىرم فاحل احملرسي، عن محداف بن عمر
 ،األنصارم زكريا عن، الرملي الشمس عن، البابلي الشمس عن، الزعبلي عزاـ ابن عن، الزبيدم ادلرتضى عن
 إبراىيم إسحاؽ أبو اجلماؿ حٌدثنا: قاؿ ، أبيو عن، الذىيب احلافظ ابن ىريرة أيب عن، حجر ناب احلافظ عن
 السخاكم . الدين علم الناظم حدثنا، العسقالٍل ظافر بن داكد بن

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
45 

 الخاقاني لئلمام التجويد في الخاقانية متن

 زلدث احلرمُت عمر عن ،أخربنا شيخنا الدكتور مصطفي الندكم، عن مسند العصر زلمد ياسُت الفاداٍل
 عن، العطار الكرَل عبد بن عمر عن، السنوسي علي بن زلمد عن، الظاىرم فاحل عن محداف احملرسي، بن

 عن، األنصارم زكريا عن، الرملي الشمس عن، البابلي الشمس عن، الزعبلي عزاـ ابن عن، الزبيدم ادلرتضى
 قاؿ زلمد، بكر أيب عن، البخارم ابن الفخر عن، يادلراغ احلسن بن عمر حفص أيب عن، الفرات ابن العز
 أمحد بن علي القاسم أبو أخربنا: قاؿ  اذلمذاٍل،  أمحد بن احلسن العالء أبو احلافظ االماـ كالدم أخربنا: 

 احلسُت بن زلمد بكر أبو أنشدنا: قاؿ ، ادلعٌدؿ ًبشراف بن زلمد بن ادللك عبد القاسم أبو أخربنا، الرزاز
 اخلاقاٍل . مزاحم أبو قاؿ: ؿ قا، اآلجرم

 

 

 منظومة ىداية الصبيان في تجويد القرآن

أنبانا هبا شيخنا ادلسند الدكتور يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي، عن شيخو مسند العصر علم الدين أبو 
الفيض زلمد بن عيسي بن ياسُت الفاداٍل، عن ناظم القصيدة الشيخ ادلقرئ سعيد بن سعد بن زلمد بن 

 .   ٔق(ُّْٓ)ت  ن زلمد بن عبداهلل بن زلمد بن عبداهلل بن نبهاف الًتميي احلضرمي الشافعيعلي ب

 

 

 

 
                                                           

ٙ
فً علم التجوٌد, ومرشد اإلخوان  الدرر وسلك ,فً علم التجوٌد الولٌد منحةقلت أروى جمٌع مؤلفاته بهذا السند وغٌره, ومن مؤلفاته :  

 إلى معانً هداٌة الصبٌان, وغٌرها . 
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 ٚمنظومة القول العاصم في قراءة حفص عن عاصم

ٍيًخنا أركيها عىنٍ  يعىمَّرً  شى
مَّدً  ادل افى  بنً  عيمىرى  احلرمُت زلدث إجازة عىنٍ  احلبشي، كىو بكر أىيب بنً  زلي ٍحرىًسي   محىٍدى

ى
 ادل

مَّدً  النٍَّصرً  أيب عىنٍ  كىيو ،(قُّٖٔت ) ًمٍشًقي   صىاًلحو  بنً  القىاًدرً  عىٍبدً  بنً  زلي  عىنٍ  ،(قُِّْت ) اخلىًطٍيبً  الد 
مَّدو  بنً  ميٍصطىفى عىنٍ  ،(قُِٕٕت ) الغىز م الغىًٍت   عىٍبدً  بنً  عيمىرى   عىنٍ  ،(قَُِٓت ) الرَّمٍحيًت  الشَّاًمي زلي

 . (قُُّْت ) النَّابػيليًسي إمٍساًعٍيلى  بنً  ًٍت الغى  الناظم الشيخ عىٍبدً 

 

 

 

 متن المقدمة الجزرية للعبلمة ابن الجزري

هي  بىدىًكم زليىمَّدً  بن أىمٍحىدً  بن شىاًكرً  بن أىمٍحىدي  الشٍَّيخً  العىطيوؼً  القىٍلبً  صىاًحبً  العىالَّمىةً  علي قرأهتا  بًرىمٍحىًتوً  اهللي  تػىغىمَّدى
نىوي  نَّاتًًو، فىًسٍيحى  كىأىٍسكى لىةً  عىنً  كىىيو جى ، سىالىمىةى  بنً  رليىاًىدً  بن اهلل عىٍبدً  الشٍَّيخ األيٍستىاذً  فىًضيػٍ  الشٍَّيخً  عىنً  كىىيوى  الًبٍلتىاًجي 

مَّدً  بن زليىمَّدً   ييوًسفً  الشىٍيخً  أىبًيوً  عىنٍ  كىىيوى  عىجَّوًر، ييوًسفً  بن أىمٍحىدً  الشىٍيخً  عىنً  كىىيوى  اجلىمىٍل، ميٍصطىفىى بن زلي
اًكم ، سيلىٍيمىافً  الشٍَّيخً  عىنً  كىىيوى  النىبػىرىاًكم، ادلًٍنًعمً  عىٍبدً  شىٍيًخوً  عىنٍ  ذىكىرى  مىا كىىيوى  عىجَّورً   الشٍَّيخً  عىنً  كىىيوى  الش ٍهدى

، ميٍصطىفىى ىحىًليٌ  ًإمٍسىاًعيل الشٍَّيخي  ًمنػٍهيمي  مىشىاًيخى  عىن وى كىىي  ًبقىٍلًبًو، الٌبًصٍَتً  ادلًٍيًهي   عىًليِّ  الشٍَّيخً  أىبًٍيوً  عىنً  كىىيوى  ادلًٍيًهي 
 ادل

ينػىَت ً  السَّمىنُّوًدم   حىسىنو  ٍبنً  زليىمَّدً  الشٍَّيخً  عىلىى كىىيوى  األىٍزىىرًم ،
، ادل  الشًَّهَتً  العىبَّاًسي   زليىمَّد الشٍَّيخً  عىلىى كىىيوى  الشَّاًفًعي 

 الشَّبػٍرىامىل ًسيٌ  عىًليٌ  ٍبنً  عىًلي   الد ينً  نيورً  كىالشٍَّيخ ادلزىاًحى   سيٍلطىاف الشَّيخً : اٍلمىشىاًيخً  ًمنٍ  كيلى  عىلىى كىىيوى  بًالعىطَّاًر،
مَّد بنً  علي عىنً  اليىمىًٍت ، الرَّمٍحىن عىٍبد الشٍَّيخً  عىلىى كىىيمى  البػىٍقرًٌم، قىاًسم ٍبنً  زليىمَّدً  كىالشٍَّيخ ، غاًل بنً  زلي  ادلقدسي 

مَّد عىلىى كىىيو مَّد القراءً  شيخً  عىنً  األيٍمييوطي، أسد بن أمحد عىنً  السَّمىًديسي، ابراىيم بنً  زلي مَّد بن زلي  . اجلزرم زلي

                                                           
7
قافٌة القاف, وله كتاب صرف العنان إلى رواٌة حفص بن سلٌمان, وهو شرح لهذه  وهً منظومة جمٌلة ورائعة, وهى نظماً على 

 المنظومة, ونروٌه بالسند المذكور وبغٌره . 
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 عن الفاداٍل، ياسُت زلمد العصر مسند عن ادلرعشلي، الرمحن عبد بن يوسف الدكتور عنكأركيها إجازة 
مَّدً  النٍَّصرً  أيب عىنٍ  كىيو احملرسي، محداف بن عمر احلرمُت زلدث ًمٍشًقي   القىاًدرً  عىٍبدً  بنً  زلي  اخلىًطٍيبً  الد 

مَّدً  بنً  الرَّمحىنً  عىٍبدً  الوىًجٍيوً  عىنٍ  ،(ُِّْ:ت) يٍرتىضى عىنٍ  ،(ُِِٔ) الكيٍزبىرًم زلي
مَّدً  ادل مَّدً  بنً  زلي  الزَّبًٍيًدم زلي

ٍيًمي عىلي بنً  حىسىن عىنٍ  العىلىًوم ، عىًقيلو  بنً  عيٍمرى  عىنٍ  ،(َُِٓ:ت)  ادلكىارًًـ  أيب عن ،(ُُُّ:ت) احلىنىًفي العيجى
مَّدً  ٍينً  بىٍدرً  ابنً  زلي مَّدً  الد  ٍينً  رىًضي   بنً  زلي مَّدً  الد   البىٍدرً  أبًٍيوً  عىنٍ  ،(َُُٔ ػ ٕٕٗ) الغىز م العىاًمرًم أمحىدى  بنً  زلي
مَّدً  الفىٍتحً  أيب عىنٍ  ،(ْٖٗ:ت) الغىز م مَّدً  بنً  زلي مَّد) القراءً  شيخً  عن ،(َٔٗ ػ َُٖ) ز مادلً  زلي مَّد بن زلي  زلي

 (.قّّٖ: ت اجلزرم

 

 

 الدقائق المحكمة لشيخ اإلسبلم زكريا األنصاري

 كىو الشافعي، البَتكٌب ادلرعشلي الرمحن عبد بن يوسف العالمة شيخنا عن «احملكمة الدقائق» كتاب نركم
 ادلصرم الضباع زلمد بن علي عن كىو عليو، قراءةن  كٌبالبَت  دمشقية اجمليد عبد بن حسن بن حسن شيخو عن

 بن أمحد عن كىو ادلتويل، أمحد بن زلمد عن كىو الشعار، اخلطيب حسُت بن الرمحن عبد عن كىو عليو، قراءةن 
 بن بدكم بن إبراىيم عن كىو ادلالكي، سلىمونة زلمد بن أمحد الدين شهاب عن كىو التهامي، الدرم زلمد
 بن أمحد السماح أيب عن كىو ادلالكي، األجهورم عمر بن حسن بن الرمحن عبد عن كىو العبيدم، أمحد

 شحاذة بن الرمحن عبد الدين زين عن كىو البقرم، قاسم بن زلمد عن كىو الشافعي، القاىرم البقرم رجب
 زلمد لدينا ناصر عن كىو األزىرم، ادلصرم الشافعي اليمٍت شحاذة كالده عن كىو ادلصرم، الشافعي اليمٍت

 تعاىل . اهلل رمحو األنصارم زلمد بن زكريا اإلسالـ شيخ عن كىو الطبالكم، سامل بن

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
48 

 متن طيبة النشر في القراءات العشر للعبلمة ابن الجزري

لىةً  صىاًحبً ى لى قرأهتا عى   عىلىى ، كىىيوًجرٍبًٍيلى  ٍبنً  عىًفٍيًفي   ٍبنً  زليىمَّدً  ٍبنً  ًإبٍػرىاًىٍيمى  ٍبنً  حىسىًنٍُت  الشىٍيخً  األيٍستىاذً  الفىًضيػٍ
ٍعريكؼً  كىأىكىانًوً  دىٍىرًهً  عيلىمىاءى  كىفىًقٍيوً  كىزىمىانًوً  عىٍصرًهً  قػيرَّاءً  شىٍيخً 

ى
ٍشهيودً  كىالتٍَّحًقٍيقً  الًعٍلمً  ًبغىزىارىةً  ادل

ى
 الفىٍهمً  بًنىبىاىىةً  لىوي  ادل

لىةً  صىاًحبً  قػىٍلًبوً  بًنيورً  كىالبىًصٍَتً  رىب وً  ًكتىابً  عىلىى احلىرًٍيصً  كىالتٍَّدًقٍيقً   ٍبنً  العىزًٍيزً  عىٍبدً  ٍبنً  أىمٍحىدً  الشىٍيخً  األيٍستىاذً  الفىًضيػٍ
، الشًَّهٍَتً  زليىمَّدو  ٍتًقنً  الوىرًعً  األىًدٍيبً  العىاملًً  عىلىىكىىيو  بػالزَّيَّاتى

ي
لىةً  ادل  ةً عيٍمدى  عىنٍ  كىىيوى  ًىًنٍيًدم، الفىتَّاحً  عىٍبدً  الشٍَّيخً  فىًضيػٍ

ٍتًقنً  كىأىكىانًوً  عىٍصرًهً  كىزليىق قً  زىمىانًوً 
ي
يتػىوىيل   أىمٍحىد ًبنٍ  زليىمَّد الشٍَّيخً  ادل

، اهللي  رىمًحىوي  ادل  الدُّر م   أىمٍحىدً  الشٍَّيخً  عىنً  كىىيوى  تػىعىاىلى
، ٍعريكؼً  زليىمَّدً  ٍبنً  أىمٍحىدً  الشٍَّيخً  كىٍقًتوً  قػيرَّاءً  ٌشٍيخً  عىنً  كىىيوى  التػيهىاًمي 

ى
يحىق قً  الشٍَّيخً  عىنً  كىىيوى  ًبسىلىميونىة، ادل

 ًإبٍػرىاًىيمى  ادل
 مشسً  عىلىى السَّمىاح، أيب البػىقىرًم   رجب بن امحد عىلىى األيٍجهيورم ، عيمىر بنً  حسنً  بنً  الرمحنً  عبدً  عىنً  ،العيبػىٍيًدم  

مَّدً  الد ينً  مَّد بنً  علي عىنً  اليىمىًٍت، ًشحىاذىة بنً  الرمحن عبدً  عىلىى البػىقىرًم، قاسم بنً  زلي ، غاًل بنً  زلي  كىىيو ادلقدسي 
مَّد عىلىى مَّد القراءً  شيخً  عىنً  األيٍمييوطي، أسد بن أمحد عىنً  السَّمىًديسي، ابراىيم بنً  زلي مَّد بن زلي  . اجلزرم زلي

قرئ الشٍَّيخً  عنً  أركيها
ي
مىةً  عنً  كىو الدسوقي، السالـ عبد  بن علي بن زلمد بن زكريا ادل  علي الفاضلي العىالَّ

لىة ابو ، العظيم عبدً  بنً  اهلل عبد الشٍَّيخً  عنً  كىو الدُّسيوقي، لىيػٍ  احلدَّادم عىلىى العالمة الشٍَّيخً  عىلىى كىو الدُّسيوقي 
 عىلىى كىو ٍجهيورم ،األي  عيمىر بنً  حسنً  بنً  الرمحنً  عبدً  عىلىى كىو العيبػىٍيدم ، إبراىيم الشٍَّيخً  عىلىى كىو األزىرم ،

مَّدً  الد ينً  مشسً  عىلىى كىو السَّمىاح، أيب البػىقىرًم   رجب بن أمحد  بنً  الرمحن عبدً  عىلىى كىو البػىقىرًم، قاسم بنً  زلي
مَّد بنً  علي عىلىى كىو ،(قََُٓ - ٕٓٗ)اليىمىًٍت  ًشحىاذىة  كىو ،(قََُْ - َِٗ)ادلقدسي   غاًل بنً  زلي

مَّد عىلىى  ،(قِٕٖ - َٖٖ)األيٍمييوطي أسد بن أمحد عىلىى كىو ،(قِّٗ - ّٖٓ)السَّمىًديسي براىيما بنً  زلي
مَّد القراءً  شيخً  ناظمها عىلىى كىو مَّد بن زلي  ( .قّّٖ - ِٕٓ) اجلزرم بابن ادلعركؼ علي بن يوسف بن زلي

 الفاداٍل، عن عن الدكتور يوسف بن عبد الرمحن ادلرعشلي، عن مسند العصر زلمد ياسُتكأركيها إجازة 
مَّدً  النٍَّصرً  أيب زلدث احلرمُت عمر بن محداف احملرسي، كىيو عىنٍ  ًمٍشًقي   القىاًدرً  عىٍبدً  بنً  زلي  اخلىًطٍيبً  الد 

مَّدً  بنً  الرَّمحىنً  عىٍبدً  الوىًجٍيوً  عىنٍ  ،(ُِّْ:ت) يٍرتىضى عىنٍ  ،(ُِِٔ) الكيٍزبىرًم زلي
مَّدً  ادل مَّدً  بنً  زلي  مالزَّبًٍيدً  زلي
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ٍيًمي عىلي بنً  عىٍن حىسىن العىلىًوم ، عىًقيلو  بنً  عيٍمرى  عىنٍ  ،(َُِٓ:ت)  أيب عن ،(ُُُّ:ت) احلىنىًفي العيجى
مَّدً  ادلكىارـًً  ٍينً  بىٍدرً  ابنً  زلي مَّدً  الد  ٍينً  رىًضي   بنً  زلي مَّدً  الد   أبًٍيوً  عىنٍ  ،(َُُٔ ػ ٕٕٗ) الغىز م العىاًمرًم أمحىدى  بنً  زلي
مَّدً  الفىٍتحً  أيب عىنٍ  ،(ْٖٗ:ت) الغىز م البىٍدرً  مَّدً  بنً  زلي مَّد) القراءً  شيخً  عن ،(َٔٗ ػ َُٖ) ادلًز م زلي  بن زلي
مَّد   (.قّّٖ: ت اجلزرم زلي

 العالمة عن البػىهىٍتكىًلي، فاركؽ القاضي موالنا عن الندكم، سليماف أبو مصطفي الدكتور احملدث كعن
 حسن بن سعد الشاـ فقيو عن السُّكَّرم، دركيش بن عبداهلل الشاـ ميسند عن ،الشَّلىيب توفيق بن عبدالقادر

 دركيش بن حسُت بن ييوسف السيد الشاـ فقيو عن احلليب، القىٍلًعي مكي زلمد العالمة عن احلىلىيب، ابن
أيب الفتح زلمد الغزم، عن أبيو البدر الغزل، عن  النجم عن النابػيليًسي، الغٍت عبد سيدم عن احلىنىًفي، احلليب

 بن زلمد ادلزم، عن شيخ القراء زلمد بن زلمد بن علي بن يوسف ادلعركؼ بابن اجلزرم .
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 متن الدرة المضيئة في القراءات الثبلث البن الجزري

لىةً  صىاًحبً  حىٍضرىةً  العىالَّمىةً  على على قرأهتا  ٍبنً  عىًفٍيًفي   ٍبنً  زليىمَّدً  ٍبنً  مى ًإبٍػرىاًىيٍ  ٍبنً  حىسىًنٍُت  الشىٍيخً  األيٍستىاذً  الفىًضيػٍ
لىةً  صاحب عىلىى الصيٍغرًل العىٍشرً  الًقرىاءىاتً  تػىلىقَّى أىنَّوي  كىأىٍخبػىرىٍل  جربيل،  حىسىنٍ  ٍبنً  أىمٍحىدى  ٍبنً  عىًلي   األيٍستىاذً  الفىًضيػٍ

، ٍبنً  ٍعريكؼً  ًبًدير زليىمَّد حىسىنٍ  السَّي دً  الن ٍحرًيرً  عىالَّمىةً ال عىلىى العىٍشرى  الًقرىاءىاتً  تػىلىقَّى أىنَّوي  كىأىٍخبػىرىٍل  عىًلي 
ى
، ادل  بػاجلًرًٍيًسي 

ٍعريكؼً  ًبًدٍير زليىمَّد حىسىنٍ  بًالشٍَّيخً  الشًَّهٍَتً  العىالَّمىةً  كىأيٍستىاًذهً  كىاًلًدهً  عىنٍ  كىىيوى 
ى
ًبٍَتً، بػاجلًرًٍيًسي   ادل ةً  كىىيوىعىنٍ  الكى  عيٍمدى

ٍتًقنً  كىأىكىانًوً  عىٍصرًهً  زليىق قً كى  زىمىانًوً 
ي
يتػىوىيل   أىمٍحىد ًبنٍ  زليىمَّد الشٍَّيخً  ادل

، الدُّر م   أىمٍحىدً  الشٍَّيخً  عىنً  كىىيوى  اهللي، رىمًحىوي  ادل  التػيهىاًمي 
ٍعريكؼً  زليىمَّدً  ٍبنً  أىمٍحىدً  الشٍَّيخً  كىٍقًتوً  قػيرَّاءً  ٌشٍيخً  عىنً  كىىيوى 

ى
يحىق قً  الشٍَّيخً  عىنً  كىىيوى  ًبسىلىميونىة، ادل

 العيبػىٍيًدم ، ًإبٍػرىاًىيمى  ادل
 الد ينً  مشسً  عىلىى السَّمىاح، أيب البػىقىرًم   رجب بن امحد عىلىى األيٍجهيورم ، عيمىر بنً  حسنً  بنً  الرمحنً  عبدً  عىنً 

مَّدً  مَّد بنً  علي عىنً  اليىمىًٍت، ًشحىاذىة بنً  الرمحن عبدً  عىلىى البػىقىرًم، قاسم بنً  زلي ، غاًل بنً  زلي  عىلىى كىىيو ادلقدسي 
مَّد مَّد القراءً  شيخً  عىنً  األيٍمييوطي، أسد بن أمحد عىنً  السَّمىًديسي، ابراىيم بنً  زلي مَّد بن زلي  . اجلزرم زلي

هي  بىدىًكم مَّدً زليى  بن أىمٍحىدً  بن شىاًكرً  بن أىمٍحىدي  الشٍَّيخً  العىطيوؼً  القىٍلبً  صىاًحبً  العىالَّمىةً  علي كقرأهتا  اهللي  تػىغىمَّدى
نىوي  ًبرىمٍحىًتوً  لىةً  عىنً  كىىيو جىنَّاتًًو، فىًسٍيحى  كىأىٍسكى ، سىالىمىةى  بنً  رليىاًىدً  بن اهلل عىٍبدً  الشٍَّيخ األيٍستىاذً  فىًضيػٍ  عىنً  كىىيوى  الًبٍلتىاًجي 
مَّدً  بن زليىمَّدً  الشٍَّيخً   الشىٍيخً  أىبًيوً  عىنٍ  كىىيوى  عىجَّوًر، ييوًسفً  بن أىمٍحىدً  الشىٍيخً  نً عى  كىىيوى  اجلىمىٍل، ميٍصطىفىى بن زلي
اًكم ، سيلىٍيمىافً  الشٍَّيخً  عىنً  كىىيوى  النىبػىرىاًكم، ادلًٍنًعمً  عىٍبدً  شىٍيًخوً  عىنٍ  ذىكىرى  مىا كىىيوى  عىجَّورً  ييوًسفً   عىنً  كىىيوى  الش ٍهدى
، ميٍصطىفىى الشٍَّيخً   ًإمٍسىاًعيل الشٍَّيخي  ًمنػٍهيمي  مىشىاًيخى  عىن كىىيوى  ًبقىٍلًبًو، الٌبًصٍَتً  ادلًٍيًهي   عىًليِّ  الشٍَّيخً  أىبًٍيوً  نً عى  كىىيوى  ادلًٍيًهي 
ىحىًليٌ 

ينػىَت ً  السَّمىنُّوًدم   حىسىنو  ٍبنً  زليىمَّدً  الشٍَّيخً  عىلىى كىىيوى  األىٍزىىرًم ، ادل
، ادل  العىبَّاًسي   زليىمَّد الشٍَّيخً  عىلىى كىىيوى  الشَّاًفًعي 

ينً  نيورً  كىالشٍَّيخ ادلزىاًحى   سيٍلطىاف الشَّيخً : اٍلمىشىاًيخً  ًمنٍ  كيلى  عىلىى كىىيوى  بًالعىطَّاًر، الشًَّهَتً   عىًليٌ  ٍبنً  عىًلي   الد 
مَّد بنً  علي عىنً  اليىمىًٍت ، لرَّمٍحىنا عىٍبد الشٍَّيخً  عىلىى كىىيمى  البػىٍقرًٌم، قىاًسم ٍبنً  زليىمَّدً  كىالشٍَّيخ الشَّبػٍرىامىل ًسيٌ   غاًل بنً  زلي

، مَّد عىلىى كىىيو ادلقدسي  مَّد القراءً  شيخً  عىنً  األيٍمييوطي، أسد بن أمحد عىنً  السَّمىًديسي، ابراىيم بنً  زلي  بن زلي
مَّد  . اجلزرم زلي
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قرئ الشٍَّيخً  عىلىى قرأهتاك 
ي
مَّد بنً  ابراىيمى  بنً  مصباح ادل مىةً  عنً  كىو كىدىف، ليع الشيخ زلي  ابو علي الفاضلي العىالَّ

لىة ، العظيم عبدً  بنً  اهلل عبد الشٍَّيخً  عنً  كىو الدُّسيوقي، لىيػٍ  احلدَّادم عىلىى العالمة الشٍَّيخً  عىلىى كىو الدُّسيوقي 
 عىلىى كىو األيٍجهيورم ، عيمىر بنً  حسنً  بنً  الرمحنً  عبدً  عىلىى كىو العيبػىٍيدم ، إبراىيم الشٍَّيخً  عىلىى كىو األزىرم ،

مَّدً  الد ينً  مشسً  عىلىى كىو السَّمىاح، أيب البػىقىرًم   رجب بن أمحد  بنً  الرمحن عبدً  عىلىى كىو البػىقىرًم، قاسم بنً  زلي
مَّد بنً  علي عىلىى كىو ،(قََُٓ - ٕٓٗ)اليىمىًٍت  ًشحىاذىة  كىو ،(قََُْ - َِٗ)ادلقدسي   غاًل بنً  زلي

مَّ  عىلىى  ،(قِٕٖ - َٖٖ)األيٍمييوطي أسد بن أمحد عىلىى كىو ،(قِّٗ - ّٖٓ)السَّمىًديسي ابراىيم بنً  دزلي
مَّد القراءً  شيخً  ناظمها عىلىى كىو مَّد بن زلي  ( .قّّٖ - ِٕٓ) اجلزرم بابن ادلعركؼ علي بن يوسف بن زلي

 عن الفاداٍل، ياسُت الشيخ زلمد أركيها عن الشيخ ادلسند زكريا أمحد طالب احلليب ادلكي، عن مسند العصرك 
العالمة  عن الظاىرم الوترم نزيل مكة، العالمة احملدث فاحل عن احملرسي، محداف بن زلدث احلرمُت عمر

 الشهاب عن الزَّبًيدم، ادلرتضى عن العالمة العطار، الكرَل عبد بن الشيخ عمر عن السنوسي، علي بن زلمد
 بن أمحد احلافظ األنصارم، عن زكريا اإلسالـ شيخ عن الرملي، لشمسا عن البابلي، الشمس عن الزٍَّعبىلي،

 اجلزرم . بن زلمد بن زلمد اخلَت أيب اإلماـ عن العسقالٍل، حجر ابن زلمد بن علي

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
52 

 لئلمام الشاطبيمتن حرز األماني ووجو التهاني في القراءات السبع 

لىةً الفى  صىاًحبً  حىٍضرىةً  العىالَّمىةً  على على قرأهتا  ٍبنً  عىًفٍيًفي   ٍبنً  زليىمَّدً  ٍبنً  ًإبٍػرىاًىٍيمى  ٍبنً  حىسىًنٍُت  الشىٍيخً  األيٍستىاذً  ًضيػٍ
لىةً  صاحب عىلىى الصيٍغرًل العىٍشرً  الًقرىاءىاتً  تػىلىقَّى أىنَّوي  كىأىٍخبػىرىٍل  جربيل،  حىسىنٍ  ٍبنً  أىمٍحىدى  ٍبنً  عىًلي   األيٍستىاذً  الفىًضيػٍ

، ٍبنً  ٍعريكؼً  ًبًدير زليىمَّد حىسىنٍ  السَّي دً  الن ٍحرًيرً  العىالَّمىةً  عىلىى العىٍشرى  الًقرىاءىاتً  تػىلىقَّى أىنَّوي  بػىرىٍل كىأىخٍ  عىًلي 
ى
، ادل  بػاجلًرًٍيًسي 

ٍعريكؼً  ًبًدٍير زليىمَّد حىسىنٍ  بًالشٍَّيخً  الشًَّهٍَتً  العىالَّمىةً  كىأيٍستىاًذهً  كىاًلًدهً  عىنٍ  كىىيوى 
ى
ًبٍَتً، رًٍيًسي  بػاجلً  ادل ةً  كىىيوىعىنٍ  الكى  عيٍمدى

ٍتًقنً  كىأىكىانًوً  عىٍصرًهً  كىزليىق قً  زىمىانًوً 
ي
يتػىوىيل   أىمٍحىد ًبنٍ  زليىمَّد الشٍَّيخً  ادل

، الدُّر م   أىمٍحىدً  الشٍَّيخً  عىنً  كىىيوى  اهللي، رىمًحىوي  ادل  التػيهىاًمي 
ٍعريكؼً  زليىمَّدً  ٍبنً  أىمٍحىدً  ٍيخً الشَّ  كىٍقًتوً  قػيرَّاءً  ٌشٍيخً  عىنً  كىىيوى 

ى
يحىق قً  الشٍَّيخً  عىنً  كىىيوى  ًبسىلىميونىة، ادل

 ،العيبػىٍيًدم   ًإبٍػرىاًىيمى  ادل
 الد ينً  مشسً  عىلىى السَّمىاح، أيب البػىقىرًم   رجب بن امحد عىلىى األيٍجهيورم ، عيمىر بنً  حسنً  بنً  الرمحنً  عبدً  عىنً 

مَّدً  مَّد بنً  علي عىنً  ،اليىمىًٍت  ًشحىاذىة بنً  الرمحن عبدً  عىلىى قىرًم،البػى  قاسم بنً  زلي  عىلىىكىىيو  ،ادلقدسي   غاًل بنً  زلي
مَّد مَّد القراءً  شيخً  عىنً  ،األيٍمييوطي أسد بن أمحد عىنً  السَّمىًديسي، ابراىيم بنً  زلي مَّد بن زلي  عىلىى كىىيو ،اجلزرم زلي

اًدم  البػى  أىمٍحىدى  بنً  عىٍبدالرىمٍحىنً   عىلىى كىىيو ،العىبَّاس شيجىاعو  بنً  عىلي عىلىى كىىيو ،الصَّاًئغً  أىمٍحىدى  بنً  زليىمَّدو  عىلىى كىىيو ،ٍغدى
 (.قَٗٓ:ت) الشاطيب   فَتُّه بنً  القىاًسمً 

هي  بىدىًكم دً زليىمَّ  بن أىمٍحىدً  بن شىاًكرً  بن أىمٍحىدي  الشٍَّيخً  العىطيوؼً  القىٍلبً  صىاًحبً  العىالَّمىةً  علي كقرأهتا  اهللي  تػىغىمَّدى
نىوي  ًبرىمٍحىًتوً  لىةً  ، كىىيو عىنً جىنَّاتًوً  فىًسٍيحى  كىأىٍسكى  عىنً  كىىيوى  ،الًبٍلتىاًجي   سىالىمىةى  بنً  رليىاًىدً  بن اهلل عىٍبدً  الشٍَّيخ األيٍستىاذً  فىًضيػٍ
مَّدً  بن زليىمَّدً  الشٍَّيخً   الشىٍيخً  أىبًيوً  عىنٍ  كىىيوى  ،عىجَّورً  ييوًسفً  بن أىمٍحىدً  شىٍيخً ال عىنً  كىىيوى  ،اجلىمىلٍ  ميٍصطىفىى بن زلي
اًكم   سيلىٍيمىافً  الشٍَّيخً  عىنً  كىىيوى  ،النىبػىرىاًكم ادلًٍنًعمً  عىٍبدً  شىٍيًخوً  عىنٍ  ذىكىرى  مىا كىىيوى  عىجَّورً  ييوًسفً   عىنً  كىىيوى  ،الش ٍهدى
 ًإمٍسىاًعيل الشٍَّيخي  ًمنػٍهيمي  مىشىاًيخى  عىن كىىيوى  ،ًبقىٍلًبوً  الٌبًصٍَتً  ادلًٍيًهي   عىًليِّ  الشٍَّيخً  بًٍيوً أى  عىنً  كىىيوى  ،ادلًٍيًهي   ميٍصطىفىى الشٍَّيخً 
ىحىًليٌ 

ينػىَت ً  السَّمىنُّوًدم   حىسىنو  ٍبنً  زليىمَّدً  الشٍَّيخً  عىلىى كىىيوى  األىٍزىىرًم ، ادل
، ادل  العىبَّاًسي   دزليىمَّ  الشٍَّيخً  عىلىى كىىيوى  الشَّاًفًعي 

ينً  نيورً  كىالشٍَّيخ ادلزىاًحى   سيٍلطىاف الشَّيخً : اٍلمىشىاًيخً  ًمنٍ  كيلى  عىلىى كىىيوى  بًالعىطَّاًر، الشًَّهَتً   عىًليٌ  ٍبنً  عىًلي   الد 
مَّد بنً  علي عىنً  ،اليىمىًٍت   نالرَّمٍحى  عىٍبد الشٍَّيخً  عىلىى كىىيمى  البػىٍقرًٌم، قىاًسم ٍبنً  زليىمَّدً  كىالشٍَّيخ الشَّبػٍرىامىل ًسيٌ   غاًل بنً  زلي

، مَّد عىلىى كىىيو ادلقدسي  مَّد القراءً  شيخً  عىنً  األيٍمييوطي، أسد بن أمحد عىنً  السَّمىًديسي، ابراىيم بنً  زلي  بن زلي
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مَّد اًدم ، أىمٍحىدى  بنً  عىٍبدالرىمٍحىنً  عىلىى كىىيو اجلزرم، زلي  بنً  عىلي عىلىى كىىيو الصَّاًئًغ، أىمٍحىدى  بنً  دو زليىمَّ  عىلىى كىىيو البػىٍغدى
 (.قَٗٓ:ت) الشاطيب   فَتُّه بنً  القىاًسمً  عىلىى كىىيو العىبَّاس، شيجىاعو 

قرئالشٍَّيًخ  لىىعى قرأهتا ك 
ي
مَّد بنً  ابراىيمى  بنً  مصباح ادل مىةً  عنً  كىدىف، عىلىى الشيخ زلي لىة ابو علي الفاضلي العىالَّ  لىيػٍ

، العظيم عبدً  بنً  اهلل عبد الشٍَّيخً  عنً  كىو الدُّسيوقي،  احلدَّادم عىلىى العالمة الشٍَّيخً  عىلىى كىو الدُّسيوقي 
 بن امحد عىلىى األيٍجهيورم ، عيمىر بنً  حسنً  بنً  الرمحنً  عبدً  عىلىى العيبػىٍيدم ، إبراىيم الشٍَّيخً  عىلىى كىو األزىرم ،

مَّدً  الد ينً  مشسً  ىعىلى  السَّمىاح، أيب البػىقىرًم   رجب  اليىمىًٍت  ًشحىاذىة بنً  الرمحن عبدً  عىلىى البػىقىرًم، قاسم بنً  زلي
مَّد بنً  علي عىلىى ،(قََُٓ - ٕٓٗ) مَّد عىلىى ،(قََُْ - َِٗ) ادلقدسي   غاًل بنً  زلي  ابراىيم بنً  زلي

مَّد القراءً  شيخً  ىعىلى  ،(قِٕٖ - َٖٖ) األيٍمييوطي أسد بن أمحد عىلىى ،(قِّٗ -ّٖٓ) السَّمىًديسي  بن زلي
مَّد اًدم   أىمٍحىدى  بنً  عىٍبدالرىمٍحىنً  عىلىى كىىيو ،(ىػ ّّٖ - ِٕٓ) اجلزرم زلي  زليىمَّدو  عىلىى كىىيو ،(قُٖٕ:ت) البػىٍغدى

 َتُّهف بنً  القىاًسمً  عىلىى كىىيو ،(قُٔٔ:ت) العىبَّاس شيجىاعو  بنً  عىلي عىلىى كىىيو ،(قِٕٓ:ت) الصَّاًئغً  أىمٍحىدى  بنً 
 (.قَٗٓ:ت) الشاطيب  

 ياسُت زلمد الشيخ العصر مسند عن ادلكي، احلليب طالب أمحد زكريا ادلسند الشيخ إجازة عن كأركيها
 مكة، نزيل الوترم الظاىرم فاحل احملدث العالمة عن احملرسي، محداف بن عمر احلرمُت زلدث عن الفاداٍل،

 الزَّبًيدم، ادلرتضى العالمة عن العطار، الكرَل عبد بن رعم الشيخ عن السنوسي، علي بن زلمد العالمة عن
 عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ عن الرملي، الشمس عن البابلي، الشمس عن الزٍَّعبىلي، الشهاب عن

اجلزرم، عن  بن زلمد بن زلمد اخلَت أيب اإلماـ عن العسقالٍل، حجر ابن زلمد بن علي بن أمحد احلافظ
د البغدادم، عن زلمد بن أمحد الصائغ، عن علي بن شجاع العباس، عن ناظمها اإلماـ عبدالرمحن بن أمح

 القاسم بن فَتة بن خلف بن أمحد الشاطيب الرعيٍت اإلندلسي . 
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 عقلية أتراب في أسني المقاصد في رسم المصحف للشاطبي

 ياسُت زلمد الشيخ صرالع مسند عن ادلكي، احلليب طالب أمحد زكريا ادلسند الشيخ عنإجازة أركيها 
 مكة، نزيل الوترم الظاىرم فاحل احملدث العالمة عن احملرسي، محداف بن عمر احلرمُت زلدث عن الفاداٍل،

 الزَّبًيدم، ادلرتضى العالمة عن العطار، الكرَل عبد بن عمر الشيخ عن السنوسي، علي بن زلمد العالمة عن
 عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ عن الرملي، الشمس نع البابلي، الشمس عن الزٍَّعبىلي، الشهاب عن

مَّد اخلَت أيب اإلماـ القراءً  شيخً  عن العسقالٍل، حجر ابن زلمد بن علي بن أمحد احلافظ مَّد بن زلي  اجلزرم زلي
اًدم   أىمٍحىدى  بنً  عىٍبدالرىمٍحىنً  عىلىى كىىيو ،(ق ّّٖ - ِٕٓ)  أىمٍحىدى  بنً  زليىمَّدو  عىلىى كىىيو ،(قُٖٕ:ت) البػىٍغدى

 الشاطيب   فَتُّه بنً  القىاًسمً  عىلىى كىىيو ،(قُٔٔ:ت) العىبَّاس شيجىاعو  بنً  عىلي عىلىى كىىيو ،(قِٕٓ:ت) الصَّاًئغً 
 (.قَٗٓ ت)

 عبدالفتاح ادلدقق احملقق العالمة شيخو عن الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي، عن إجازة أركيها
 بن عبداحلي زلمد السيد الكبَت العالمة عن ،(قُُْٕ/  ُّّٔ) احلليب غدة أبو حسن بن بشَت زلمد بن

مَّدً  النٍَّصرً  أيب عىنٍ  ،(قُِّٖ ت) الكتاٍل عبدالكبَت ًمٍشًقي   القىاًدرً  عىٍبدً  بنً  زلي ، (قُِّْت ) اخلىًطٍيبً  الد 
مَّدً  بنً  الرَّمحىنً  عىٍبدً  الوىًجٍيوً  عىنٍ  يٍرتىضى عنً  ،(قُِِٔت ) الكيٍزبىرًم زلي

مَّدً  ادل مَّدً  بنً  زلي ت ) الزَّبًٍيًدم زلي
ٍيًمي عىلي بنً  حىسىن العىلىًوم ، عىنٍ  عىًقيلو  بنً  عيٍمرى  ، عىنٍ (قَُِٓ  أيب ، عن(قُُُّت ) احلىنىًفي العيجى
مَّدً  ادلكىارـًً  ٍينً  بىٍدرً  ابنً  زلي مَّدً  الد  ٍينً  رىًضي   بنً  زلي مَّدً  الد   ، عىنٍ (قَُُٔ / ٕٕٗ) الغىز م ًمرًمالعىا أمحىدى  بنً  زلي

مَّدً  الفىٍتحً  أيب ، عىنٍ (قْٖٗت ) الغىز م البىٍدرً  أبًٍيوً  مَّدً  بنً  زلي مَّد القراءً  شيخً  عن ،(قَٔٗ / َُٖ) ادلًز م زلي  زلي
مَّد بن اًدم   أىمٍحىدى  بنً  عىٍبدالرىمٍحىنً  عىلىى ، كىىيو(قّّٖ ت) اجلزرم زلي  بنً  زليىمَّدو  عىلىى وكىىي  ،(قُٖٕت ) البػىٍغدى

فَتُّه بن  بنً  القىاًسمً  عىلىى كىىيو ،(قُٔٔت ) العىبَّاس شيجىاعو  بنً  عىلي عىلىى كىىيو ،(قِٕٓت ) الصَّاًئغً  أىمٍحىدى 
 . (قَٗٓت ) الشاطيب   خلف بن أمحد
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 ناظمة الزىر في عد اآليات وتعيين فواصل القرآن للشاطبي

 ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد كتورالد  احملدث عن الشيخ أركيها إجازة
/  ُّّٓ) الشافعي ادلكي ٍب اإلندكنيسي الفاداٍل عيسي زلمد بن ياسُت زلمد الفيض أبو عن الندكم،
النصر  عن أيب ،(قُِّٖ ت) الكتاٍل عبدالكبَت بن عبداحلي زلمد السيد الكبَت العالمة عن ،(قَُُْ

 عن النابلسي، الغٍت عبد عن التلي، اهلل عبد ق(، عنُِّْاخلطيب )ت  در الدمشقيزلمد بن عبدالقا
 أيب عن السيوطي، الدين جالؿالعالمة  عن الغزم، البدر كالده عن الغزم، الدين رضي زلمد البدر بن زلمد

مَّد القراءً  شيخً  عن فهد، بن زلمد الدين تقي كىأبيو فهد بن عمر القاسم مَّد بن زلي  علي بن يوسف بن زلي
كىو على  ،(قُٖٕ ت) كىو على عبدالرمحن بن أمحد البغدادم ق(، ّّٖ  / ِٕٓ) اجلزرم بابن ادلعركؼ

كىو على القاسم  ،(قُٔٔ ت) كىو على علي بن الشجاع العباس ،(قِٕٓ ت) زلمد بن أمحد الصائغ
 ( .قَٗٓ ت) الشاطيب   أمحد بن بن فَتة بن خلف

 ياسُت زلمد الشيخ العصر مسند عن ادلكي، احلليب طالب أمحد زكريا ندادلس الشيخ عنإجازة  كأركيها
 مكة، نزيل الوترم الظاىرم فاحل احملدث العالمة عن احملرسي، محداف بن عمر احلرمُت زلدث عن الفاداٍل،

 ،الزَّبًيدم ادلرتضى العالمة عن العطار، الكرَل عبد بن عمر الشيخ عن السنوسي، علي بن زلمد العالمة عن
 عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ عن الرملي، الشمس عن البابلي، الشمس عن الزٍَّعبىلي، الشهاب عن

مَّد اخلَت أيب اإلماـ القراءً  شيخً  عن العسقالٍل، حجر ابن زلمد بن علي بن أمحد احلافظ مَّد بن زلي  اجلزرم زلي
اًدم  ا أىمٍحىدى  بنً  عىٍبدالرىمٍحىنً  عىلىى كىىيو ،(ق ّّٖ - ِٕٓ)  أىمٍحىدى  بنً  زليىمَّدو  عىلىى كىىيو ،(قُٖٕ:ت) لبػىٍغدى

 الشاطيب   فَتُّه بنً  القىاًسمً  عىلىى كىىيو ،(قُٔٔ:ت) العىبَّاس شيجىاعو  بنً  عىلي عىلىى كىىيو ،(قِٕٓ:ت) الصَّاًئغً 
 (.قَٗٓ ت)
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 ٛالقصيدة الخراسانية في ذكر مخارج الحروف وصفاتها

 الفاداٍل عيسي زلمد بن ياسُت زلمد الفيض أبو عن ،ريا أمحد طالب احلليب ادلكيزك الشيخ عن إجازة أركيها
عن إبراىيم بن عبداهلل يارشاه زلمد بن فضل اهلل  ،(قَُُْ/  ُّّٓ) الشافعي ادلكي ٍب اإلندكنيسي

بن الدىلوم الكتيب، عن احملدث ادلسند عبدالرمحن بن زلمد الكزبرم، عن صاحل الفالٍل ادلدٍل، عن زلمد 
سنة، عن زلمد الشريف الواك الٌب، عن زلمد بن أركماش اليشبكي، عن احلافظ أمحد بن علي بن حجر 
العسقالٍل، عن اإلماـ أبياخلَت زلمد بن زلمد بن اجلزرم، عن أيب زلمد عبدالرمحن بن أمحد بن علي 

حلسن علي بن شجاع بن البغدادم، عن أيب عبداهلل زلمد بن أمحد بن عبداخلالق الصائغ ادلصرم، عن أيب ا
سامل بن علي بن موسي العباسي، عن أيب اجلود غياث بن فارس بن مكي اللخمي، عن أيب الفتوح ناصر بن 
احلسن بن إمساعيل الشريف اخلطيب، عن أيب احلسن علي بن أمحد بن علي ادلصيٍت األهبرم، عن أيب علي 

أبو عبداهلل زلمد بن يوسف بن العالمة  اؿ أنشدٍل احلسن بن علي بن إبراىيم بن يزداد بن ىرمز األىوازم، ق
 ناظم القصيدة     ٗزلمد بن إسحاؽ بن إبراىيم اخلراساٍل

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
هً قصٌدة جمٌلة, وقد سمٌت بالخراسانٌة نسبة له, وقد عارض بقصٌدته هذه القصٌدة الخاقانٌة فً التجوٌد, وللخراسانً اٌضاً قصٌدة  

 رآن, قال فً أولها :  رائٌة فً مدح أهل الق
 أال إن أولى القول فً كل ما ٌجري     فمبـــدؤه بالــــحمد هلل والـــــشكـر
 و ٌا حامل القرآن طوبً لك استمع      فضائل من ٌتلو القرآن ومن ٌقــري
 فإنهم أهل الــــسعـادة والــتــقـــــى      وزٌــن عبـاد هللا فً البـر والبحـــر

9
 . 8ٕٙص ٕاٌة فً أسماء الرجال لمحمد بن محمد الجزري جغاٌة النه 
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 الظمآن مورد منظومة

 عيسي زلمد العصر مسند عن الندكم، مصطفي بالدكتور الشهَت الكرَل عبد احملدث العالمة أخربنا هبا
 بن مصطفي عن سودة، ابن الطالب بن أمحد العباس أيب القاضي عن الكتاٍل، احلي عبد عن الفاداٍل،

 ابن:  عن كالمها السقاط، العريب بن كعلي ، سودة ابن التاكدم زلمد عن األمُت، بن زلمد عن الكبابطي،
 أيب بن زلمد عن غازم، ابن عن ، رلرب ابن عن النعيم، أيب ابن عن الفاسي، السعود أيب عن بناٍل، السالـ
 ادلهيمن بن زلمد سعيد أيب عن السراج، حييي عن ادلنتورم، عن زلمد، القاسم أيب أبيو عن السراج، القاسم

 . اخلراز عبداهلل أيب الناظم عن احلضرمي،

 عن احملرسي، محداف بن عمر احلرمُت زلدث عن احلبشي، بكر أيب بن زلمد ادلعمر ادلسند الشيخ إجازة كأنبانا
 الكزبرم زلمد بن عبدالرمحن الوجيو عن ،(قُِّْ ت) اخلطيب صاحل بن عبدالقادر بن زلمد النصر أيب

 ، سودة ابن التاكدم عن ،(قَُِٓ ت) ادلصرم الزبيدم مرتضي زلمد الفيض أيب عن ،(قُِِٔ ت)
 عن النعيم، أيب ابن عن الفاسي، السعود أيب عن بناٍل، السالـ ابن:  عن كالمها السقاط، العريب بن كعلي

 عن ادلنتورم، عن زلمد، القاسم أيب أبيو عن السراج، القاسم أيب بن زلمد عن م،غاز  ابن عن ، رلرب ابن
 . اخلراز عبداهلل أيب الناظم عن احلضرمي، ادلهيمن بن زلمد سعيد أيب عن السراج، حييي
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 ٓٔلبللكائية في التجويدالقصيدة ا

 ياسُت زلمد الشيخ العصر دمسن عن ادلكي، احلليب طالب أمحد زكريا ادلسند الشيخ إجازة عن أركيها
 مكة، نزيل الوترم الظاىرم فاحل احملدث العالمة عن احملرسي، محداف بن عمر احلرمُت زلدث عن الفاداٍل،

 الزَّبًيدم، ادلرتضى العالمة عن العطار، الكرَل عبد بن عمر الشيخ عن السنوسي، علي بن زلمد العالمة عن
أيب حييي زكريا بن زلمد  اإلسالـ شيخ عن الرملي، الشمس عن لي،الباب الشمس عن الزٍَّعبىلي، الشهاب عن

حجر العسقالٍل، عن اإلماـ أيب اخلَت زلمد بن زلمد بن  احلافظ أمحد بن علي بن عن األنصارم، بن أمحد
اجلزرم، عن أيب زلمد عبدالرمحن بن أمحد بن علي البغدادم، عن أيب عبداهلل زلمد بن أمحد بن عبداخلالق 

 غياث اجلود أيب عن العباسي، موسي بن علي بن سامل بن شجاع بن علي احلسن أيب عنادلصرم، الصائغ 
 احلسن أيب عن اخلطيب، الشريف إمساعيل بن احلسن بن ناصر الفتوح أيب عن اللخمي، مكي بن فارس بن

 األىوازم، ىرمز بن يزداد بن إبراىيم بن علي بن احلسن علي أيب عن األهبرم، ادلصيٍت علي بن أمحد بن علي
ناظم  ُُأيب عبداهلل زلمد بن أمحد بن زلمد بن عبداهلل بن يعقوب العجلي الاللكائي العالمة  أنشدٍل قاؿ

 القصيدة .

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔٓ
 هً قصٌدة جمٌلة ورائعة فً علم التجوٌد, وسمٌت بهذا األسم نسبة له, وقد عارض بها القصٌدة الخاقانٌة .  
ٔٔ
 . 8٘ص ٕغاٌة النهاٌة فً أسماء الرجال لمحمد بن محمد ابن الجزري ج 
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 رائية الملطي

 سىامًلي  بنً  اللىًطيف عىٍبد بنً  احلىاًفظ زليىمَّد عن الشٍَّيًخ العىالمة علي صاحل األزىرم، عن الشٍَّيخً إجازة أركيها 
ٍىلوًي ة اهللً  أمىةً  عىن ،(قُّٖٗ ت ) لتيجاٍل  ا ٍىلًوم   الغىٍت   عبدً  بًنتً  الد   عبدً  عىن ،(قُّٕٓ/ َُِٓ) الد 

ٍىلًوم   اجملددم   الغٍت ٍىلًوم   ًإٍسحىاؽ زليىمَّدو  عىنٍ  ،(قُِٔٗ/  ُِّٓ) الد  هً  عىنٍ  ،(قُِِٔت ) الد   ألم وً  جىد 
ٍىلًوم   العىزًيز عىٍبد ٍىلًوم   أمحىدى  اهللً  كىيل   أبيوً  عىن ،(قُِّٗت ) الد   تىاجً  عنٍ  ،(قُُٕٔ / ُُُْ) اذلًٍنًدم الد 

ينً  ٍحًسنً  عىٍبدً  بنً  زليىمَّد الد 
ي
ٍيًمي عىلي   حىسىنى  عىنٍ  ،(قُُْٗ ت) احلىنىًفي   القىلعي ادل ك ي العيجى

ى
ت ) احلىنىًفي ادل

ٍين صف ي عىنً  ،(قُُُّ  بنً  زليىمَّد الد ينً  مشىٍسً  عىنٍ  ،(قَُُٕت ) اٍلمىدىٍل  اٍلقيشىاًشي   زليىمَّدو  ٍبنً  أىمٍحىدى  اٍلد 
 بن زلمد بن أمحد األنصارم   زىكىرًيَّا عىٍن شيخ اإلسالـ أيب حييي ،(قََُْ / ُٗٗ)  الرٍَّمًليُّ  محزة بنً  أمحىدى 

 زلمد بن زلمد ابن اجلزرم، ، عن احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالٍل، عن أيب اخلَت(ىػ ِٓٗ-ِٖٔ)
عن أيب علي احلسن بن أمحد بن ىالؿ الصاحلي الدقاؽ، عن أيب احلسن علي بن أمحد بن عبدالواحد 
ادلقدسي، عن أيب اليمن زيد بن احلسن بن زيد الكندم، عن أيب زلمد عبداهلل بن علي بن أمحد سبط اخلياط 

ندلسي ادلعركؼ بابن الثلجي، عن العالمة أيب عمرك البغدادم، عن أيب زلمد عبداحلق بن أيب مركاف األ
عثماف بن سعيد الداٍل األندلسي، عن أيب مركاف عبيد اهلل بن سلمة بن حـز ادلكتب، قاؿ: أنشدنا الناظم 

 رمحو اهلل . ُِالشافعي نزيل عسقالف أبو احلسُت زلمد بن أمحد بن عبدالرمحن ادللطيالعالمة الفقيو 

 

 

 

 

                                                           
ٕٔ
الثقة واإلتقان, سمعت إسماعٌل بن رجاء ٌقول :كان كثٌر العلم كثٌر التصنٌف فً الفقه, وكان هو فقٌه متقن ثقة, قال الدانً : مشهور ب 

 ٌتفقه للشافعً, وكان ٌقول الشعر .
 وقال ابن الجزري رحمه هللا : له قصٌده عارض بها أبا مزاحم الخاقانً, وهً هذه القصٌدة  .

 وبهذا األسناد وغٌره نروى مؤلفاته 
 ناد أنه مار باألئمة األعالم )زكرٌا األنصاري, وابن حجر, وابن الجزري, والدانً( وغٌرهم .   ومن فوائد هذا األس
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 امع في أصل مقرأ اإلمام نافعمنظومة الدرر اللو 

الندكم  ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث أركيها عن الشيخ
/  ُّّٔ) احلليب غدة أبو حسن بن بشَت زلمد بن عبدالفتاح ادلدقق احملقق العالمة شيخو إجازة، عن

، عن القاضي أيب (قُِّٖ ت) الكتاٍل عبدالكبَت بن عبداحلي زلمد السيد الكبَت العالمة عن ،(قُُْٕ
العباس أمحد بن الطالب بن سودة، عن الشيخ مصطفي بن الكبابطي، عن الشيخ علي بن األمُت، عن 
الشيخ التاكدم ابن سودة، عن الشيخ ابن عبدالسالـ بناٍل، عن الشيخ أيب السعود الفاسي، عن الشيخ ابن 

عن الشيخ زلمد بن أيب العباس الشهَت بابن غازم، عن الشيخ أيب عبداهلل  أيب نعيم، عن الشيخ ابن رلرب،
زلمد بن احلسُت النيجي الشهَت بالصغَت، عن الشيخ أيب احلسن علي بن أمحد الوىرم، عن الشيخ أيب ككيل 

يب اإلماـ أميموف ادلصمودم الشهَت بالفخار، عن الشيخ أيب عبداهلل زلمد الشهَت بالزيتوٍل، عن الناظم 
    رمحو اهلل . ُّق(ُّٕاحلسن علي بن زلمد احلسن الرباطي ادلعركؼ بابن برم )ت 

 

 منظومة تفصيل عقد درر ابن بري في نشر طرق المدني العشر

 الندكم ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث الشيخ عن أركيها
/  ُّّٔ) احلليب غدة أبو حسن بن بشَت زلمد بن عبدالفتاح دلدققا احملقق العالمة شيخو عن إجازة،

 أيب القاضي عن ،(قُِّٖ ت) الكتاٍل عبدالكبَت بن عبداحلي زلمد السيد الكبَت العالمة عن ،(قُُْٕ
 عن األمُت، بن علي الشيخ عن الكبابطي، بن مصطفي الشيخ عن سودة، ابن الطالب بن أمحد العباس
 ابن الشيخ عن الفاسي، السعود أيب الشيخ عن بناٍل، عبدالسالـ ابن الشيخ عن ودة،س ابن التاكدم الشيخ

 بن أمحد بن علي بن غازم العثماٍل ادلكناسي الشهَت زلمد الناظم الشيخ عن رلرب، ابن الشيخ عن نعيم، أيب
 ق( رمحو اهلل .ُٗٗغازم )ت  ابن العباس بأيب

                                                           
ٖٔ
غاً, ورحمه هللا : برز فً شتً العلوم, فقد كان عالماً بالقراءات, متبحراً فً علوم القرآن, إلً جانب ذلك كان عالماً نحوٌاً, وأدٌباً بلٌ 

 بصر بصناعة التوثٌق, وقد ترك تراثاً قٌماً أثري به المكتبة اإلسالمٌة . وفقٌهاً فرضٌاً, له إلمام بالحدٌث وت
 قلت : وبهذا السند وغٌره نروى جمٌع مؤلفاته ومصنفاته . 
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 الداني عمرو أبو اإلمام مؤلفات وسائر والمقتفي في الوقف واالبتداء التحديد كتاب

 بن ياسُت بن عيسي مسند العصر أيب الفيض زلمد عن ادلرعشلي، يوسف بن عبدالرمحن أخربنا بو الدكتور
 عن السنوسي، علي بن زلمد عن الظاىرم، فاحل عن احملرسي، محداف بن عمر عن زلدث احلرمُت الفاداٍل،

 الشمس عن البابلي، الشمس عن الزٍَّعبىلي، الشهاب عن الزَّبًيدم، ىادلرتض عن العطار، الكرَل عبد بن عمر
 بن أمحد جعفر أيب عن مجاعة، ابن عن الفرات، الدين عز عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ عن الرملي،
 خَت بن زلمد بكر أيب احلافظ خالو عن السَّرٌاج، زلمد بن أمحد احلسن أيب عن الغرناطي، الزبَت بن إبراىيم

 عليو قراءة اهلل رمحو ادلقرئ القيسي ليبٌ  بن زلمد بن علي احلسن أبو اإلماـ الشيخ بو حدثٍت: قاؿ اإلشبيلي،
 الػمىغىامي إسحاؽ بن العباس أيب بن فرج بن عيسى بن زلمد اهلل عبد أبو الشيخ بو حدثٍت: قاؿ أمسع، كأنا

 .  اهلل رمحو ادلقرئ ركعم أبو مؤلفو بو حدثٍت: قاؿ عليو، قراءة اهلل رمحو ادلقرئ

 رمحو ادلدٍل امحد حسُت اإلسالـ شيخ عن الشيخ ادلسند ادلعمر موالنا كيل احلق الصديقي، عنإجازة كأركيو 
ييوبػىٍند م، احلسن زلمود اذلند شيخ عن اهلل،  الشيخ عن الػميجىد ًدم، عبدالغٍت الشيخ ناليان باإلجازة عع الد 

ٍىلىًوم، إسحاؽ زلمد ٍىلىًوم، عبدالعزيزجده ألمو الشاه  عن الد  ٍىلىوم، اهلل كيل اإلماـ أبيو عن الد   عن الد 
 البابلي عبدالدائم بن سليماف خالو عن البابلي، الشمس عن إبراىيم، أبيو عن الكيوراٍل، طاىر أيب شيخو

 بن زكريا حيِت أيب اإلسالـ شيخ كالده عن زكريا، اإلسالـ شيخ ابن يوسف الدين مجاؿ عن ،(قَُِٔت)
 اخلَت أيب اإلماـ عن العسقالٍل، حجر ابن زلمد بن علي بن أمحد احلافظ عن األنصارم، أمحد بن زلمد
 عبداهلل أيب كالده عن الكفرم، سليماف بن حسُت بن أمحد العباس أيب الشيخ عن اجلزرم، بن زلمد بن زلمد

 أيب عن اللورقي، ادلوفق بن أمحد بن مالقاس زلمد أيب عن الكفرم، احلنفي فزارة بن سليماف بن احلسُت
 أيب عن البلنسي، ىذيل بن زلمد بن علي احلسن أيب عن احلصار، اهلل عوف بن حيِت بن علي بن أمحد العباس
 ُب التحديد كتاب مؤلف الداٍل سعيد بن عثماف عمرك أيب احلافظ عن األندلسي، صلاح بن سليماف داككد

 .كالتجويد اإلتقاف

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
62 

 العالمة عن البػىهىٍتكىًلي، فاركؽ القاضي موالنا عن الندكم، سليماف أبو مصطفي الدكتور دثبو احمل كأخربنا
 حسن بن سعد الشاـ فقيو عن السُّكَّرم، دركيش بن عبداهلل الشاـ ميسند عن الشَّلىيب، توفيق بن عبدالقادر

 دركيش بن حسُت بن ييوسف دالسي الشاـ فقيو عن احلليب، القىٍلًعي مكي زلمد العالمة عن احلىلىيب، ابن
 اإلسالـ شيخ عن الغزم، البدر كالده عن الغزم، النجم عن النابػيليًسي، الغٍت عبد سيدم عن احلىنىًفي، احلليب
 أيب عن الغرناطي، الزبَت بن إبراىيم بن أمحد جعفر أيب عن مجاعة، ابن عن الفرات، الدين عز عن زكريا،

 الشيخ بو حدثٍت: قاؿ اإلشبيلي، خَت بن زلمد بكر أيب احلافظ خالو عن السَّرٌاج، زلمد بن أمحد احلسن
 الشيخ بو حدثٍت: قاؿ أمسع، كأنا عليو قراءة اهلل رمحو ادلقرئ القيسي ليبٌ  بن زلمد بن علي احلسن أبو اإلماـ

: قاؿ ليو،ع قراءة اهلل رمحو ادلقرئ الػمىغىامي إسحاؽ بن العباس أيب بن فرج بن عيسى بن زلمد اهلل عبد أبو
 . اهلل رمحو ادلقرئ عمرك أبو مؤلفو بو حدثٍت

 

 

 

 طالب ابي ابن مكي الحجة اإلمام مؤلفات

 النيبايل الرمحاٍل خاف اهلل نعمة بن الرؤكؼ عبد لشيخعن ااذلندم،  السلفي أمحد خورشيد الشيخ أنبانا إجازة
 عىلي بنً  زلييمَّدً  العاٌلمة ، عىنإجازة األٍنصىارًم زليًٍسنو  بنً  حيسىٍُتً  الشٍَّيخً  النبيل كالفقيو اجلليل احملدث ، عىنً إجازة

مَّدً  بنً   بن سليماف السيد شيًخوً  عىن أمحد، بنً  عبدالقادرً  السَّيدً  عنً  ،إجازة(َُِٓ ػ ُُِٕ) الشَّوٍكىاٍل زلي
 ٍبنً  حيىٍِتى  السَّي دً  عىنً  اأٍلىٍىدىًؿ، ٍقبيوؿمى  شىرًيف زليىمَّدو  ٍبنً  أىمٍحىدى  السَّي دً  الصَّف ي عىن ،(ىػُُٕٗ:ت) اأٍلىٍىدىؿً  حيِت
ًؿ، اٍلبىطَّاحً  عىًلي   بن بىٍكرو  أىيب  السَّي دً  عىنً  ،(ُُْٕ:ت) اأٍلىٍىدىؿً  مىٍقبيوؿ عيمىرى   اٍلبىطَّاحً  زلمدو  بنً  يوسيفى  عىنٍ  اأٍلىٍىدى

 عىن ،(ْْٗ - ٖٔٔ) الديبع علي بن بدالرمحنع احلافظ عىنٍ  اأٍلىٍىدىًؿ، احليسُت بنً  طاىر السَّي دً  عن اأٍلىٍىدىًؿ،
 حىجىرو  اٍبنً  الش هىابً  احلٍىاًفظً  عىنً  ،(قَِٗ- ُّٖ) السَّخىاًكم الرىمٍحىنً  عىٍبد بن زليىمَّد اخلىٍَتً  أىيب الد ينً  مشىَّسً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
63 

 بن جعفر أبو أنبأنا جده عن حياف ابن حياف أبو أنبأنا ادلفهرس ادلعجم ُب: قاؿ كىو ،(ِٖٓت) العىسقالٍل  
 أنبأنا قاال سراج بن مركاف كأبو أيب أنبأٍل طالب أيب بن جعفر أبو أنبأنا اهلل حوط بن عمر أبو أنبأنا الزبَت
 . بو طالب أيب ابن مكي

 بن عمر احلرمُت زلدث عن الفاداٍل، ياسُت زلمد العصر مسند عن الشيخ العالمة قاسم إبراىيم البحر، كعن
 بن عبدالرمحن عن الدمشقي، اخلطيب القادر عبد بن اهلل نصر النَّصر أيب مدزل الشيخ عن احملرسي، محداف
 إمساعيل بن الغٍت عبد العارؼ عن الرمحيت، اهلل رمحة بن زلمد بن مصطفى عن الصغَت، الكزبرم زلمد

 ريازك حيِت أيب عن الغزم، زلمد بن زلمد البدر أبيو عن الغزم، زلمد بن زلمد بن زلمد النجم عن النابلسي،
 اخلَت أيب اإلماـ عن العسقالٍل، حجر ابن زلمد بن علي بن أمحد احلافظ عن األنصارم، أمحد بن زلمد بن

 أيب عن احلراٍل، العز أيب بن يوسف بن العزيز عبد بن أمحد العباس أيب عن اجلزرم، بن زلمد بن زلمد
 عن اجمليد، عبد بن الرمحن عبد مالقاس أيب عن اإلسكندرم، الصواؼ العزيز عبد بن أمحد بن حيِت احلسُت

 أيب عن القصيب،  الرمحن عبد بن أمحد العباس أيب عن األندلسي، الغافقي حـز بن عيسى بن اليسع حيِت أيب
 . القَتكاٍل القيسي طالب أيب بن مكي زلمد أيب عن اللخمي، سليماف بن موسى عمراف
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 الجعبري إلماممؤلفات ا

ر يوسف بن عبد الرمحن ادلرعشلي إجازة، عن السيد مالك بن عمر بن محداف أخربنا هبا الشيخ الدكتو 
 اآلمدم عمر عن اخلطيب، النصر أيب عن زلدث احلرمُت عمر بن محداف احملرسي،كالده احملرسي، عن 

 عبد عن التغليب، القادر عبد عن السفاريٍت، أمحد بن زلمد عن الزبيدم، مرتضى زلمد عن بكرم، الديار
 عن اذلادم، عبد بنت عائشة عن ادلزم، الفتح أيب عن الغزم، البدر عن الغزم، النجم عن حلنبلي،ا الباقي
 . اجلعربم اإلماـ ادلؤلف

كأركيها إجازة عن مجع من ادلشايخ منهم : الشيخ قاسم إبراىيم البحر كالشيخ زكريا أمحد طالب احلليب 
 الديار اآلمدم عمر عن اخلطيب، النصر أيب عنكالشيخ الدكتور مصطفي أبو سليماف الندكم ، ثالثتهم: 

 الباقي عبد عن التغليب، القادر عبد عن السفاريٍت، أمحد بن زلمد عن الزبيدم، مرتضى زلمد عن بكرم،
أمحد بن  احلافظ عن ،األنصارم زكرياشيخ اإلسالـ القاضي  عن ،الغزم البدر الغزم، النجم عن احلنبلي،

 . اجلعربم اإلماـ ادلؤلف عن ،التنوخي ربىافال عن ،العسقالٍل حجر بنعلي 
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 العكبري مؤلفات

 العالمة عن البػىهىٍتكىًلي، فاركؽ القاضي موالنا عن الندكم، سليماف أبو مصطفي الدكتور احملدث أخربنا
 حسن بن سعد الشاـ فقيو عن السُّكَّرم، دركيش بن عبداهلل الشاـ ميسند عن الشَّلىيب، توفيق بن عبدالقادر

 دركيش بن حسُت بن ييوسف السيد الشاـ فقيو عن احلليب، القىٍلًعي مكي زلمد العالمة عن احلىلىيب، ابن
مَّدً  النٍَّجمً  عىنً  النابػيليًسي، الغٍت عبد سيدم عن احلىنىًفي، احلليب مَّدو  بنً  زلي  البىٍدرً  أبًٍيو عىنٍ  ،(َُُٔ) الغىز م زلي
مَّدً  بنً  زىكىرًيَّا عىنٍ  ،(ْٖٗ) الغىز م  عن العسقالٍل، حجر بن علي بن أمحد احلافظ عن ،(ِٔٗ) األٍنصىارًم   زلي

 رمحو العكربم اإلماـ عن النجار، ابن احملب عن احلجار، العباس ايب عن العالئي، سعيد بن امحد اخلَت أيب
 . تعايل اهلل

 الرمحاٍل خاف اهلل نعمة بن كؼالرؤ  عبد الشيخعن  ،اذلندم السلفي أمحد خورشيد الشيخ كأنبانا إجازة( ح)
 زلييمَّدً  العاٌلمة عىن ،إجازة األٍنصىارًم زليًٍسنو  بنً  حيسىٍُتً  الشٍَّيخً  النبيل كالفقيو اجلليل احملدث عىنً  ،إجازة النيبايل

مَّدً  بنً  عىلي بنً   سيدال شيًخوً  عىن أمحد، بنً  عبدالقادرً  السَّيدً  عنً  ،إجازة (َُِٓ ػ ُُِٕ) الشَّوٍكىاٍل زلي
 عىنً  اأٍلىٍىدىًؿ، مىٍقبيوؿ شىرًيف زليىمَّدو  ٍبنً  أىمٍحىدى  السَّي دً  الصَّف ي عىن ،(ىػُُٕٗ:ت) اأٍلىٍىدىؿً  حيِت بن سليماف

 يوسيفى  عىنٍ  اأٍلىٍىدىًؿ، اٍلبىطَّاحً  عىًلي   بن بىٍكرو  أىيب  السَّي دً  عىنً  ،(ُُْٕ:ت) اأٍلىٍىدىؿً  مىٍقبيوؿ عيمىرى  ٍبنً  حيىٍِتى  السَّي دً 
 ٖٔٔ) الديبع علي بن عبدالرمحن احلافظ عىنٍ  اأٍلىٍىدىًؿ، احليسُت بنً  طاىر السَّي دً  عن اأٍلىٍىدىًؿ، اٍلبىطَّاحً  زلمدو  بنً 
 احلٍىاًفظً  عىنً  ،(ىػ َِٗ- ُّٖ) السَّخىاًكم الرىمٍحىنً  عىٍبد بن زليىمَّد اخلىٍَتً  أىيب الد ينً  مشىَّسً  عىن ،(ْْٗ -

 احلجار، العباس ايب عن العالئي، سعيد بن امحد اخلَت أيب عن ،(ِٖٓت) العىسقالٍل   حىجىرو  ٍبنً ا الش هىابً 
 . تعايل اهلل رمحو العكربم اإلماـ عن النجار، ابن احملب عن
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 بن الجزرياوتقريب النشر وسائر مؤلفات النشر في القراءات العشر 

 العالمة عن البػىهىٍتكىًلي، فاركؽ القاضي موالنا عن دكم،الن سليماف أبو مصطفي الدكتور احملدث أخربنا بو
 حسن بن سعد الشاـ فقيو عن السُّكَّرم، دركيش بن عبداهلل الشاـ ميسند عن الشَّلىيب، توفيق بن عبدالقادر

 دركيش بن حسُت بن ييوسف السيد الشاـ فقيو عن احلليب، القىٍلًعي مكي زلمد العالمة عن احلىلىيب، ابن
الغزم، عن أبيو البدر الغزل، عن أيب الفتح زلمد  النجم عن النابػيليًسي، الغٍت عبد سيدم عن احلىنىًفي، احلليب

 بن زلمد ادلزم، عن شيخ القراء زلمد بن زلمد بن علي بن يوسف ادلعركؼ بابن اجلزرم .

 عن الفاداٍل، اسُتي زلمد الشيخ العصر الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الرمحن ادلرعشلي، عن مسند كأنبانا بو
 العالمة عن مكة، نزيل الوترم الظاىرم فاحل احملدث العالمة عن احملرسي، محداف بن عمر احلرمُت زلدث
 الشهاب عن الزَّبًيدم، ادلرتضى العالمة عن العطار، الكرَل عبد بن عمر الشيخ عن السنوسي، علي بن زلمد

 بن أمحد احلافظ عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ عن الرملي، الشمس عن البابلي، الشمس عن الزٍَّعبىلي،
 . اجلزرم بن زلمد بن زلمد اخلَت أيب اإلماـ عن العسقالٍل، حجر ابن زلمد بن علي
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 السخاكم اإلماـ مؤلفات

، عمر بن زلمود بن يوسف الشيخ عن ادلرعشلي، الرمحن عبد بن يوسف الدكتور عن أركيها  الشيخ عن العتـو
 عن الدمشقي، اخلطيب صاحل بن عبدالقادر العالمة عن الدمشقي، احلسٍت الدين بدر زلمد عايلادل أيب

 النجم عن النابلسي، إمساعيل بن الغٍت عبد الشيخ باهلل العارؼ عن رمحيت، اهلل رمحة بن زلمد بن مصطفي
 الرمحن عبد الدين ؿجال احلافظ عن الغزم، زلمد بن زلمد البدر كالده عن الغزم، زلمد بن زلمد بن زلمد

 الواحد عبد بن إبراىيم إسحاؽ أيب عن البلقيٍت، رسالف بن عمر بن صاحل الدين علم عن السيوطي،
 .    السخاكم زلمد بن علي احلسن أيب العالمة عن الشاطيب، حييي بن علي عن التنوخي،

 عن اهلل، رمحو الفاداٍل ياسُت زلمد العصر مسند عن الندكم، سليماف أبو مصطفي الدكتور احملدث كعن
 اخلطيب القادر عبد بن اهلل نصر النَّصر أيب زلمد الشيخ عن احملرسي، محداف بن عمر احلرمُت زلدث

 العارؼ عن الرمحيت، اهلل رمحة بن زلمد بن مصطفى عن الصغَت، الكزبرم زلمد بن عبدالرمحن عن الدمشقي،
 زلمد بن زلمد البدر أبيو عن الغزم، زلمد بن زلمد بن زلمد النجم عن النابلسي، إمساعيل بن الغٍت عبد

 عن البلقيٍت، رسالف بن عمر بن صاحل الدين علم عن السيوطي، الرمحن عبد الدين جالؿ احلافظ عن الغزم،
 بن علي احلسن أيب العالمة عن الشاطيب، حييي بن علي عن التنوخي، الواحد عبد بن إبراىيم إسحاؽ أيب

 .    السخاكم زلمد

 القادر عبد عن الفاداٍل، ياسُت زلمد العصر مسند عن اهلل، حفظو الصابوٍل علي زلمد ادلفسر العالمة نكع
 احلىلىيب، ابن حسن بن سعد الشاـ فقيو عن السُّكَّرم، دركيش بن عبداهلل الشاـ ميسند عن الشليب، توفيق بن
 احلىنىًفي، احلليب دركيش بن حسُت بن وسفيي  السيد الشاـ فقيو عن احلليب، القىٍلًعي مكي زلمد العالمة عن
 الرمحن عبد الدين جالؿ احلافظ عن الغزل، البدر أبيو عن الغزم، النجم عن النابػيليًسي، الغٍت عبد سيدم عن

 الواحد عبد بن إبراىيم إسحاؽ أيب عن البلقيٍت، رسالف بن عمر بن صاحل الدين علم عن السيوطي،
 .    السخاكم زلمد بن علي احلسن أيب العالمة عن يب،الشاط حييي بن علي عن التنوخي،
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إجازة العالمة احملدث ماىر بن ياسُت الفحل، عن العالمة احملدث عبدالوكيل بن عبداحلق اذلامشي،  كأنبانا( ح
 عن ،الرحيم عبد بن حسُت سعيد أيب شيخو اذلامشي، عنبن عبدالواحد عن كالده احملدث اجلليل عبداحلق 

مَّد ٍىلىًوم حيسىٍُت  ٍيرنىذً  زلي ٍىلًوم ًإٍسحىاؽ زليىمَّدو  عىنٍ  ،(َُِّ ػ َُِِ) الد  هً  عىنٍ  ،(ُِِٔ:ت) الد   عىٍبد جىد 
ٍىلىًوم العىزًيز ٍىلىوم أمحىدى  اهللً  كىيل   أبيوً  عىن ،(ُِّٗ:ت) الد   عن القلعي، التاج عن ،(ُُٕٔ ػ ُُُْ) الد 
 علي بن أمحد احلافظ عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ نع الرملي، الشمس ،عن البابلي العالء بن زلمد

 العباس أيب عن اجلزرم، ابن يوسف بن علي بن زلمد بن زلمد بن زلمد اإلماـ عن العسقالٍل، حجر بن
 الرمحن عبد القاسم أيب العالمة اإلماـ عن الكفرم، سليماف بن احلسُت أبيو عن الكفرم، احلسُت بن أمحد

 زلمد بن على احلسن أيب الدين علم العالمة اإلماـ ناظمها عن ادلقدسي، شامة بأيب ادلعركؼ إمساعيل بن
 زلمد بنت فاطمة احلسن أـ عن عاليان، حجر ابن كيركيها( ح) ُْ(  .ىجرم ّْٔ - ٖٓٓ)السخاكم

 . السخاكم زلمد بن علي احلسن أبو أنبأنا:  قاؿ غالب، بن إبراىيم من بإجازهتا ادلنجا،

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٔٗ
رحمهم  السخاويواإلمام  شامة, وأبً الجزري, وابن األنصاري, زكرٌا اإلسالم شٌخ مؤلفات جمٌع نروىوغٌره  اإلسناد وبهذاقلت   

 . هللا
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 :  ثالثال الفصل

  وعلومو الكريم القرآن تفسير في الثَبت صاحب أسانيد

 الطََّبري تفسير

 (القرآن تأويل في البيان جامع)ب  المسمى

أنبانا بو الشيخ العالمة ادلفسر زلمد علي الصابوٍل )صاحب تفسَت سلتصر الطربم(، عن العالمة زلمد 
ب بن زلمود الطباخ احلليب، كادلسند األديب علوم صليب بن زلمد سراج الدين احلليب، كالعالمة زلمد راغ

بن عباس اإلدريسي ادلالكي، كمسند العصر زلمد ياسُت الفاداٍل، كغَتىم .. كلهم عن العالمة احلافظ 
ق(، عاليان عن ادلعمر الشهاب ُِّٖالسيد زلمد بن عبداحلي بن عبدالكبَت الكتاٍل اإلدريسي احلسٍت )ت 

ق(، عن احلافظ مرتضي الزبيدم احلنفي )ت َُِٔشيخنا البهي ادلالكي )ت أمحد اجلمل النهطيعي، عن 
ق(، عن ادلعمر مشس الدين َُُٕق(، عن ادلعمر داكد بن سليماف اخلربتاكم ادلالكي )ت َُِٓ

ق(، عن العالمة جالؿ الدين السيوطي الشافعي ٖٓٗالفيومي، عن السيد يوسف األرميوٍل الشافعي )ت 
 زلمد علي أيب العالمة عن ،العسقالٍل ادلصرم الشافعي حجر علي بن بنأمحد  احلافظ عنق(، ُُٗ)ت 

 بن علي احلسن أيب الزاىد الشيخ عن الدَّبيوًسي، يونس عن ادلطر ز، ابن ادلهدكم عبدالعزيز بن أمحد بن
 عن ًفي،الس لى  طاىر أيب احلافظ عن ،(ىػَْٔت) الصَّابيوٍل بابن ادلعركؼ الصوُب احملمودم أمحد بن زلمود
 احلطَّاب بابن ادلعركؼ الشافعي ادلصرم ٍب الرازم إبراىيم بن أمحد ابن زلمد عبداهلل أيب ادلعمَّر الثقة الشيخ

 الشافعي البغدادم السٍَّعًدم عيسى بن أمحد بن زلمد الفضل أيب القاضي اإلماـ عن ،(ىػِٓٓت)
 األمَت عن ،(ىػُْٔت) ادلصرم خلصيبا بن عبداهلل بن اخلىًصيب الثقة العامل الشيخ عن ،(ىػُْْت)

اجملتهد  ثاحملد ادلفسر إلماـا مصنفو عن ،(ىػِّٔت) الفىٍرغىاٍل جعفر بن أمحد بن عبداهلل زلمد أيب العامل
م يزيد بن جرير بن زلمد جعفر أيب  (.ىػَُّت ) الطَّربى
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 ( القلوب بنزىة المسمى القرآن غريب) كتاب

 لُعَزْيزيألبي بكر السجستاني ا

 ادلدٍل امحد حسُت السيد اإلسالـ شيخ عن اهلل، حفظو الصديقي احلق كيل موالنا ادلعمر شيخناكيها عن أر 
 عن فيت، الفاٍل الرمحن عبد القارئ الشيخ عن اذلند، بشيخ ادلعركؼ احلسن زلمود شيخو عن اهلل، رمحو

ناصية العلماء  موأل جده عن ،(قُِّٔ ت)الدىلوم إسحاؽ زلمد الشاه احملدث موالناالشيخ األجل 
 اهلل كيل الشاهاذلند  دثزل كالده عن ،(قُِّٗ ت)الدىلوم عبدالعزيز الشاه احملدث موالنا

 - َُُٖ)ادلدٍل الكوراٍل الكردم إبراىيم بن زلمد طاىر أيب شيخو عن ،(ُُٕٔ - ُُُْ)الدىلوم
بن حسن  ىيمإبرا إسحاؽ أيب الدين برىاف العالمة كالده عامل احلجاز كمسندىا عن ،(ُُْٓ
 كالده عن الدمشقي، العامرم الغزم زلمد الدين بدر بن زلمد الدين صلم عن ،(َُُُ - َُِٓ)الكوراٍل

 حىجىر بن علي بن أمحد الفقيو احلافظ العالمة عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ عن الغزم، الدين بدر
ة بابن ادلعركؼ الغىز م محاد بن أمحد بن عبدالرمحن الفىرىج أبو العابد الشيخ أخربنا: قاؿ العسقالٍل،  الشٍَّيخى

ًخيلي عبدادلعطي بن يوسف الدين مجاؿ ادلسند عن الدَّبيوًسي، يونس ادلسًند عن ميشىافهةن،( ىػٕٗٗت)
ى
 ادل

 إبراىيم بن زلمد اهلل عبد أبو ادلصرية الديار مسندي  أنبأنا الس لىًفي، طاىر أبو أنبأنا ،(ىػِْٔت) ادلالكي
 أمحد بن فارس بن الباقي عبد ادلقرمء الشيخي  أنبأنا ،(ىػِٓٓت) احلىطَّاب بابن ادلعركؼ ادلصرم الرَّازم

 السَّامىر مُّ  حىٍسنيوفى  بن احليسُت بن عبداهلل أمحد أبو القراء شيخي  أنبأنا ،(ىػَْٓت) ادلصرم احًلٍمًصي
 (.ىػَّّ ت)العيزيرم س ًجٍستىاٍلال عيزير بن زلمد بكر أيب ادلفسر اللغوم اإلماـ مصنفو عن ،(ىػّٖٔت)
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 الزََّمْخَشري تفسير

 المسمى ب  )الكشاف(

 الشهَت سليماف أمحد بن دكمالب السيد بن الكرَل عبد الدكتور فضيلة احملدث الشيخ فضيلة بو أخربٍل 
 علي ادلفسر العالمة شيخو عن ،الندكم احلسن أيب سيدمقاؿ : أخربٍل بو  الندكم، مصطفى بالدكتور

قاؿ الشيخ ك ( ح؛ )احلسن زلمود اذلند شيخ عن احلنفي، الس ٍنًدم اهلل عيبيدي  موالنا عن الالىيورم، أمحد
 طيب قارم الشيخ عن السٍَّنبػىٍهًلي، الدين برىاف موالناأخربٍل بو  احملدث الدكتور مصطفي الندكم،

  .(ُِٕٗ -ُِْٖ)مالنَّانيوٍتو  قاسم زلمد موالنا الكبَت اإلماـ أبيو عن النَّانيوٍتوم،

 - ُِّٓ)الدىلوم سعيد أيب بن الغٍت عبد الشيخ عن ،كالنانوتوم ،احلسن زلمود اذلند شيخ:  كالمها
 احملدث موالنا ألمو جده عن ،(قُِّٔ ت)الدىلوم إسحاؽ زلمد الشاه احملدث موالنا عن ،(ُِٔٗ

 ُُُْ)الدىلوم اهلل كيل لشاها احملدث العلماء ناصية كالده عن ،(قُِّٗ ت)الدىلوم عبدالعزيز الشاه
 العالمة أبيو عن ،(ُُْٓ - َُُٖ)الكوراٍل الكردم إبراىيم بن زلمد طاىر أيب شيخو عن ،(ُُٕٔ -

 الشيخ العالمة عن البابلي، الشمس عن ،(َُُُ - َُِٓ)الكوراٍل إبراىيم إسحاؽ أيب الدين برىاف
 بن أمحد بن علي الدين نور لعالمةا عن ،(ىػَُِٕت) األزىرم الكىٍليب مجيل بن عيسى بن أمحد

  .الغزم البدر كالده عن الغزم، النجم عن البابلي، كالشمس( ح)؛ (ىػَٖٗت) الشافعي القىرىاُب عبدادلهيمن

 الشافعي السيوطي بكر أيب بن عبدالرمحن الدين جالؿالعالمة احلافظ  عن ،الغىز م كالبدر ،القىرىاُب: كالمها
 إسحاؽ أيب عن ،العسقالٍل الشافعي ادلصرم  حجرأمحد بن علي بن  افظاحلالعالمة  عن ،(ىػُُٗت)

 أيب علي بن ييوسيف بن زليىمَّد الدين أثَت ادلصرية الديار عامل عىن كالمها البػيلنًقيٍت، الدين كسراج التػَّنيوًخي،
ارًٌم، ابن عىن ،(ىػْٕٓت) اللُّغىوم األندلسي حىيَّاف  اإلماـ ادلصنف عىن اخليشيوعي، طىاًىر أيب عىن البيخى
 ( .قّٖٓ ت) النٍَّحوم الزَّسلىٍشىرًم   عمر بن زليىمَّد بن عمر بن زلىٍميود القىاًسم أيب الكبَت
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 زكريا اإلسالـ شيخ عن الغىٍيًطي، النجم عن السَّنػٍهيورم، سامل عن البابلي، الشمس إىل كبالسند( ح)
 بن اهلل ىبة ابن أمٍحىد اٍلفضل أيب عىن مجىاعىة، ابن الدين عز اإلماـ عىن الفيرات، ابن العز عن األنصارم،

اتبىة، إجازة عىسىاًكر  ،(قُٓٔت) الشٍَّعرًي ة عبدالرمحن بًٍنت زىيٍػنىب ادلؤيد أـ الشيخة خراساف مسندة عىن ميكى
 . (قّٖٓت ) النٍَّحوم الزَّسلىٍشىرًم   عمر بن زليىمَّد بن عمر بن زلىٍميود القىاًسم أيب الكبَت إلماـا عىن
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 الرَّازي الفخر تفسير

 (الغيب مفاتيح)المسمى ب 

مسند العصر زلمد ياسُت الفاداٍل، عن  عن ،أنبانا بو الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي
 سعيد أيب بن الغٍت عبد الشيخ عن ،ادلكي البار سامل بن عيدركس السيد باهلل العارؼ العالمة

 جده عن ،(قُِّٔ ت)الدىلوم إسحاؽ زلمد الشاه احملدث موالنا عن ،(ُِٔٗ - ُِّٓ)الدىلوم
 اهلل كيل الشاه احملدث العلماء ناصية كالده عن ،(قُِّٗ ت)الدىلوم عبدالعزيز الشاه احملدث موالنا ألمو

 - َُُٖ)الكوراٍل الكردم إبراىيم بن زلمد طاىر أيب شيخو عن ،(ُُٕٔ - ُُُْ)الدىلوم
 الشمس عن ،(َُُُ - َُِٓ)الكوراٍل إبراىيم إسحاؽ أيب الدين برىاف العالمة أبيو عن ،(ُُْٓ
 الدين نور العالمة عن ،(ىػَُِٕت) األزىرم الكىٍليب مجيل بن عيسى بن أمحد الشيخ العالمة عن البابلي،

 عن ي،السيوط الدين جالؿ العالمة الشيخ عن ،(ىػَٖٗت) الشافعي القىرىاُب ادلهيمن عبد بن أمحد بن علي
 آبادم الفَتكز يعقوب بن زلمد الدين رلد اللغوم العالمة عن العسقالٍل، حجر بن علي بن أمحد احلافظ

 عن ،(ىػَٕٓت) البغدادم القىٍزكيٍت عمر بن علي بن عمر الدين سراج الكبَت احلافظ عن ،(ىػُٕٖت)
 تاج ادلؤرخ البارع اإلماـ عن الشافعي، التػٍَّفتىازىاٍل إبراىيم بن عبداهلل ابن زلمد بكر أيب الدين فخر القاضي

 الدين تاج األصويل العالمة عن السَّاعىاٌب، بابن ادلعركؼ احلنفي البغدادم أصلب بن علي طالب أيب الدين
 احلسن بن عمر بن زلمد الدين فخرأيب عبداهلل  ادلتكلم، األصويل الفقيو ادلفسرمؤلفو اإلماـ  عن األيٍرمىوم،

 . (ىػَٔٔت ) الشافعي الرَّازم
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 الُقْرطُبي تفسير

 (القرآن ألحكام الجامع)ب  المسمى

 (ىػُٕٔت ) ادلالكي القيرطيب األنصارم فػىرٍح بن بكر أيب بن أمحد بن زلمدالفقيو  احملدث ادلفسر لإلماـ

 خاف اهلل نعمة بن الرؤكؼ عبد الشيخشيخنا احملدث خورشيد أمحد السلفي اذلندم، عن إجازة أنبانا بو 
 ىيبكر تارب ال قرشيال قائم بن سردار بن فقَت اهلل بن أمَت اهلل بن أمحد اهلل الشيخعن  ،إجازة النيبايل محاٍلالر 
 ،(َُِّ - َُِِ)الدىلوم حسُت شيخ الكل ُب الكل احملدث زلمد نذير عن ،(ُِّٔ:ت)دىلوم ال

 الشاه احملدث موالنا ألمو جده عن ،(قُِّٔ ت)الدىلوم إسحاؽ زلمد الشاه احملدثُت عمدة عن
 - ُُُْ)الدىلوم اهلل كيل الشاه احملدث العلماء ناصية كالده عن ،(قُِّٗ ت)الدىلوم عبدالعزيز
 العالمة أبيو عن ،(ُُْٓ - َُُٖ)الكوراٍل الكردم إبراىيم بن زلمد طاىر أيب شيخو عن ،(ُُٕٔ

 الشيخ العالمة عن البابلي، الشمس عن،(َُُُ - َُِٓ)الكوراٍل إبراىيم إسحاؽ أيب الدين برىاف
 بن أمحد بن علي الدين نور العالمة عن ،(ىػَُِٕت) األزىرم الكىٍليب مجيل بن عيسى بن أمحد

 شهاب الشيخ عن السيوطي، الدين جالؿ العالمة الشيخ عن ،( ىػَٖٗت) الشافعي القىرىاُب عبدادلهيمن
 ابن الدين عز القضاة قاضي عن الشافعي، باحلجازم ادلعركؼ علي بن زلمد بن أمحد الطيب أيب الدين
 الثقفي الزُّبَت بن إبراىيم بن أمحد جعفر أيب العالمة احلافظ اإلماـ عن ،(ىػٕٕٔت) الشافعي مجىىاعىة

 بكر أيب بن أمحد بن زلمد عبداهلل أيب الفقيو، احملدث ادلفسرمصنفو اإلماـ  عن ،(ىػَٖٕت) الغىٍرنىاًطي
 . (ىػُٕٔ ت) ادلالكي القيرطيب
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 النََّسِفي يرتفس

 النََّسِفي بتفسير الشهير( التأويل وحقائق التنزيل مدارك)ب  المسمى

 (ىػَُٕت ) النَّسىًفي زلمود بن عبداهلل الربكات أيب الدين حافظ الزاىد الفقيو ادلفسر احملدث للعالمة

 بالدكتور لشهَتا سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور فضيلة احملدث الشيخأخربنا بو 
 أبيو عن النَّانيوٍتوم، طيب قارم الشيخ عن السٍَّنبػىٍهًلي، الدين برىاف موالناقاؿ : أخربٍل بو  ،الندكم مصطفى

 - ُِّٓ)الدىلوم سعيد أيب بن الغٍت عبد الشيخ عن، النَّانيوٍتوم قاسم زلمد موالنا الكبَت اإلماـ
 احملدث موالنا ألمو جده عن ،(قُِّٔ ت)دىلومال إسحاؽ زلمد الشاه احملدث موالنا عن ،(ُِٔٗ

 ُُُْ)الدىلوم اهلل كيل الشاه احملدث العلماء ناصية كالده عن ،(قُِّٗ ت)الدىلوم عبدالعزيز الشاه
 العالمة أبيو عن ،(ُُْٓ - َُُٖ)الكوراٍل الكردم إبراىيم بن زلمد طاىر أيب شيخو عن ،(ُُٕٔ -

 الشيخ العالمة عن البابلي، الشمس عن ،(َُُُ - َُِٓ)راٍلالكو  إبراىيم إسحاؽ أيب الدين برىاف
 بن أمحد بن علي الدين نور العالمة عن ،(ىػَُِٕت) األزىرم الكىٍليب مجيل بن عيسى بن أمحد

 (. ىػَٖٗت) الشافعي القىرىاُب عبدادلهيمن

 .الغزم البدر كالده عن الغزم، النجم عن البابلي، كالشمس( ح)

 حجرعلي بن  بنأمحد  احلافظ عن السيوطي، العالمة جالؿ الدين عن الغىز م، كالبدر القىرىاُب،: كالمها
 سيكَّر بابن ادلعركؼ احلنفي ادلكي البكرم علي بن زلمد الدين مشس عبداهلل أيب العالمة عن ،العسقالٍل

 الفقيو لعالمةا عن الصوُب، احلنفي الكىاٍشغىرًم عمر بن حجاج بن عبداهلل الفقيو العالمة عن ،(ىػََٖت)
 الفقيو ادلفسر احملدثمؤلفو اإلماـ العالمة  عن احلنفي، السٍُّغنىاقي احلجاج بن علي بن احلسُت الدين حساـ
 (.ىػَُٕ ت) احلنفي النَّسىًفي زلمود بن أمحد بن عبداهلل الربكات أيب الدين حافظ الزاىد
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 الَخازن تفسير

 (التنزيل معامل ُب التأكيل ليبىابي )بػ ادلسمى

 بالدكتور الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور فضيلة احملدث يشيخ أركيو عن
 بن عيدركس السيد باهلل العارؼ العالمة عن الفاداٍل، ياسُت زلمد العصر مسند عن الندكم، مصطفى

احملدث  موالنا نع ،(ُِٔٗ - ُِّٓ)الدىلوم سعيد أيب بن الغٍت عبد الشيخ عن ادلكي، البار سامل
ت )الدىلوم عبدالعزيزاحملدث الشاه  موالنا ألمو جده عن ،(قُِّٔ ت)الدىلوم إسحاؽ زلمدالشاه 

 أيب شيخو عن ،(ُُٕٔ - ُُُْ)الدىلوم اهلل كيلناصية العلماء احملدث الشاه  كالده عن ،(قُِّٗ
برىاف الدين أيب إسحاؽ  العالمة أبيو عن ،(ُُْٓ - َُُٖ)الكوراٍل زلمد بن إبراىيم الكردم طاىر

 مجيل بن عيسى بن أمحد الشيخ العالمة عن البابلي، الشمس عن ،(َُُُ - َُِٓ)الكوراٍل إبراىيم
 الشافعي القىرىاُب ادلهيمن عبد بن أمحد بن علي الدين نور العالمة عن ،(ىػَُِٕت) األزىرم الكىٍليب

لنصف األكؿ من تفسَت مصنف ا السيوطي الدين جالؿ العالمة الشيخ عن ،(ىػَٖٗت)
ٍميىاطي، احلافظ عن احلىرَّاٍل، علي بن زلمد العالمة عن احلليب، ميقبل ابن عن ،(ىػُُٗت)اجلاللُت  عن الد 
ت )البغدادم باخلازف ادلعركؼ إبراىيم بن زلمد بن علي احلسن أيب الدين عالء ادلفسر العالمة إلماـمؤلفو ا
 . (ىػُْٕ
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 ُجَزيّ  ابن تفسير

 ( التنزيل لعلـو التسهيل)بػ ىادلسم

أخربنا بو الشيخ احملدث الدكتور ماىر ياسُت الفحل، عن العالمة احملدث عبدالوكيل بن عبداحلق اذلامشي، 
 ، الرحيم عبد بن حسُت سعيد أيب عن ،(قُِّٗت )أيب زلمد عبداحلق بن عبدالواحد اذلامشي كالده عن

 عن السيد نذير حسُت الدىلوم، 

 ت)اذلامشي عبدالواحد بن عبداحلق زلمد أيب كالده عنلشيخ عبدالوكيل بن عبداحلق اذلامشي، ح( كيركيو ا
 احملدث موالنا عن، (َُِّ - َُِِ)بإجازتو، عن شيخ الكل السيد نذير حسُت الدىلوم (قُِّٗ

 ت)الدىلوم عبدالعزيز الشاه احملدث موالنا ألمو جده عن ،(قُِّٔ ت)الدىلوم إسحاؽ زلمد الشاه
 أيب شيخو عن ،(ُُٕٔ - ُُُْ)الدىلوم اهلل كيل الشاه احملدث العلماء ناصية كالده عن ،(قُِّٗ

 ،(اخللف صلة) صاحب الرُّدىاٍل ادلسند عن ،(ُُْٓ - َُُٖ)الكوراٍل الكردم إبراىيم بن زلمد طاىر
 أيب الشيخ سىافتًًلمٍ  مفيت عن ،(ىػَُٔٔت) بقىدُّكرة ادلعركؼ اجلزائرم إبراىيم بن سعيد عثماف أيب عن

 بسيقَُّت الشهَت علي بن عبدالرمحن زيد أيب العالمة عن ،(قََُُت) الػمىقَّرًم أمحد بن سعيد عثماف
 مرزكؽ بن أمحد بن زلمد عبداهلل أيب احلافظ العالمة عن الثعاليب، عبدالرمحن زيد أيب عن ،(قٔٓٗت)

 ادلصنف كالده عن أمحد، بن زلمد بن اهللعبد العالمة ادلصنف كلد عن ،(قِْٖت) الت ًلٍمسىاٍل احلفيد
 ادلعركؼ زلمد بن أمحد بن زلمد القاسم أيب بغرناطة األعظم اجلامع خطيبئ ادلقر  ادلفسر اللغوم العالمة

ا ادلتوَب ادلالكي الغرناطي الكليب جيزىم   بابن  . (قُْٕ) شهيدن
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 األندلسي َحيَّان أبي تفسير

 (التفسير في المحيط البحر) كتاب

 بالدكتور الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور فضيلة احملدث شيخي بو أخربٍل
 أبيو عن النَّانيوٍتوم، طيب قارم الشيخ عن السٍَّنبػىٍهًلي، الدين برىاف موالنا بو أخربٍل:  قاؿ الندكم، مصطفى

 - ُِّٓ)الدىلوم سعيد أيب بن الغٍت عبد الشيخموالنا  عن، النَّانيوٍتوم قاسم زلمد موالنا الكبَت اإلماـ
 احملدث موالنا ألمو جده عن ،(قُِّٔ ت)الدىلوم إسحاؽ زلمد الشاه احملدث موالنا عن ،(ُِٔٗ

 ُُُْ)الدىلوم اهلل كيل الشاه احملدث العلماء ناصية كالده عن ،(قُِّٗ ت)الدىلوم عبدالعزيز الشاه
 العالمة أبيو عن ،(ُُْٓ - َُُٖ)الكوراٍل الكردم راىيمإب بن زلمد طاىر أيب شيخو عن ،(ُُٕٔ -

 الشيخ العالمة عن ،البابلي الشمس عن ،(َُُُ - َُِٓ)الكوراٍل إبراىيم إسحاؽ أيب الدين برىاف
 بن أمحد بن علي الدين نور العالمة عن ،(ىػَُِٕت) األزىرم الكىٍليب مجيل بن عيسى بن أمحد

 . الغزم البدر كالده عن الغزم، النجم عن البابلي، كالشمس( ح) ؛(ىػَٖٗت) الشافعي القىرىاُب عبدادلهيمن

 اجلالؿ األكؿ النصف مصنف الشافعي السيوطيجالؿ الدين  العالمة عن ،الغىز م كالبدر القىرىاُب،: كالمها
 الديار عامل ادلصنف عن البػيٍلًقيٍت، الدين سراج كالده عن البػيٍلًقيٍت، الدين عىلىم الشيخ عن ،(ىػُُٗت)

يَّاف أيب الدين أثَت البارع اللغوم العالمة ادلصرية  . (قْٕٓت )األندلسي يوسف بن زلمد حى
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 كثير ابن تفسير

 (العظيم القرآف تفسَت)بػ ادلسمى

 بالدكتور الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور فضيلة احملدث الشيخ بو أخربٍل
 أبيو عن النَّانيوٍتوم، طيب قارم الشيخ عن السٍَّنبػىٍهًلي، الدين برىاف موالنا بو أخربٍل:  قاؿ الندكم، مصطفى

ٍىلىوم، عبدالغٍت موالنا عن النَّانيوٍتوم، قاسم زلمد موالنا الكبَت اإلماـ  إسحاؽ زلمد موالنا عن الد 
ٍىلىوم، ٍىلىوم، عبدالعزيز موالنا ألمو جىد ه عن الد  ٍىلىوم، اهلل يلك  كالده عن الد   طاىر أيب شيخو عن الد 
 الغىٍيًطي، النجم عن السَّنػٍهيورم، سامل عن البابلي، الشمسعن  الكيوراٍل، إبراىيم الشيخ أبيو عن الكيوراٍل،

 احلافظ إلماـعن ا اجلزىرم، ابن القراء شيخ عن الفيرات، ابن العز عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ عن
 (.ىػْٕٕ ت) القيرشي كىثَت بن عمر بن إمساعيل الفداء أيب الدين عماد يوالفق ادلفسر احملدث

و الدكتور إبراىيم عبدالقادر الوزاف عن شيخو العالمة ادلفسر زلمد علي الصابوٍل )صاحب تفسَت كيركي
 بن محدأ الشيخ ادلفسر الفقيو ةالعالمك  احلليب، الصابوٍل مجيل الشيخ ةالعالم بيوأ عن سلتصر ابن كثَت(،

عن  ،احلليب مزبر ال محدأ بن بكرم الشيخة العالم ةاحللبي الديار مفيت عن كمها احلليب، الرفاعي الشماع زلمد
 مَتاأل زلمد ةالعالم سنادكاإل ةلكياادل إماـ عن ،ادلصرم الباجورم براىيمإ ماـاإل االزىر اجلامع شيخ

 ككالمها ،اجلوىرم احلسن بن محدأك ، ومادللٌ  الفتاح عبد بن محدأ الشهابُت نع )صاحب ثبت األمَت(،الكبَت
 مير الد   زلمد بن اهلل عبد عن ق(،ُُّْ)ت  ادلكي البصرم سامل بن اهلل عبد ماـاإل احلجاز دنً سٍ مي  عن

جالؿ الدين  احلافظ نع ،ٍلاألرمو  اهلل عبد بن يوسف اجلماؿ عن ،الزيادم يعل الدين ورن نع ،الدمياطي
 ،(ىػُٕٖت)ادلكيفهد  زلمد بن زلمد دينال تقي عن ن تفسَت اجلاللُت(،)مفسر النصف األكؿ مالسيوطي

 بنا اهلل عبد بن زلمد حامد أيب الدين مجاؿ الفقيو احلافظ ك ظهَتة، بن محدأ بن زلمد الدين كماؿ عن
 الدين عماد احلجة احلافظادلفسر  الفقيو احملدث اإلماـمؤلفو  عن كالمها ،(ىػُٕٖت)ة ادلكي الشافعيَت هً ظى 

 ( . ىػْٕٕ ت)الشافعي الدمشقي القرشي كثَت بن إمساعيل الفداء أيب
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 الجبللين تفسير

 الشافعي السيوطي الدين وجبلل الشافعي المحلي الدين جبلل: الكبيرين لئلمامين

 الشهَت سليماف أمحد بن دكمالب السيد بن الكرَل عبد الدكتور فضيلة احملدث الشيخ فضيلة بو أخربٍل
 علي ادلفسر العالمة شيخو عن ،الندكم احلسن أيب سيدمقاؿ : أخربٍل بو  الندكم، ىمصطف بالدكتور

الشيخ قاؿ ك ( ح؛ )احلسن زلمود اذلند شيخ عن احلنفي، الس ٍنًدم اهلل عيبيدي  موالنا عن الالىيورم، أمحد
 طيب قارم الشيخ عن السٍَّنبػىٍهًلي، الدين برىاف موالناأخربٍل بو  احملدث الدكتور مصطفي الندكم،

  .(ُِٕٗ -ُِْٖ)النَّانيوٍتوم قاسم زلمد موالنا الكبَت اإلماـ أبيو عن النَّانيوٍتوم،

 - ُِّٓ)الدىلوم سعيد أيب بن الغٍت عبد الشيخ عن ،كالنانوتوم ،احلسن زلمود اذلند شيخ:  كالمها
 احملدث ناموال ألمو جده عن ،(قُِّٔ ت)الدىلوم إسحاؽ زلمد الشاه احملدث موالنا عن ،(ُِٔٗ

 ُُُْ)الدىلوم اهلل كيل الشاه احملدث العلماء ناصية كالده عن ،(قُِّٗ ت)الدىلوم عبدالعزيز الشاه
 العالمة أبيو عن ،(ُُْٓ - َُُٖ)الكوراٍل الكردم إبراىيم بن زلمد طاىر أيب شيخو عن ،(ُُٕٔ -

 الشيخ العالمة عن ابلي،الب الشمس عن ،(َُُُ - َُِٓ)الكوراٍل إبراىيم إسحاؽ أيب الدين برىاف
 بن أمحد بن علي الدين نور العالمة عن ،(ىػَُِٕت) األزىرم الكىٍليب مجيل بن عيسى بن أمحد

  .الغزم البدر كالده عن الغزم، النجم عن البابلي، كالشمس( ح)؛ (ىػَٖٗت) الشافعي القىرىاُب عبدادلهيمن

 السيوطي بكر أيب بن عبدالرمحن الدين اجلالؿ األكؿ النصف مصنف عن ،الغىز م كالبدر ،القىرىاُب: كالمها
 (.ىػْٖٔت)احمللي أمحد بن زلمد الدين جالؿ األخَت النصف مصنف عن كعنو ،(ىػُُٗت) الشافعي
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 ٘ٔالتبيان في آداب حملة القرآن

أخربنا إجازة الشيخ ادلعمر زلمد بن أيب بكر احلبشي، إجازة عن أبو الفيض زلمد ياسُت بن زلمد عيسي 
السيد سليماف األىدؿ )ت  ُٔق(، إجازة عنَُُْ/  ُّّٓالفاداٍل اإلندكنيسي ٍب ادلكي الشافعي )

ق(، عن كالده السيد زلمد بن سليماف بن عبداهلل األىدؿ، عن جده مفيت اليمن عبدالرمحن األىدؿ ُّْٓ
/  ُُّٕق(، أخربنا كالدم مفيت اليمن السيد سليماف بن حيي بن عمر األىدؿ )َُِٓ/  ُُٕٗ)

ق(، ُُّٔق(، أخربنا السيد أمحد بن زلمد بن عمر بن شريف بن عمر بن مقبوؿ األىدؿ )ت ُُٕٗ
علي البطاح ق(، أخربنا السيد أبو بكر بن ُُْٕ/  َُّٕأخربٍل خايل السيد حيي بن عمر األىدؿ )

لطاىر ق(، أخربنا عمي السيد يوسف بن زلمد البطاح األىدؿ، أخربٍل السيد زلمد اَُِّاألىدؿ )ت 
/  ٖٔٔق(، أخربنا احلافظ عبدالرمحن بن علي الديبع )ٖٗٗ/  ُْٗبن احلسُت بن عبدالرمحن األىدؿ )

ق(، أخربنا الشيخ َِٗ/  ُّٖق(، إجازة إف مل يكن مساعان، أخربٍل احلافظ أبو اخلَت السخاكم )ْْٗ
 ف اإلماـ النوكم رمحو اهلل .عبدالرمحن بن عمر القباٍل، أخربنا الشيخ زلمد بن إمساعيل اخلباز، عن ادلصن

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ٘
 اب جلٌل النفع, وقد طبع عدة طبعات . هو كت 
ٔٙ
 انظر : بلوغ األمانً بشٌوخ وأسانٌد الفادانً . 
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 ٚٔأخبلق حملة القرآن

 مصطفي بالدكتور الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن أخربنا بو شيخنا احملدث الدكتور عبدالكرَل
/  ُّّٔ، عن شيخو العالمة احملقق ادلدقق عبدالفتاح بن زلمد بشَت بن حسن أبو غدة احلليب )الندكم
الشريف  ُٖعنق(، ُِّٖالكبَت السيد زلمد عبداحلي بن عبدالكبَت الكتاٍل )ت ق(، عن العالمة ُُْٕ

عن الوجيو عبدالرمحن  ،ق(ُِّٗ/  َُِّادلعمر عبداهلل بن دركيش السكرم الشاذيل احلنفي احلسيٍت )
ق(، عن الشيخ ُُِٖ/  ُُٔٔبن زلمد الكزبرم الشافعي، عن الشيخ صاحل بن زلمد الفالٍل ادلالكي )

ق(، عن الشريف ادلعمر زلمد بن عبداهلل الوالٌب ُُٖٔ/  َُِْمد بن سنة العمرم ادلالكي )ادلعمر زل
ق(، عن احلافظ َٖٗ/  ِْٖق(، عن الشيخ ادلعمر زلمد بن أركماس احلنفي )َُُِ/  ُٔٗادلالكي )

: قرأتو على أيب بكر بن إبراىيم  ُٗق(، قاؿِٖٓ/  ّٕٕأمحد بن علي بن حجر العسقالٍل الشافعي )
فرضي، بسماعو على الشرؼ عبداهلل بن احلسن بن احلافظ، أخربنا إمساعيل بن أمحد العراقي، عن عبداهلل ال

أبو احلسن علي بن أمحد احلمامي، بن أمحد خطيب ادلوصل، أخربنا أبو بكر بن علي الطرايثيثي، أخربنا 
 أخربنا ادلصنف أبو بكر زلمد بن احلسُت اآلجرم رمحو اهلل .

 

 

 

 

 

                                                           
ٔ7
هو كتاب نافع فً بابه أورد فٌه جملة من األثار المسندة تقارب المائة, وقد طبع عدة طبعات منها : دار الصحابة بطنطا, ودار الكتب  

 العلمٌة . 
ٔ8
 انظر : فهرس الفهارس واألثبات . 
ٔ9
 ر : المعجم المفهرس, المجمع المؤسس .انظ 
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 البن جنيالمحتسب 

 مصطفي بالدكتور الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن عبدالكرَل الدكتور احملدث شيخنا إجازة أخربنا
 عن ادلدٍل، اذلارانفورم أمحد خليل احملدث عن ،إجازة الكاندىلوم إدريس زلمد احملدث شيخو عن ،الندكم
 مصطفي عن ادلكي، العطار الكرَل عبد بن عمر عن ادلكي، سراج اهلل عبد عن ادلكي، دحالف أمحد السيد

 عن العيثاكم، يونس بن أمحد الشهاب عن الغزم، زلمد النجم عن النابلسي، الغٍت عبد األستاذ عن الرمحيت،
 ابن كالكماؿ القلقشندم علي بن إبراىيم الربىاف عن الدمشقي، طولوف بابن ادلعركؼ علي بن زلمد الشمس

: أخربنا زلمد بن علي بن  َِافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالٍل، قاؿاحلعن  كالمها :  الدمشقي، محزة
ضرغاـ شفاىان، عن حييي ابن يوسف، عن علي بن ىبة اهلل بن سالمة، أنبانا السلفي إجازة إف مل يكن 
مساعان، قاؿ : قرأت على أيب الصادؽ مرشد بن حييي من أكلو إىل سورة ادلائدة كأجازٍل بسائره، عن نصر بن 

 العزيز، عن علي بن زيد القاشاٍل، عن ادلصنف أبو الفتح ابن جٍت رمحو اهلل .    عبد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٕٓ
 ( .88انظر : المعجم المفهرس ) 
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 ٕٔالسُُّعود أبي تفسير

 (الكرَل الكتاب مزايا إىل السليم العقل إرشاد)بػ ادلسمى

 احلق عبد بن الوكيل عبد شيخنا بو أجازٍل:  قاؿ ،الفحل ياسُت ماىر الدكتور احملدث الشيخ أركيو عن
 عن بإجازتو ،(قُِّٗ ت)اذلامشي عبدالواحد بن عبداحلق زلمد أيب مكالد عن بو أجازٍل:  قاؿ ي،اذلامش

 الدىلوم، حسُت نذير السيد عن سعيد، أيب

ح(كعاليان بدرجة عن الشيخ احملدث ماىر ياسُت الفحل، عن الشيخ احملدث عبدالوكيل بن عبداحلق 
ْتق إجازتو، عن احملدث السيد  (قُِّٗ ت)اذلامشي واحدعبدال بن عبداحلق زلمد أيب كالده عناذلامشي، 

، عن (قُِّٔ ت)زلمد إسحاؽ الدىلوم، عن احملدث الشاه (َُِّ - َُِِ)نذير حسُت الدىلوم
 اهلل كيلاحملدث  اإلماـ عن أبيو ناصية العلماء ، (قُِّٗت )جده ألمو احملدث الشاه عبدالعزيز الدىلوم

ٍىلىوم  ادلواىب أيب عن ،(ىػَُُٓ ت)ادلكي عىقيلة ابن الدين مجاؿ لعالمةا عن ،(ُُٕٔ - ُُُْ)الد 
 عن ،(ىػَُْٖ ت)الشعراكم عبداحملسن بن عبدالرحيم القاضي عن عبدالباقي، الشيخ أبيو عن احلنبلي،
ت )احلنفي  الًعمىادم مصطفى بن زلمد بن زلمد السُّعيود أيب األديب ادلفسر القاضي اإلماـ ادلصنف

 (ىػِٖٗ

 

 

 

 

 
                                                           

ٕٔ
 من الكتب تصانٌف فً ألفاه ما ذلك إلى وأضاف للبٌضاوي,( التنزٌل أنوار) وُغرر للزمخشري,( الكشاف) ُدرر فٌه جمع كتاب وهو 

 .الحقائق جواهر
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 اآلُلوسي سيرتف

 (ادلثاٍل كالسبع العظيم القرآف تفسَت ُب ادلعاٍل ريكح)بػ ادلسمى

 احلسيٍت عبداهلل ابن زلمود السيد الدين، شهاب الثناء، أيب ادلفسر، احملدث، العالمة، بغداد، دلفيت
 (.ىػَُِٕ) ادلتوَب احلنفي، البغدادم، اآلليوسي،

الشهَت سليماف  أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد ورالدكتأخربٍل بو شيخي كسندم العالمة احملدث 
 شاه أنور زلمد اذلند عالمة عن فاداٍل،مسند العصر زلمد ياسُت ال عنبالدكتور مصطفي الندكم، 

 الدين خَت الربكات أيب الفقيو الشيخ عن الكىٍشًمَتم، إسحاؽ زلمد الشيخ عن ،(ىػُِّٓت) الكىٍشًمَتم
 . ادلصنف كالده عن ،(ىػُُّٕت) اآللوسي دزلمو  الشيخ ابن نػيٍعمىاف

 ،(ُِّٖ - ََُّ)ح( كعن مسند العصر زلمد ياسُت الفاداٍل، عن العالمة احلافظ عبد احلي الكتاٍل
عن الشيخ إبراىيم بن سليماف احلنفي ادلكي، عن زلمد بن محيد الشرقي مفيت احلنابلة ٔتكة، عن مؤلفو 

 ق( .   َُِٕ)ت اآلليوسي احلسيٍت عبداهلل ابن زلمود السيد الدين شهاب الثناء أيبالعالمة ادلفسر 

 العالمة عن غيدَّة، أبوعبدالفتاح  عن شيخنا العالمة يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي، عن الشيخ العالمةك 
 ادلعايل أيب العالمة عن ،(ىػُّٖٔت) احلنفي البغدادم الزَّىىاكم فيضي زلمد بن سعيد زلمد بن أىرٍلىد

 .   ادلصنف كالده عن نيعماف، عىم و عن ادلصنف، حفيد لوسياآل زلمود

كعن شيخي العالمة ادلفسر زلمد علي الصابوٍل، عن الشيخ أمحد أيب اخلَت ادلكي، عن نعماف األلوسي، 
 ( . قَُِٕ ت)اآلليوسي عبداهلل بن زلمود الدين شهابعن أبيو، عن مؤلفو مفيت بغداد العالمة ادلفسر 
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 عاشور بن للطاىر نويروالت التحرير

 (كالتنوير بالتحرير كالشهَت اجمليد، الكتاب تفسَت من اجلديد العقل كتنوير السديد ادلعٌت ٖترير)بػ ادلسمى

 (ىػُّّٗت ) ادلالكي التونسي عاشور بن الطَّاىر زلمد بن زلمد بن الطاىر زلمد الفقيو ادلفسر للعالمة

 الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد كتورالد  احملدث العالمة كسندم شيخي بو أخربٍل
 اهلل كعبد غيدَّة، أيبعبدالفتاح :  شيوخي عن تصانيفو كسائر أركيوقاؿ :  الندكم، مصطفي بالدكتور

 بن الطَّاىر زلمد بن زلمد بن الطاىر زلمد الفقيو ادلفسر لعالمةا ادلصنف عن:  ثالثتهم كالفاداٍل، الغيمىارم،
 . (ىػُّّٗ ت) ادلالكي التونسي عاشور

إبراىيم البحر عفا اهلل عنو، عن مسند العصر زلمد ياسُت الفاداٍل، عن كأركيو عن شيخي العالمة قاسم 
 ( .ىػُّّٗ ت) ادلالكي التونسي عاشور بن الطاىر زلمد الفقيو ادلفسرمصنفو العالمة 
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 ير كبلم المنانتفسير السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفس

 للعالمة عبدالرمحن بن ناصر السعدم

أركيو كسائر تصانيفو عن شيخنا الدكتور يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي، عن الشيخ العالمة زىَت 
 . ق(ُّٕٔ)ت  دمعالس ناصر بن الرمحن عبد المةعال ؤلفهام عنالشاكيش، كىو 

 

 

 

التفسير الواضح ر الطبري, صفوة التفاسير, ومختصر تفسير ابن كثير, ومختصر تفسي
 جميعها للعبلمة المفسر محمد علي الصابوني .الميسر, 

 التفاسَت عيوف من ادلقتطفكمنها كسائر تصانيف العالمة زلمد علي الصابوٍل عفا اهلل عنو أركيها 
 اسَتالتف ، كدرة(للربكسوم) البياف ركح تفسَت من األذىاف ، تنوير(للنحاس) القرآف كمعاٍل ،(للمنصورم)
 عن ادلؤلف مباشرة . كغَت ذلك من التصانيف،  ،(ادلصحف ىامش على)
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 :  لرابعا الفصل

  مصطلح الحديث في الثَبت صاحب أسانيد

 الِفَكر نخبة شرح النظر نُ ْزَىةُ 

 الَعْسَقبلني حجر ابن للحافظ كبلىما( النظر نُزىة وشرحو الِفَكر ُنْخَبةُ ) كتابي

 الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث مةالعال كسندم شيخيأخربٍل 
 أف بعد األعظمي، الرمحن حىبيب موالنا األعظم احملدث عن أركيهما:  قاؿ الندكم، مصطفي بالدكتور

 . بػىٍخش كرَل العالمة شيخو عن ذلما بسماعو كتدقيق، كٖتقيق ْتث قراءة عليو قرأهتما

 العالمة عن احلليب، غيدَّة أيب الفتاح عبد شيخنا عن كأركيهماور مصطفي الندكم، كقاؿ شيخي الدكت( ح)
 .الكىٍشًمَتم شاه أنور شيخو عن ،(ىػُّٖٓت) احلنفي ادلدٍل اذلندم ادلًٍَتهتي عىاملى  بدر زلمد احملدث

ييوبػىٍند م، احلسن زلمود اذلند شيخ عن كالكىٍشًمَتم، ٓتىٍش، كرَل: كالمها  قاسم زلمد خالشي عن الد 
ٍىلىًوم، إسحاؽ زلمد الشيخ عن الػميجىد ًدم، عبدالغٍت الشيخ عن النَّانيوٍتًوم،  عبدالعزيز الشيخ عن الد 
ٍىلىًوم، ٍىلىوم، اهلل كيل اإلماـ أبيو عن الد   الشمس عن إبراىيم، أبيو عن الكيوراٍل، طاىر أيب شيخو عن الد 

 اإلسالـ شيخ ابن يوسف الدين مجاؿ عن ،(ىػَُِٔت) البابلي عبدالدائم بن سليماف خالو عن البابلي،
 .األنصارم زكريا اإلسالـ شيخ كالده عن زكريا،

 بن أمحد بن علي عن ،(ىػَُِٕت) الكىٍليب مجيل بن عيسى بن أمحد عن البابلي، كالشمس( ح)
 .السيوطي احلافظ عن ،(ىػَٖٗت) الشافعي القىرىاُب عبدادلهيمن

 اذليىتمي، حىجىر كابن الرٍَّمًلي، أمحد الشهاب عن الشافعي، الزَّيَّادم علي النور عن ،البابلي كالشمس( ح)
 .السَّخىاكم الدين مشس احلافظ عن كالمها
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 الدين رضي زلمد كالده عن الغزم، البدر كالده عن الغزم، النجم عن أبيو، عن الكيوراٍل، طاىر كأبو( ح)
 (.ىػٖٖٓت) الًبقىاعي عمر بن ىيمإبرا الدين برىاف العالمة عن الغىز م،

 علي بن أمحد احلافظ العالمة ادلصنف عن كالبقاعي، كالسَّخىاكم، كالسيوطي، زكريا، اإلسالـ شيخ: أربعتهم
 . العسقالٍل حجر بن

 

 النظر نزىة شروح

 للُكَجراتي النظر نزىة شرح

 ادلدٍل امحد حسُت السيد اإلسالـ شيخ عن اهلل، حفظو الصديقي احلق كيل موالنا ادلعمر شيخنا أنبانا هبا
 اإلماـ عن فيت، الفاٍل الرمحن عبد القارئ الشيخ عن الديوبندم، حسن زلمود اذلند شيخ عن اهلل، رمحو
 أيب عن الدىلوم، اهلل كيل اإلماـ أبيو عن الدىلوم، العزيز عبد اإلماـ ألمو أبيو عن الدىلوم، إسحاؽ زلمد
 الكوراٍل، حسن بن إبراىيم الربىاف كمسنده احلجاز عامل كالده عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم بن زلمد طاىر

 ادلدٍل، الشناكم القدكس عبد بن علي بن أمحد ادلواىب أيب شيخو عن القيشىاشىي، الصفي باهلل العارؼ عن
 اإلماـ، الشيخ، ادلصنف عن ،(ىػَُُٓت) ادلدٍل الكىاظمي احليسيٍت اهلل ركح بن اهلل صبغة الشيخ عن

 ( . ىػٖٗٗ) ادلتوَب الصوُب، احلنفي، اذلندم، الكيجىراٌب، العىلىوم، الدين عماد بن اهلل نصر بن الدين كجيو

بػىٍنًدم، اخلىاٍل حسُت زلمد الشيخ عن العيجىٍيمي، حسن الشيخ عن الكيوراٍل، طاىر كأبو( ح)  عن النػٍَّقشى
ٍىلىوم، الدين سيف بن عبداحلق ادلسند العالمة  بن اهلل نصر بن الدين كجيو اإلماـ، الشيخ، ؤلفادل عن الد 

 (.ىػٖٗٗ) ادلتوَب الصوُب، احلنفي، اذلندم، الكيجىراٌب، العىلىوم، الدين عماد
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 قاري علي للُمبل النظر نزىة شرح

 الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة كسندم شيخيبو  أخربٍل
قرأت  أف بعد األعظمي، الرمحن حىبيب موالنا األعظم احملدث عن أركيو: قاؿ الندكم، طفيمص بالدكتور

 . بػىٍخش كرَل العالمة شيخو عن ذلما بسماعو كتدقيق، كٖتقيق ْتث قراءة عليو النخبة كالنزىة

 المةالع عن احلليب، غيدَّة أيب الفتاح عبد شيخنا عن)ح( كقاؿ شيخي الدكتور مصطفي الندكم، أركيها 
 .الكىٍشًمَتم شاه أنور شيخو عن ،(ىػُّٖٓت) احلنفي ادلدٍل اذلندم ادلًٍَتهتي عىاملى  بدر زلمد احملدث

ييوبػىٍند م، احلسن زلمود اذلند شيخ عن كالكىٍشًمَتم، ٓتىٍش، كرَل: كالمها  قاسم زلمد الشيخ عن الد 
ٍىلىًوم، إسحاؽ مدزل الشيخ عن الػميجىد ًدم، عبدالغٍت الشيخ عن النَّانيوٍتًوم،  عبدالعزيز الشيخ عن الد 
ٍىلىًوم، ٍىلىوم، اهلل كيل اإلماـ أبيو عن الد   البصرم، سامل بن اهلل عبد عن الكيوراٍل، طاىر أيب شيخو عن الد 

 زلمد بن عبدالقادر الشيخ أبيهما عن ادلًكيػٍَُّت، الطربم القادر عبد ابٍت العابدين كزين علي،: الشيخُت عن
 سلطاف بن علي أبو احلسن الدين نورالعالمة احملدث  ادلصنف عن ،(ىػَُّّت) ادلكي الطربم ييحي بن

 (.ىػَُُْ) ادلتوَب احلنفي، قارم، بادلال الشهَت زلمد

 ادلسند العالمة عن النقشبندم، اخلاٍل حسُت زلمد الشيخ عن العيجىٍيمي، حسن الشيخ عن كالكيوراٍل،( ح)
 قارم بادلال الشهَت زلمد سلطاف بن علي احلسن أبو العالمة ادلؤلف عن ىلوم،الد الدين سيف بن عبداحلق

 (.ىػَُُْ ت)

 مال بن شريف زلمد ادلال عن الكوراٍل، حسن بن إبراىيم الربىاف كمسنده احلجاز عامل عن كالكيوراٍل،( ح)
ا احلسيٍت إبراىيم ميعىظَّم السيد عن ،(ىػَُٖٕت) الكيوراٍل الصديقي يوسف  عن ،(ىػَُِٔت) ٍلاذلٍمدى
 (.ىػَُُْ ت) احلنفي قارم بادلال الشهَت زلمد سلطاف بن علي احلسن أبو الدين نور العالمة ادلؤلف

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
91 

 حجر ابن شرح على النظر بهجة

 الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة كسندم شيخي بو أخربٍل
 قرأت أف بعد األعظمي، الرمحن حىبيب موالنا األعظم احملدث عن أركيو: قاؿ الندكم، مصطفي بالدكتور

 شيخ اذلند عن، بػىٍخش كرَل العالمة شيخو عن ذلما بسماعو كتدقيق، كٖتقيق ْتث قراءة كالنزىة النخبة عليو
 زلمد عىم و عن الس ٍنًدم، عابد زلمد شيخو عن الدىلوم، اجملددم الغٍت عبد عن ،الديوبندم احلسن زلمود
 صادؽ بن زلمد احلسن أيب العالمة الشيخ ادلنورة ادلدينة زلدث ادلصنف عن األنصارم، مراد بن حسُت

 (.ىػُُٕٖ) ادلتوَب ادلدٍل، الس ندم

 

 

 النظر نزىة بشرح األثر ألىل تحية

 سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة كسندم شيخيأركيو عن مؤلفو 
 . الندكم مصطفي بالدكتور الشهَت
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 لولده وشرحو الُشُمنّْي للَكَمال النخبة نظم الرُّتبة

 زلمد أمحد صاحلقاؿ أنباٍل بو الشيخ  ،أخربٍل هبا إجازة فضيلة الدكتور يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي
 الديوبندم احلسن زلمود احملدث عن ،اذلزاركم خاف رسوؿ زلمد احملدث شيخناعن  ،ادلكي األركاٍل إدريس

 إسحاؽ زلمداحملدث  االجل الشيخ عن النانوتوم، مظهر زلمد احملدث عن ،ادلعركؼ بشيخ اذلند
 اهلل كيل أمحد الشيخ اذلند زلدث كالده عن الدىلوم، عبدالعزيز الشيخ العلماء ناصية عن الدىلوم،
 بن إبراىيم الربىاف كمسنده احلجاز عامل لدهكا عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم بن زلمد طاىر أيب عن الدىلوم،

 الدين بدر كالده عن الدمشقي، العامرم الغزم زلمد الدين بدر بن زلمد الدين صلم عن الكوراٍل، حسن
 نظم شرح ُب الرتبة العايل) ُب النٍَّظم كشارح الناظم كلد عن السيوطي، الدين جالؿ العالمة عن الغزم،
 عن ،(ىػِٕٖت) احلنفي الشيميٍت زلمد بن أمحد العباس أيب الدين تقي ٍحومالنَّ  العالمة الشيخ( النخبة
 ( .ىػُِٖت) القاىرم ادلالكي الشيميٍت   حسن بن زلمد بن زلمد الدين كماؿاحملدث   اإلماـ الناظم كالده

 

 (الِفَكر نخبة نظم الدُّرر ِعْقد) نظم

 ادلدٍل امحد حسُت السيد اإلسالـ شيخ عن هلل،ا حفظو الصديقي احلق كيل موالنا ادلعمر شيخنا أنبانا بو
 عن الدىلوم، اجملددم الغٍت عبد الشيخ عن اذلند، بشيخ ادلعركؼ احلسن زلمود شيخو عن اهلل، رمحو

 اذلند زلدث كالده عن الدىلوم، عبدالعزيز الشيخ العلماء ناصية عن الدىلوم، إسحاؽ زلمد االجل الشيخ
 احلجاز عامل كالده عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم بن زلمد طاىر أيب عن الدىلوم، اهلل كيل أمحد الشيخ

 كأيب ادلغريب، الدَّالئي ادلرابط زلمد اهلل عبد أيب: الشيخُت عن الكوراٍل، حسن بن إبراىيم الربىاف كمسنده
 أيب دث،احمل العالمة، الشيخ، الناظم عن كالمها ،(ىػَُٖٗت) السُّوسي ادلرغييت سعيد بن زلمد اهلل عبد

 (.  ىػَُِٓ) ادلتوَب ادلغريب، الفاسي يوسف بن العىريب زلمد حامد
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 الصنعاني للعبلمة كبلىما( المطر إسبال وشرحو , السُّكَّر قصب) الفكر نخبة نظم

 ادلدٍل امحد حسُت السيد اإلسالـ شيخ عن اهلل، حفظو الصديقي احلق كيل موالنا ادلعمر شيخناكأنبانا بو 
 زلمد شيخو عن الدىلوم، اجملددم الغٍت عبد عن اذلند، بشيخ ادلعركؼ احلسن زلمود شيخو عن اهلل، رمحو
 العالمة، ادلصنف عن الكىوٍكىبىاٍل، أمحد بن عبدالقادر السيد عن الشَّوٍكىاٍل، العالمة عن الس ٍنًدم، عابد

 (.ىػُُِٖ) ادلتوَب اٍل،الصَّنػٍعى  باألمَت الشهَت احلسٍت، إمساعيل بن زلمد اجملتهد، الفقيو، احملدث،

 

 

 الِفَكر نخبة مختصر شرح في الدُّرر ِعْقدُ 

 عبد الدكتور احملدث العالمة كسندم شيخي بو أخربٍلك  أنبانا بو الدكتور يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي،
 عن غيدَّة، أيب شيخنا عن كمها الندكم، مصطفي بالدكتور الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل

عالمة  مصنفو عن ،(ىػُّٖٔت) احلنفي البغدادم الزَّىىاكم فيضي زلمد بن سعيد زلمد بن أىرٍلىد العالمة
 اآللوسي حفيد اآلليوسي زلمود بن عبداهلل بن شيكرم زلمود الدين شهاب ادلعايل أيب احملدث الشيخ العراؽ
 . (ىػُِّْت )الشهَت  ادلفسر
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 الصبلح ابن مقدمة

 احلي عبد الشيخ إجازة، قاؿ : أنبانا احلبشي بكر ايب بن زلمد العميد الشريف احلافظ لشيخا أنبانا هبا
 عبد الشيخ عن الوًٍترًم، ظاىر بن علي السيدالشيخ احملدث  أخربٍل ،إجازة الفهارس فهرس صاحب الكتاٍل

 العلماء صيةناجده ألمو  عن ،عن احملدث الشاه زلمد إسحاؽ الدىلوم الدىلوم، سعيد أيب بن الغٍت
 بن زلمد طاىر أيب عن الدىلوم، اهلل كيل أمحد الشيخ اذلند زلدث كالده عن الدىلوم، عبدالعزيز الشيخ
 الدين صلم عن الكوراٍل، حسن بن إبراىيم الربىاف كمسنده احلجاز عامل كالده عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم
 زكريا اإلسالـ شيخ عن الغزم، الدين بدر لدهكا عن الدمشقي، العامرم الغزم زلمد الدين بدر بن زلمد

 ابن نكت عن اإلفصاح) صاحب العسقالٍل حىجىر بن علي بن أمحد الفقيو احلافظ العالمة عن األنصارم،
 الصاحل احملدث العالمة عن الدمشقي، اجملد أيب بن زلمد بن علي احلسن أيب ادلسند العالمة عن ،(الصالح

 الشافعي الػًمٍهتىار بابن ادلشهور الدمشقي ادلصرم عبداهلل بن زلمد بن يوسف بن زلمد الدين ناصر
 .عمرم من اخلامسة ُب عليو قراءة مؤلفو بو أنبأنا: قاؿ ،(ىػُٕٓت)

 شرؼ العالمة عن الذىيب، احلافظ أبيو عن الذىيب، احلافظ ابن ىريرة أيب عن العسقالٍل، حجر كابن( ح)
 كاإلماـ الشافعي، الدمشقي نًٍعمىة بن أمحد بن أمحد كالعالمة ارم،الفىزى  ًسباع بن إبراىيم بن أمحد الدين

 اخليويب أمحد بن زلمد القضاة كقاضي الصالح، ابن الشيخ خادـ الكىٍرًجي الدين فخر حيِت بن عمر احملدث
 بن عثماف عمرك، أيب الدين، تقي الفقيو، احلافظ، للعالمة، ادلصنف عن: أربعتهم الشافعي، الدمشقي

 كادلتوَب ،(ىػٕٕٓ) ادلولود الشافعي، الدمشقي، الشَّرىخىاٍل، الشٍَّهريزيٍكرم، الصالح بابن ادلعركؼ رمحن،عبدال
 (.ىػّْٔ)
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 للزَّرَْكِشي الصبلح ابن مقدمة على النكت

 احلق عبد بن الوكيل عبد الشيخأنبانا بو الشيخ احملقق احملدث الدكتور ماىر ياسُت الفحل، قاؿ أنبانا 
 كأيب ، األمرتسرم اهلل ثناء الوفاء كأيب ، الرحيم عبد بن حسُت سعيد أيب عن كالده، عن ،إجازة اذلامشي
 ، الطنافسي زلمود بن زلمد كأيب ، اهلل عبد بن إبراىيم إمساعيل كأيب ، الدىلوم احلسُت بن زلمد احلسن

 بن كزلمد ، الغيطي اهلل عبد بن زلمد اليسار كأيب ، آبادم العظيم اهلل عبد كأيب ، آبادم ادلدير تراب كأيب
 .  حسُت نذير السيد عن كلهم ، الرياسي زلمد أيب

 الرمحاف عبد عن ،الدىلوم حسُت نذير السيد عن ،بإجازتو كالدم عن كأركيو:  الوكيل عبد الشيخ قاؿ( ح
 البدر عن ،الوكالٌب اهلل عبد بن زلمد عن ادلغريب، سنة بن زلمد بن زلمد عن اليماٍل، األىدؿ سليماف بن

 ادلصرم الشُّمٍُّت   زلمد بن زلمد بن أمحد الدين تقي العالمة عن السيوطي، الدين جالؿ العالمة عن القراُب،
 احملدث، العالمة، ادلصنف عن ،(ىػُِٖت) الشُّميٍت   زلمد الدين كماؿ العالمة كالده عن ،(ىػِٕٖت)

 (.ىػْٕٗ) ادلتوَب الشافعي، الزَّرٍكىًشي، هبىادر بن عبداهلل بن زلمد الدين، بدر عبداهلل، أيب الفقيو،
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 االصطبلح بيان في االقتراح

 زلمد العالمة احملدثاألزىرم إجازة، قاؿ : أنبانا بو علي علي صاحل  العالمة األصويل أنبانا بو شيخنا
 الدين بدر ةالعالم الشاـ زلدث عن كىو احلسيٍت، ادلالكي التيجاٍل سامل بن اللطيف عبد بن احلافظ

 كالده عن ،(قُِْٖ ت)الصغَت األمَت عن ،(قُِٖٗ ت)السقا إبراىيم الدين برىاف عن احلسٍت،
ِِالكبَت األمَت العالمة

 عن عقيلة، بن زلمد عن الصعيدم، علي احلسن أيب العالمة عن ،(قُِِّ ت) 
مد بن أمحد زل الشمس عن ،(قَُُٕ ت) القشاشي أمحد بن زلمد الصفي عن العيجىيمي، حسن الشيخ

 عن ،(قِٔٗت ) األنصارمبن زلمد  زكريا الزين اإلسالـ شيخ عن ،(قََُْ ت) الرملي بن محزة
 احملدث اإلماـ اإلسالـ شيخ عن ،(ِٖٓ ػ ّٕٕ)العسقالٍل حىجىر بن علي بن أمحد الفقيو احلافظ العالمة
 احلافظ عن ،ِّ(قَٖٓت ) الشافعي ادلصرم البػيٍلًقيٍت الدين سراج نيصَت بن رسالف بن عيمر الفقيو احلافظ

 احلافظ احملدث اإلماـ ادلصنف عن كالمها النٍَّحوم، حىيَّاف أيب يوسف بن زلمد الدين أثَت كالعالمة الذىيب،
 ادلعركؼ ادلصرم القيوصي القيشىٍَتًم ميطيع بن كىب بن علي بن زلمد الفتح أيب الدين تقي اجملتهد الفقيو
 (.ىػَِٕ ت)الشافعي ادلالكي الًعيد دىًقيق بابن

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٕٕ
 . األمٌر ثبت صاحب 
ٕٖ
   .  (الصالح ابن ابكت وتضمٌن االصطالح محاسن) كتاب صاحب 
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 الُجْرَجاني الشريف للعبلمة الحديث علوم في( المختصر) كتاب

 خاف اهلل نعمة بن الرؤكؼ عبد الشيخ أخربنا:  قاؿ إجازة، اذلندم السلفي أمحد خورشيد الشيخ أنبانا بو
بن سردار بن قائم القرشي  أمحد اهلل بن أمَت اهلل بن فقَت اهلل الشيخ إجازة أخربنا:  قاؿ ،النيبايل الرمحاٍل

 عن ،الدىلوم حسُت شيخ الكل ُب الكل السيد زلمد نذير عن ،(قُِّٔ ت)الربتابكرىي الدىلوم 
 الدىلوم، عبدالعزيز الشيخ العلماء ناصية عن الدىلوم، إسحاؽ زلمدكعمدة احملدثُت الشاه  االجل الشيخ

 عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم بن زلمد طاىر أيب عن الدىلوم، اهلل كيل أمحد الشيخ اذلند زلدث كالده عن
 أيب عن القيشىاشي، الدين صفي العارؼ عن الكوراٍل، حسن بن إبراىيم الربىاف كمسنده احلجاز عامل كالده

 الكجراٌب، النهركايل احلسيٍت جعفر بن غضنفر السيد احملدث العالمة عن الشناكم، علي بن أمحد ادلواىب
 عبداهلل بن أمحد الفتوح أيب احلافظ جىد ه عن الكىاٍزريكٍل، مسعود ابن الرمحن عبد الدين تاج اخلطيب عن

 علي بن زلمد بن علي الشريف السيد ادلتكلم األصويل العالمة ادلصنف عن النقشبندم، الشافعي الطَّاكًسي
بػىٍنًدم احلنفي اجليٍرجىاٍل احليسىيٍت  (.ىػُٖٔ ت) النػٍَّقشى
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 وشرحو( الِعَراقي بألفية والشهير ذكرة,والت التبصرة) نظم

 بو أنبانا ،(قُّّٔ) سنة ادلولود القدميي البحر حسن بن إبراىيم بن قاسم ادلعمر الشيخ إجازة بو أخربنا
 عمر بن حييي بن سليماف بن عبداهلل بن( األكسط) سليماف زلمد بن إدريسي سليماف بن زلمد السيد
 زلمد أبيو عن ،(ُّْٓ-ُُِٖ) الزبيدم األىدؿ إدريسي مافسلي أبيو عن الزبيدم، األىدؿ مقبوؿ

 زلمد كالعالمة ،(َُِٓ ػ ُُٕٗ) األىدؿ عبدالرمحن الدين كجيو ألمو جده عن الزبيدم، األىدؿ سليماف
  ِْالكوكباٍل القادر عبد بن أمحد بن عبدالقادر عن كالمها ،(َُِٓ ػ ُُِٕ) الشوكاٍل زلمد بن علي بن
زلمد  ك ،(ُُِٓت)بداخلالق بن الزين بن زلمد بن الصديق ادلزجاٍل الزبيدم عن ع ،(َُِٕ ػ ُُّٓ)

عن أيب  ،(ُُُّ ػ َُْٗ)العجيمي احلنفي كالمها عن أيب البقاء حسن بن علي  ،ِٓحياة السندم
عن علي بن زين العابدين زلمد أيب  ،(ََُٖ ػ ََُِ) ِٔمهدم عيسي بن زلمد ادلغريب اجلعفرم الثعاليب

- ُٗٗ)عن مشس الدين زلمد بن أمحد بن محزة الرملي  ،(قَُٔٔ ت)لدين األجهورم اإلرشاد نور ا
 أمحد الفقيو احلافظ العالمة عن ،(قِٔٗت )األنصارم بن زلمد زكرياالزين  اإلسالـ شيخ عن ،(ََُْ

 الفضل أيب الدين زين الكبَت احلافظ العالمة الناظم عن ،(قِٖٓ)ت العسقالٍل حىجىر بن علي بن
 (.قَٖٔت ) الشافعي ادلصرم الًعرىاقي عبدالرمحن ابن احلسُت بن يمعبدالرح

 كالشيخ ادلكي، فهد ابن زلمد الدين تقي احلافظ عن السيوطي، احلافظ إىل( النظر نزىة) ُب كبسندنا( ح)
 عبد كالشيخ اجلىيػٍعىاف، بن الغٍت عبد بن شاكر الدين عىلىم كالشيخ ادلرشدم، أمحد بن بكر أيب الدين فخر

 عن:  مخستهم الشافعي، الغيمىارم أمحد بن زلمد الدين صلم كالشيخ اذلىرىسىاٍل، الرمحن عبد بن لصمدا
 .العراقي احلافظ

 

 
                                                           

ٕٗ
 .ٓٔٗ/ٖج المفرس للمعجم المؤسس المجمع ,ٕٖٕ:ص/ٕج للمرعشلً والمشٌخات المعاجم معجم 
ٕ٘
 .ٓٔٗ/ٖج المفرس للمعجم المؤسس المجمع 
ٕٙ
 .ٖ٘:ص/ٕج المرعشلً ٌوسف والمشٌخات المعاجم معجم 
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 األلفية شروح

 الَعْيِني الَبْدر شرح

 ،(قٕٖٗت) احلنفي قيٍطليوبػيٍغا بن قاسم الدين زين العالمة عن السيوطي، إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا أركيو
 . (قٖٓت )احلنفي ادلصرم العىٍيٍت موسى بن أمحد بن زلمود الدين بدر الفقيو احملدث العالمة ادلصنف عن

 .عنو احلنفي، اذليمىاـ ابن الكىمىاؿ عن زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( النظر نزىة) ُب كبسندنا( ح)

 

 ٕٚالمالكي َعمَّار ابن شرح

 (ثيةالحدي األلفية شرح في السَِّعيِديَّة ِمفتاح) ب  والموسوم

 أبو الدين مشس الفقيو احملدث العالمة ادلصنف عن السَّخىاكم، احلافظ إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا أركيو
   . (ىػْْٖت ) ادلالكي ادلصرم عىمَّار بابن ادلعركؼ زلمد بن عىمَّار بن زلمد ياسر

 

 الِبَقاعي شرح

 (األلفية شرح في بما الَوِفيَّة النَُّكت) ب  الموسوم

 .  الًبقىاعي حسن بن عمر بن إبراىيم الدين برىاف احملدث العالمة مصنفو إىل( النظر نزىة) ُب سندناب أركيو

 

 
                                                           

ٕ7
 .المحدث المفٌد, اَمة,الَفهَّ  الفاضل, الفقٌه, العالمة, اإلمام, الشٌخ,:  مصنفه عن حجر ابن قال 
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 األنصاري زكريا اإلسبلم شيخ شرح

 (العراقي ألفية بشرح الباقي فتح)

 .  مصنفو إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا أركيو

 

 السخاوي الحافظ شرح

 (الحديث ألفية بشرح المغيث فتح)

 . مصنفو إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا وأركي

 

 السيوطي الحافظ شرح

 . مصنفو إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا أركيو

 

 للَكاْنِدِىْلوي الحديث ألفية بشرح المغيث ِمْنَحةُ 

 الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة كسندم شيخي بو أخربٍل
قاؿ : أركيها عن شيوخي : أيب غدة ، كالشيخ سليم اهلل خاف ، كالفاداٍل ،  الندكم، مصطفي بالدكتور

 زلمد بن إدريس زلمد موالنا الكبَت احملدث العالمة ادلصنف عنكالسيد زلمد علوم ادلالكي، أربعتهم : 
 ( .ىػُّْٗ ت) كاندىلومال إمساعيل
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 ٕٛالَغَراِميَّة الَقصيدة

عن زلدث احلرمُت عمر بن  ،حلبشي إجازةا ربك أيب بن زلمد الشريف ميدالع الشيخ احلافظأنبانا هبا 
عن  ،(قُِّْت )عن أيب النصر زلمد بن عبدالقادر الدمشقي اخلطيب  ،(قُّٖٔت ) محداف احملرسي

ت )عن مصطفي بن زلمد الشامي الرمحيت  ،(قُِِٔت ) الوجيو عبدالرمحن بن زلمد الكزبرم
ت )عن النجم زلمد بن زلمد الغزم  ،(قُُّْت )يل النابلسي عن عبدالغٍت بن إمساع ،(قَُِٓ
 - ْٖٗ)السيوطي الدين جالؿ احلافظ  العالمة عن ،(قْٖٗت )عن أبيو البدر الغزم  ،(قَُُٔ

 ،(ىػٕٖٔت) القادرم احلنبلي القاىرم الًكنىاٍل إبراىيم بن أمحد الدين عز الربكات أيب القاضي عن ،(ُُٗ
 عن السبكي، التاج عن ،(ىػُٕٖت) احلنبلي الًكنىاٍل علي بن عبداهلل الدين مجاؿ ادلسند العالمة عن

 العالمة،  الناظم عن ،(ىػٖٕٓت) النَّابػيليًسي زلمد أيب بن ادلظفر بن أمحد العباس أيب الفقيو الثقة احلافظ
 .  (قٗٗٔت ) يالشافع ِٗاإًلٍشًبيلي فىػػرٍح بن أمحد العباس، أيب الدين، شهاب الفقيو، احملدث،

 بن أمحد الدين عز الربكات أيب القاضي عن السيوطي، احلافظ إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا أركيها)ح( ك 
 علي بن عبداهلل الدين مجاؿ ادلسند العالمة عن ،(ىػٕٖٔت) القادرم احلنبلي القاىرم الًكنىاٍل إبراىيم
 أيب بن ادلظفر بن أمحد العباس أيب لفقيوا الثقة احلافظ عن السبكي، التاج عن ،(ىػُٕٖت) احلنبلي الًكنىاٍل

 . الناظم عن ،(ىػٖٕٓت) النَّابػيليًسي زلمد

 .عنو الذىيب، احلافظ إىل كبسندنا( ح)

ٍميىاطي، احلافظ إىل كبسندنا( ح)  .عنو الد 

 

 
                                                           

ٕ8
ٌَّة ملٌحة قصٌدة: الذهبً عنها قال المصطلح, علم ألقاب فً بدٌعة قصٌدة هً  بكً التَّاج عنها الحدٌث؛ وقال صفات فً َغَزلِ  قصٌدة: السُّ

 .الحدٌث أنواع لغالب جامعة بلٌغة
ٕ9
  .المشاٌخ بقٌة القدوة, المحدث, البارع, اإلمام,: الذهبً عنه قال 
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 الغرامية القصيدة شروح

 جماعة ابن للعز فَ ْرح ابن منظومة عن الت ََّرح زوال

 بن زلمد الدين عز الفقيو احملدث لعالمةا ادلصنف عن حجر، ابن احلافظ إىل( ظرالن نزىة) ُب بسندنا أركيو
  . (قُٖٗت ) الشافعي الًكنىاٍل مجىاعة ابن العزيز عبد بن بكر أيب

 

 

 ُقْطُلوبُ غَا البن فرح ابن منظومة شرح

 بن قاسم الدين زين احملدث الفقيو العالمة ادلصنف عن السيوطي، احلافظ إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا أركيو
  . (قٕٖٗ ت) احلنفي قيٍطليوبػيٍغا

 

 

 للسَّفَّاريني البلمية فرح ابن منظومة شرح الغرامية الملح

 الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة كسندم شيخي بو أخربٍل
صاحب فهرس  الكىتَّاٍل السيد عبداحلي عن غيدَّة، أيب شيخنا عنأركيو  قاؿ : الندكم، مصطفي بالدكتور
 ادلصنف عن الزَّبيدم، ميرتضى السيد عن الكيٍزبيرم، الوجيو عن السُّكَّرم، دركيش بن اهلل عبد عن ،الفهارس

 النابػيليًسي السَّفَّاريٍت أمحد ابن زلمد الدين شػمس العوف أيب الشاـ مسند الصوُب الزاىد الفقيو لعالمةا
  . (قُُٖٖت ) احلنبلي
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 الكبير لؤلمير صحيح غرامي مقدمة على المليح الشرح

 الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة كسندم شيخي بو أخربٍل
 زلمد عن العطار، رىشيد زلمود شيخو عن غيدَّة، أيب شيخنا عن أركيو : قاؿ الندكم، مصطفي بالدكتور
 األمَت زلمد اهلل عبد أيب ادلسند العالمة ادلصنف عن العطار، حسن الشيخ عن األزىرم، عيالشاف األيمٍشيوٍل

  . (قُِِّت ) ادلالكي الكبَت

  

 الَحَسني الدين بدر للعبلمة صحيح غرامي قصيدة شرح

 الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة كسندم شيخي بو أخربٍل
 كزلمد البػىيىانيوٍل، عيسى: األكابر شيوخو عن غيدَّة، أيب شيخنا عن أركيو : قاؿ الندكم، مصطفي لدكتوربا

 بدر زلمد العالمة الشاـ زلدث ادلصنف عن: أربعتهم الغيمىارم، كأمحد العطار، رىشيد كزلمود الطباخ، راغب
 . الدمشقي احلسٍت الدين

 نصيب أمحد العالمة شيخنا عن عاليان  أركيو: قاؿ الندكم، مصطفي الدكتور كسندم شيخي بو أخربٍل( ح)
 . عنو:  كالمها الغيمىارم، كعبداهلل احملاميد،

 

 

 البرية خير حديث مصطلح في الغرامية القصيدة شرح

 سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة كسندم شيخيمؤلفو  بو أخربٍل
 الندكم . صطفيم بالدكتور الشهَت
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ْىَلوي الحديث أصول في مقدمة  للدّْ

 امحد حسُت السيد اإلسالـ شيخ عن ،إجازة اهلل حفظو الصديقي احلق كيل موالنا ادلعمر شيخناأنبانا هبا 
 عن الدىلوم، اجملددم الغٍت عبد الشيخ عن اذلند، بشيخ ادلعركؼ احلسن زلمود شيخو عن اهلل، رمحو ادلدٍل
 اذلند زلدث كالده عن الدىلوم، عبدالعزيز الشيخ العلماء ناصية عن الدىلوم، إسحاؽ زلمد االجل الشيخ
 العيجىٍيمي، حسن الشيخ عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم بن زلمد طاىر أيب عن الدىلوم، اهلل كيل أمحد الشيخ

بػىٍنًدم، اخلىاٍل حسُت زلمد الشيخ عن  بن الدين سيف بن احلق عبد احملدث، الشيخ، ادلصنف عن النػٍَّقشى
ٍىلىوم، البخارم، اهلل سعد  (.ىػَُِٓ) ادلتوَب احلنفي، الد 

 

 

 الراوي تدريب وشرحو النواوي تقريب

 زليي تعاىل، اهلل كيل الصَّمىدىاٍل، كالعامل الرَّباٍل، القطب اإلسالـ، لشيخ( كاإلرشاد كالتيسَت، التقريب) كتايب
 للحافظ التقريب كشرح ،(ىػٕٔٔ) ادلتوَب النػَّوىكم، احلًزىاًمي ممير   بن شىرىؼ بن حييي زكريا، أيب الدين،

 (.النواكم تقريب شرح ُب الراكم تدريب) بػ كادلوسـو السيوطي،

 قاضي شيخو عن الراكم، تدريب صاحب السيوطي احلافظ شارحو إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا أركيهما
 الشيخ عن التػَّنيوًخي، إسحاؽ أيب عن البػيٍلًقيٍت، عمر ينالد سراج اإلسالـ شيخ ابن صاحل الدين عىلىم القضاة

 . ادلصنف عن العطار، بن الدين عالء
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 الحديث علوم اختصار الحثيث الباعث

، أمحد الدين تقي العالمة عن السيوطي،جالؿ الدين  احلافظ إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا أركيو  عن الشُّمٍُّت 
، زلمد الدين كماؿ العالمة كالده  الكبَت حلافظا ادلصنف عن الزَّرٍكىًشي، الدين بدر العالمة عن الشُّميٍت 

 الدمشقي القيرشي كىثَت بابن الشهَت عيمر بن إمساعيل الفداء أيب الدين عماد الفقيو ادلفسر احملدث العالمة
 . (قْٕٕت )الشافعي

 

 

 

 

 

 الحثيث الباعث على شاكر الشيخ تعليقات

 الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة كسندم شيخي اهب أخربٍل
 أيبالشيخ عبدالفتاح  عنكالمها  كأنبانا هبا الدكتور يوسف ادلرعشلي إجازة، الندكم، مصطفي بالدكتور

 . العالمة الشيخ أمحد شاكر ادلصنف عنكالمها  الفاداٍل،الشيخ زلمد ياسُت ك  ة،غد
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 وشرحو النبوي, الحديث علوم مختصر في ويالرَّ  المنهل

 العالمة عن حجر، ابن إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا كعلومو، الشريف احلديث ُب مصنفاتو كسائر أركيو
 شرح ُب السوم ادلنهج: صاحب( ىػُٖٗت) مجاعة ابن عبدالعزيز بن بكر أيب بن زلمد الدين عز احملدث
القضاة  قاضي اإلسالـ شيخ ادلصنف كالده عن مجاعة، ابن لعزيزعبدا القاضي جىد ه عن الركم، ادلنهل

 الشافعي احلٍىمىًومُّ  اٍلًكنىاٍلُّ  مجىاعة بن اهلل سعد بن إبراىيم ابن زلمد عبداهلل أيب الدين بدر احملدث العالمة
 .  (قّّٕت )

 

 

 للسخاوي وشرحها الَجَزري, البن الرواية علم في الهداية

أمحد بن  احلافظ عن السَّخىاكم، احلافظ( اذلداية شرح ُب الغاية) صاحب إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا أركيو
 اإلماـ القراء شيخ ادلصنف عن كالمها الفيرىات، ابن كالًعز علي بن حجر العسقالٍل ادلصرم الشافعي،

 . (قّّٖت ) الشافعي اجلىزىرم ابن زلمد بن زلمد الدين مشس اخلَت أيب احلافظ احملدث
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 الحديث مصطلح علم في الموقظة

 خاف اهلل نعمة بن الرؤكؼ عبد الشيخهبا  ا: أنبان قاؿإجازة،  اذلندم السلفي أمحد خورشيد الشيخهبا  اأنبان
أمحد اهلل بن أمَت اهلل بن فقَت اهلل بن سردار بن قائم القرشي  الشيخ أخربنا:  قاؿإجازة،  النيبايل الرمحاٍل

 ،الدىلوم حسُت شيخ الكل ُب الكل السيد زلمد نذير عن ،(قُِّٔ ت)زة إجا الدىلومالربتابكرىي 
 الدىلوم، عبدالعزيز الشيخ العلماء ناصيةجده ألمو  عنزلمد إسحاؽ الدىلوم،  الشاه احملدثُت عمدة عن
 عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم بن زلمد طاىر أيب عن الدىلوم، اهلل كيل أمحد الشيخ اذلند زلدث كالده عن

 زلمد الدين بدر بن زلمد الدين صلم عن الكوراٍل، حسن بن إبراىيم الربىاف كمسنده احلجاز عامل الدهك 
 العالمة عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ عن الغزم، الدين بدر كالده عن الدمشقي، العامرم الغزم

 الذىيب، احلافظ ابن ىيريرة كأيب التػَّنيوًخي، إسحاؽ أيب عن العسقالٍل، حىجىر بن علي بن أمحد الفقيو احلافظ
 .الذىيب الدين مشس احلافظ ادلصنف الثاٍل كالد عن كالمها

 

 السبكي للتاج والتعديل الجرح في قاعدة

 أيب عن ،كالده عن ،اذلامشي احلق عبد بن الوكيل عبد الشيخالشيخ ماىر ياسُت الفحل إجازة، عن  نباناأ
 الدىلوم، إسحاؽ زلمد االجل الشيخ عنالدىلوم، حسُت  نذير السيد عن، الرحيم عبد بن حسُت سعيد

 أيب عن الدىلوم، اهلل كيل أمحد الشيخ اذلند زلدث كالده عن الدىلوم، عبدالعزيز الشيخ العلماء ناصية عن
 الكوراٍل، حسن بن إبراىيم الربىاف كمسنده احلجاز عامل كالده عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم بن زلمد طاىر

  العالمة عن الغزم، الدين بدر كالده عن الدمشقي، العامرم الغزم زلمد الدين بدر بن زلمد دينال صلم عن
 احلنبلي الًكنىاٍل إبراىيم بن أمحد الدين عز الربكات أيب القاضي عن السيوطي، الدين جالؿ احلافظ

 ـاإلما ادلصنف نع ،(ىػُٕٖت) احلنبلي الًكنىاٍل علي بن عبداهلل الدين مجاؿ العالمة عن ،(ىػٕٖٔت)
 (.قُٕٕت ) الشافعي السٍُّبًكي الكاُب عبد بن علي بن عبدالوىاب الدين تاج الفقيو األصويل
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ُقونية نظم شروح  البَ ي ْ

 األثر أىل منظومة بشرح الِفَكر تلقيح

يٍ  حسن ادلسند  الشيخ عن الكوراٍل، إبراىيم بن زلمد طاىر أيب إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا أركيو  مي،العيجى
 (.قَُٖٗت )احلنفي احلىمىوم احليسىيٍت مكي زلمد بن أمحد السيد الفقيو احملدث العالمة ادلصنف عن

 

 (المصطلح َفن في البيقوني منظومة بشرح الملح, صفوة) كتاب

 احملدث العالمة ادلصنف عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم بن زلمد طاىر أيب إىل( النظر نزىة) ُب بسندنا أركيو
ٍيرم زلمد بن زلمد حامد أيب الشيخ ئادلقر   بابن الشهَت الصوُب الشافعي األشعرم احليسيٍت الد مياطي البيدى

 (.  ىػَُُْ) ادلتوَبادليت، 
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 : خامسال الفصل

  المشرفة السنة كتب أمهات في الثَبت صاحب أسانيد 

 الليثي يحيى بن يحيى برواية مالك اإلمام موطأ

 عيسى بن ياسُت زلمد الفيض أيب عن ادلرعشليبن عبدالرمحن  يوسف ادلسند دكتورال شيخناأنبانا بو 
 زلمد العالمة أخيو عن ادلكي ادلالكي إبراىيم بن حسُت بن علي زلمد العالمة شيخو عن ادلكي الفاداٍل

 زلمد عن ادلكي سراج الرمحن بنعبد اهلل عبد الشيخ عن دحالف زيٍت أمحد العالمة السيد عن ادلالكي عابد
 ادلعمر شيخنا أنبأنا قاؿ ادلدٍل بالفالٍل ادلعركؼ العمرم نوحنب بن زلمد بن صاحل الشيخ عن الفالٍل ىاشم
 إبراىيم بن سعيد الشيخ أنبأنا الوالٌب اهلل عبد بن زلمد الشريف موالم أنبأنا الفالٍل العمرم سنة بن زلمد

 بن زلمد اهلل عبد أبو أنبأنا سنة ستُت طيلة تلمساف مفيت الػمىقىر م أمحد بن سعيد عثماف أبو أنبأنا اجلزائرم
 عن أبيو عن احلفيد مرزكؽ بن زلمد اإلماـ أنبأنا كالدم أنبأنا التنػىن ًسي اجلليل عبد بن اهلل عبد بن زلمد
 الطائي زلمد بن اهلل عبد أنبأنا الوادياشي قاسم بن زلمد اهلل عبد أبو الدين مشس جابر بن زلمد جده
 احلقاخلزرجي عبد بن الرمحن عبد بن زلمد أنبأنا القرطيب يزيد بن أمحد العباس أبو القاضي أنبأنا يبالقرط
 القرطيب الصفار مغيث بن اهلل عبد بن يونس أنبأنا القرطيب الطالع بن موىل فرح بن الطالعي زلمد أنبأنا
 حييىنب كالدم أنبأٍل حيِت بن اهلل عبيد فمركا أبو كالدم عم أنبأنا القرطيب اهلل عبد بن حيِت عيسى أبو أنبأنا
 االعتكاؼ آخر من ثالثة أبوابا أال جلميعو مساعا أنس بن مالك اذلجرة دار إماـ أنبأنا القرطيب الليثي حيِت
 . احلمَتم األصبحي مالك بن أنس بن مالك اذلجرة دار إماـ عن شبطوف الرمحن عبد بن زياد فعن
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 العتقيالموطأ برواية أبي عبدالل 

أنبانا بو الشيخ زلمد بن أيب بكر احلبشي، عن كالده احملدث أيب بكر احلبشي، عن زلدث احلرمُت عمر بن 
ق(، أخربنا ُِّٖ/  ُِٖٓمحداف احملرسي ادلالكي، عن احملدث السيد فاحل بن زلمد الظاىرم ادلالكي )

احلنفية ٔتكة ادلكرمة ق(، أخربنا مفيت ُِٕٔ/  َُِِالشريف زلمد بن علي السنوسي ادلالكي )
ق(، أخربنا الشيخ زلمد ُِْٔعبداحلفيظ بن دركيش بن زلمد بن اإلماـ حسن العجيمي احلنفي )ت 

ق(، أنبانا مفيت احلنفية ٔتكة ادلكرمة عبدالقادر بن ُُْٕ/  َُُْىاشم بن عبدالغفور السندم احلنفي )
/  َُّٕمد سليماف الركداٍل )ق(، عن أيب عبداهلل زلمد بن زلُُّٖ/  ََُٖأيب بكر الصديقي )

ق(، عن البدر حسن الكرخي، َُٔٔ/  ٕٔٗق(، عن الشيخ علي بن زلمد األجهورم ادلالكي )َُْٗ
ق(، ِٖٓ/  ْٕٕعن أيب حييي زكريا بن زلمد األنصارم، عن احلافظ ابن حجر العسقالٍل الشافعي )

إماـ ادلقاـ، عن الشيخ علي بن عبداهلل بن أخربنا أبو زلمد عبداهلل بن زلمد بن زلمد، عن أيب أمحد الطربم 
ق(، أخربنا أبو احلسن يونس بن زلمد بن ٕٔٓ/  ْٖٕسالمة، عن أيب طاىر أمحد بن زلمد السلفي )

ق(، أخربنا أبو القاسم حاًب بن زلمد بن عبدالرمحن التميمي الطرابلسي، أخربنا قراءة ُّٓ/  ْْٕمغيث )
ق بالقَتكاف؛ قاؿ بعد ادلقدمة : حدثٍت حييي، عن مالك َِْسنة عليو أبو احلسن علي بن زلمد القابسي 

 بن أنس رمحو اهلل .   
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 الموطأ برواية الشيباني

أخربٍل بو الشيخ احملدث الفقيو ادلسند الدكتور عبدالكرَل بن السيد البدكم بن أمحد سليماف الشهَت 
الفاداٍل، عن زلدث احلرمُت عمر بن  بػمصطفي أبو سليماف الندكم، عن شيخو أبو الفيض زلمد ياسُت

محداف احملرسي، عن احملدث السيد أيب احلسن علي بن ظاىر الوترم، عن الشاه عبدالغٍت الدىلوم، أخربنا 
أيب، عن الشاه عبدالعزيز الدىلوم، عن كالده، مساعان لطرؼ منو على مفيت مكة ادلكرمة التاج القلعي، عن 

 الدين الرملي، عن الشيخ أمحد بن أمُت الدين اجلنبالطي، عن الشيخ حسن العجيمي، عن الشيخ خَت
كالده، عن سرم الدين عبد الرب، عن كالده أيب الفضل ابن الشحنة، عن كالده أيب الوليد ابن الشحنة، 
إجازة عن اإلماـ أكمل الدين البابرٌب، عن العالمة زلمد السنجارم قواـ الدين، عن العالمة حساـ الدين 

أخربنا اإلماـ زلمد بن زلمد البخارم النسفي، عن مشس األئمة ابن عبدالستار الكردم، عن  السغناقي،
الربىاف ابن أيب ادلكاـر ادلطرزم، أخربنا اإلماـ موفق الدين ادلكي، أخربنا أبو القاسم الزسلشرم ٔتكة عند 

خربنا أبو علي بن أمحد بن باب بٍت شيبة، حدثنا احلافظ أبوعبداهلل  احلسيٍت بن زلمد بن جعفر ادلؤدب، أ
احلسن بن الصواؼ، أخربنا أبو علي بن موسي بن صاحل األسدم، أخربنا أمحد بن زلمد بن مهراف، أخربنا 

 اإلماـ زلمد بن احلسن الشيباٍل رمحو اهلل، قاؿ أخربنا مالك بن أنس رمحو اهلل .  
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 الزىري مصعب أبي اإلمام رواية مالك اإلمام موطأ

 عيسى بن ياسُت زلمد الفيض أيب عن ،ادلرعشلي بن عبدالرمحن يوسف ادلسند الدكتور الشيخ وأنبانا ب
 احلليب امحد ابن الرمحن كعبد،  ادلدٍل احلبشي علي ابن علي كىم:  كىم األربعة األعالـ عن ،ادلكي الفاداٍل

 ،اإلسالـ بويلعركؼ ادل الطرابلسي مصطفى ابن كعارؼ،  الكتيب يارشاه عبداهلل بن كإبراىيم،  ادلكي
 عن ،الدمشقي احلفيد الكزبرم الرمحن عبد بن زلمد بن الرمحن عبد احملدث ادلسند اإلماـ عن:  أربعتهم

 عن ،اليماٍل العجلي زلمد بن أمحد اإلماـ عن ،الفالٍل سنة بن زلمد اإلماـ عن ،الفالٍل زلمد بن صاحل
 اهلل عبد بن أمحد الفتوح أيب الدين نور حلافظا عن ،النهركايل أمحد بن زلمد الدين قطب مكة مفيت

 ،اخليتَّالٍل عمار بن حيِت لقماف أيب عن ،الفرغاٍل الفارسي عن ،اذلركم يوسف بابا ادلعمر عن ،الطاككسي
إماـ دار اذلجرة مالك بن  عن ،الزىرم مصعب أيب عن ،اذلامشي الصمد عبد بن إبراىيم إسحاؽ أيب عن

 . عنو اهلل رضياألصبحي  مالكأنس بن 

)ح( كبالسند إىل احلافظ ابن حجر، أخربنا أبو عبداهلل زلمد ابن قواـ البالسي الصاحلي ككانت قراءتنا عليو  
،  عن أيب احلسن بن زلمد بن عبدالرمحن بن ىالؿ، كالنجم زلمد بن َّكلمة كلمة بصوت مرتفع كاألذاف

أخربنا ادلؤيد بن زلمد الطوسي، أخربنا أبو زلمد العسقالٍل، قاال : أخربنا رضي الدين بن عمر بن مضر، 
زلمد بن ىبة اهلل السيدم، أخربنا بو عدا كتاب ادلساقاة باإلجازة أبو عثماف سعد بن زلمد البحَتم، أخربنا 
أبو علي زاىر بن أمحد السرخسي، أخربنا بو عدا كتاب الفرائض كالقراض باإلجازة أك الوجادة أبو إسحاؽ 

 أخربنا أبو مصعب الزىرم، أخربنا مالك . إبراىيم بن عبدالصمد،

ح( كأبو عبداهلل زلمد ابن قواـ ايضا عاليان، عن أيب العباس احلجاز بن منده، عن أيب علي زاىر السرخسي، 
 أبو أخربنا عبدالصمد، بن إبراىيم إسحاؽ أبو الوجادة أك باإلجازة كالقراض الفرائض كتاب عدا بو أخربنا

 . لكما أخربنا الزىرم، مصعب

                                                           
ٖٓ
 . ذلك ونحو ذكره مر إذا - وسلم علٌه هللا صلى - النبً على لصالته له سماعه نتحقق وكنا ثقل سمعه فً كان ألنه:  وذلك 
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 البخاري صحيح

 ، قاؿ :ادلرعشلي الرمحن عبد بن يوسفادلسند الدكتور  خربٍل بو مساعان جلزء منو مع الشرح فضيلة الشيخأ
 ُب أشهر ستة خالؿ كامالن  ،بقراءتو( ىػ َِّ ت) الفربرم ركاية من البخارم لإلماـ الصحيح اجلامع أركم
 ُٕٖٗ/ ْ/ َّ ُب كآخرىا ـ، ُٖٔٗ/ ُُ/ ْ دلوافق،ا ىػ َُْٕ عاـ األكؿ ربيع ّ ُب أكذلا رللسان  ِٓ
 – ُِّٗ) الصيداكم عسَتاف أمحد بن حسُت زلمد أيب ادلعمر اللبنانية الديار مسند شيخنا على ـ،

 ت) اللبنانية اجلمهورية ُب الفتول أمُت العزكزم العريب زلمد الشيخ على قرأتو هلل، احلمد: قاؿ ،(ىػ ُِْٔ
 عن تلقاه أنو كأخربٍل ىػ، ُّْٗ سنة من اآلخَت ربيع ُب آخرىا متعددة سرلال ُب يسمع كىو(ىػ ُِّٖ
  الرمحن عبد بن زلمد بن الرمحن عبد الوجيو الشيخ عن ،(ىػ ُِّٗ ت) الدمشقي السكرم اهلل عبد الشيخ

 الكزبرم الرمحن عبد بن زلمد الشامية الديار زلدث كالده عن ،(ىػ ُِِٔ ت) الدمشقي احلفيد الكزبرم
 باهلل العارؼ عن ،(ىػ ُُٖٓ ت) الكبَت الكزبرم زلمد بن الرمحن عبد ادلعمر كالده عن ،(ىػ ُُِِ ت)

 بن زلمد البدر بن زلمد النجم عن ،(ىػ ُُّْ ت) الدمشقي النابلسي إمساعيل بن الغٍت عبد الشيخ
 بن زلمد الشيخ عن ،(ىػ ْٖٗ ت) الغزم البدر كالده عن ،(ىػ َُُٔ ت) الدمشقي الغزم زلمد الرضي

 عن ،(ىػ ِٖٓ ت) العسقالٍل حجر بن علي بن أمحد اإلسالـ شيخ عن ،(ىػ َّٗ ت) الدمشقي محزة
 ادلعمر الدنيا مسند عن ،(ىػ ََٖ ت) البعلي التنوخي الواحد عبد بن أمحد بن إبراىيم إسحاؽ أيب الربىاف

 بسماعو ،(ىػ َّٕ ت) الدمشقي الصاحلي احلجار نعمة نعيم أيب بن طالب أيب بن أمحد العباس أيب
 شعيب بن عيسي بن األكؿ عبد الوقت أيب عن ،(ىػ ُّٔ ت) الزبيدم ادلبارؾ احلسُت شيخو عن جلميعو

 شيخ عن ،(ىػ ْٕٔ ت) الداكدم مظفر بن زلمد بن الرمحن عبد عن ،(ىػ ّٓٓ ت) اذلركم السجزم
 بن اهلل عبد أيب اإلسالـ شيخ نع ،(ىػ ُّٖ ت) السرخسي محويو بن أمحد بن اهلل عبد زلمد أيب اإلسالـ
 إمساعيل بن زلمد اهلل عبد أبو احلديث ُب ادلؤمنُت أمَت ادلؤلف عن ،(ىػ َِّ ت) الفربرم مطر بن يوسف

 . ببخارل كمرة بفربر، مرة: مرتُت أمسع كأنا عليو قراءة(ىػ ِٔٓ ت) البخارم إبراىيم بن
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 صحيح اإلمام مسلم

 الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور دثاحمل العالمةكسندم  يشيخأخربٍل بو 
اٍنًدًىٍلوم، زكريا زلمد موالنا اذلند بركة عن أركيو ، قاؿ :الندكم ٔتصطفي  أمحد خليل موالنا عن الكى

ٍىلىوم، إسحاؽ زلمد موالنا عن الػميػجىد ًدم، عبدالغٍت الشيخ عن السَّهىارىنٍػفيورم،  موالنا موأل جىد ه عن الد 
ٍىلىوم، العزيز عبد ٍىلىوم، اهلل كيل اذلند مسند عن الد   الشيخعن كالده  ،الكيوراٍل طاىر أيب شيخو عن الد 

 الفقيو العالمة عن ادلدٍل، القيشىاًشي زلمد بن أمحد الكبَت القطب عن ادلدٍل، الكيورىاٍل حسن بن إبراىيم
علي بن  بنأمحد  احلافظ ، كىو عناإلسالـ زكريا األنصارم ، عن شيخالشافعي الػرٍَّمًلي زلمد الدين مشس
)ح( كعن شيخ اإلسالـ  . البيخارم ابن عن ادلٍقًدًسي، عيمر أيب ابن الصالح عن ،العسقالٍل ادلصرم حجر

ٍنًبجي خىليفة بن زلمود احملدث العالمة عن الفيرات، بن الًعززكريا األنصارم، عن   عن ،(ىػٕٕٔت) الػمى
 . ٍميىاًطيالد   احلافظ

ٍميىاًطي، البيخارم ابن: كالمها  الطُّوًسي علي بن زلمد بن ادلؤيَّػد احلسن أيب ادلعمَّر اإلماـ عن كالد 
 ،(ىػَّٓت) الشافعي الفىرىاكم أمحد بن الفضل بن زلمد عبداهلل أيب اإلماـ احلـر فقيو عن ،(ىػُٕٔت)

 اإلماـ عن ،(ىػْْٖت) الفىارسي عبدالغافر بن زلمد بن عبدالغىافر احلسُت أيب ادلعمَّر الثقة اإلماـ عن
 إبراىيم إسحاؽ أيب الفقيو القدكة اإلماـ عن ،(ىػّٖٔت) الػجيليوًدم عيسى بن زلمد أمحد أيب القدكة الزاىد

 مسلم احلسُت أيب احلجة احلافظ إلماـا ادلصنف عن ،(ىػَّٖت) احلنفي النيسابورم سفياف بن زلمد بن
 . (ىػُِٔت ) القيشىٍَتم النيسابورم ممسل بن احلجَّاج بن

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
115 

 سنن أبي داود

عواد معركؼ  بشاراحملقق  الدكتور عنأنبانا بو إجازة شيخنا احملدث فضيلة الدكتور ماىر ياسُت الفحل، 
 عن شىلىيب، القادر عبدالشيخ  عن يركيو كىو ،غدة أيب الفتاح عبد الشيخ عن ،العبيدم البغدادم األعظمي

 أمحد عن الرُّحىيباٍل، مصطفى عن الشَّط ي، حسن عن القىدُّكمي، صوفاف اهلل عبد بن ودةع بن اهلل عبد
 بن يوسيف عن البػيهيوٌب، منصور عن احلىٍنبلي، الباقي عبد بن الباقي عبد عن التػٍَّغًليب، القادر عبد عن البػىٍعلي،

مساعان لبعضو  ،ق(ِٖٗ/  ِٖٔ) شيخ اإلسالـ زكريا األنصارمشيخ اإلسالـ  أبيو عن األنصارم، زكريا
كأيب حفص  ،ق(ْٕٔ)ت  العباس اجلوخي أيب عن ،ق(ُٖٓ/  ٕٗٓ) احلنفي الفيرات ابنأيب زلمد  على
 بن الواحد عبد بن أمحد بن عليالفخر  أخربنا:  قاال ،ق(ُٖٓ/  َٖٔ) ادلراغي أميلة بن احلسن بن عمر

ببغداد  أخربنا ،ق(َٕٔ/  ُٔٓاحلنبلي ) بػىٍرزىدطى  بن مىٍعمىر بن زلمد بن عمرأبو حفص  أخربنا البخارم،
 أمحد بن ميٍفلح الفتح كأبو، ق(ّٗٓ/  َْٓ) الكىٍرخي زلمد بن إبراىيم البدر أبوق ّٓٓمجادل اآلخرة 

 أمحد بكر أبو قّْٔقراءة عليو ببغداد احملـر  أخربنا:  قاال ،عليهما ملفقان  مساعان  ق(ّٕٓ/  ْٕٓ) الدُّكمي
القاضي  قُِْأخربنا بالبصرة مجادل اآلخرة  ،ق(ّْٔ/  ِّٗالبغدادم ) طيباخل ثابت بن علي بن
بن عمرك  أمحد بن زلمد علي أبو أخربنا أربع مرات ،ق(ُْْ/  ِِّ) اذلامشي القاسم بن جعفر عمر وأب

 الس ًجٍستاٍل األٍشعىث بن سليماف داكد أبو ق مؤلفوِٕٓأخربنا مراران آخرىا سنة  ،ق(ّّّ)ت  اللؤلؤم
 . تعاىل اهلل رمحهمق( ِٕٓ)ت 
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 سنن الترمذي

أنبانا بو إجازة شيخنا احملدث عبداهلل بن عبدالرمحن السعد، قاؿ : أخربنا الشيخ عبداهلل بن عبدالعزيز بن 
 لبعضو قراءة كادم أبو ناصر بن علي أخربٍل:  قاؿعقيل مساعان عليو ألكائل الكتب السبعة كإجازة لباقيهن، 

ربنا شيخ الكل ُب الكل احملدث نذير حسُت الدىلوم لكثَت منو كإجازة، أخربنا العالمة قاؿ : أخ كإجازة،
 أبو أخربنا: قاؿالشاه زلمد إسحاؽ الدىلوم، أخربنا الشاه عبدالعزيز الدىلوم، قاؿ : أخربنا كالدم، 

 النجم أخربنا ،السنهورم سامل أخربنا البابلي، زلمد أخربنا:  قاؿ البصرم، اهلل عن عبد الكوراٍل، طاىر
 السويداكم، احلسنبن  أمحد أخربنا ادللتوٌب، عمر بن زلمد أخربنا السنباطي، احلق عبد أخربنا الغيًطي،

 عبد أخربنا طربزذ، بن عمر أخربنا البخارم، ابن الفخر أخربنا الربعي، القادر عبد بن العزيز عبد أخربنا
:  قاؿبويب، احمل زلمد أخربنا ،اجلراحي اجلبار عبد خربناأ األزدم، القاسم بن زلمود أخربنا ،الكركخي ادللك
 رمحو اهلل تعاىل . الًتمذم عيسى بن عيسى زلمد أبو احلافظ أخربنا
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 سنن النسائي

 عبد الشٍَّيخً  اجلليل احملدث قاؿ : أخربنا بو ،ُّاذلندم السلفي أمحد خورشيداحملدث  الشيخ نبانا بو إجازةأ
دً  الشيخعن  النيبايل، الرمحاٍل خاف اهلل نعمة بن الرؤكؼ  قىاًئم بنً  سردار بنً  اهللً  فىًقَتً  بنً  اهللً  أىًمَتً  بن اهللً  أىمحى
ٍىلىوم البػىٍرتاٍبكىٍرىي القيرىًشي   ٍىلىًوم   آبىاًدم   اٍلعىًظيمٍ  حيسىٍُتو  نىًذيرً  السَّي دً  عنً  ،(قُِّٔ ت) الد   ت) الد 
ٍىلىًوم   ًإٍسحىاؽى  زليىمَّدً  الشَّاهً  عىنً  ،(قَُِّ  أىمٍحىدى  ٍبنً  اٍلعىزًيزً  عىٍبدً  الشَّاهً  أليم وً  جىد هً  عىنٍ  ،(قُِِٔ ت) الد 

ٍىلىًوم   الرًَّحيمً  عىٍبدً  ٍبنً  ٍىلىًوم   الرًَّحيمً  عىٍبدً  ٍبنً  أىمٍحىدى  اهللً  كيل   الشَّاهً  أىبًيوً  عىنً  ،(قُِّٗ ت) الد   ت) الد 
 ٍبنً  ًإبٍػرىاًىيمى  اٍلبػيٍرىىافً  كىاًلًدهً  عىنٍ  ،(قُُْٓ ت) اٍلمىدىٍل   اٍلكيورىاٍل   ًإبٍػرىاًىيمى  ٍبنً  زليىمَّدً  طَّاًىرً ال أىيب  عىنٍ  ،(قُُٕٔ
 الشٍَّمسً  عىنً  ادلدٍل، زلمد بن أمحد الدين صفي عن ،(قَُُُ ت) اٍلكيورىاٍل   الد ينً  ًشهىابً  ٍبنً  احلٍىسىنً 
 عىنٍ  ،(قِٔٗ ت) األىٍنصىارًم   زليىمَّدو  ٍبنً  زىكىرًيَّا الزٍَّينً  اٍلقىاًضي عىنً  ،(قََُْ ت) ٍمًلي  الرَّ  أىمٍحىدى  ٍبنً  زليىمَّدً 

 ٍبنً  ًإبٍػرىاًىيمى  ًإٍسحىاؽى  أيب  اٍلبػيٍرىىافً  عىنً  ،(قِٖٓ ت) اٍلعىٍسقىالٍل   حىجىرو  اٍبنً  عىًلي   ٍبنً  أىمٍحىدى  الش هىابً  احلٍىاًفظً 
 اٍلمىٍعريكؼً  احلٍىجَّارً  طىاًلبو  أىيب  ٍبنً  أىمٍحىدى  اٍلعىبَّاسً  أىيب  عىنٍ  ،(قََٖ ت) اٍلبػىٍعًلي   التػَّنيوًخي   اٍلوىاًحدً  عىٍبدً  ٍبنً  أىمٍحىدى 
مَّدو، بنً  اللًَّطٍيفً  عىٍبدً  عىنٍ  ،(قَّٕ ت) الش ٍحنىةً  بًاٍبنً  مَّدو  بنً  طىاًىرً  زيٍرعىةى  أيب عىنٍ  زلي ٍقدىًسي، زلي

ى
 أيب عىنٍ  ادل

يٍػنػىوىرًم، احليسىٍُتً  بنً  أمحىدى  نىٍصرو  أيب القىاًضي عىنً  الدٍُّكٍل، مَّدو زلي  ٍعريٍكؼً  الد 
ى
 أيب القىاًضي احلىاًفظً  عىنً  بالكىسَّاًر، ادل

مَّدً  بنً  أمحىدى  بىٍكرو  يٍػنػىوىرًم، إٍسحىاؽى  بنً  زلي ٍعريٍكؼً  الد 
ى
، بابنً  ادل  بنً  أمحىدى  الرَّمحنً  عىٍبدً  أيب احلىاًفظً  اإلمىاـً  عىنً  السٍُّت 

 .اهللي  رىمًحوي  النَّسىائي شيعىٍيبو 
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 مختصر التحرٌر فً بعض اسانٌد الشٌخ خورشٌد أحمد السلفً . 
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 سنن ابن ماجو

بن زلمد سراج الدين، كادلؤرخ  بصلي دزلم ثداحمل دلفسرأنبانا بو العالمة ادلفسر زلمد علي الصابوٍل، عن ا
عن زلدث  كلهم  -احللبيوف  -ادلسند احملدث زلمد راغب الطباخ، كمفيت الشافعية زلمد أسعد العبو جي 

، ق(ُِّٗ)ت  ق(، أخربنا ثعيلب بن سامل الفشٍتُّْٓالشاـ األكرب زلمد بدر الدين احلسٍت )ت 
ق(، أخربنا عبداهلل بن سامل البصرم )ت ُُِٖأخربنا الشهاب أمحد بن عبدالفتاح ادللوم )ت 

زلمد السنهورم  ق(، أخربنا أبو النجا سامل بنَُُٕق(، أخربنا زلمد بن العالء الدين البابلي )ت ُُّْ
ق(، أخربنا شيخ اإلسالـ زكريا بن ِٖٗق(، أخربنا صلم الدين زلمد بن أمحد الغيطي )ت َُُٓ)ت 

ق(، أخربنا أمَت ادلؤمنُت شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالٍل ِٓٗزلمد األنصارم )ت 
دم، أنبانا : احلافظ أبو ق(، قاؿ : قرأتو على أيب العباس أمحد بن عمر البغدآِٗي ادلصرم )ت الشافع

احلجاج يوسف بن الزكي ادلزم، كاحلافظ زلمد بن أمحد الذىيب، كصدر الدين زلمد بن علي التنوخي، 
مجيعهم قالوا : أنبانا بو التاج عبداخلالق بن علواف، أنبانا اإلماـ أبو زلمد موفق الدين عبداهلل بن أمحد ابن 

ضل ادلقدسي)مساعان عليو جلميعو(، أنبانا أبو منصور زلمد بن احلسُت قدامة، أنبانا أبو زرعة طاىر بن أيب الف
أبو طلحة القاسم بن أيب ادلنذر اخلطيب، أنبانا أبو احلسن علي ادلقومي القزكيٍت )مساعان عليو جلميعو(، أنبانا 

   .  ق(ِّٕ)ت  ِّبن إبراىيم القطاف، أنبانا أبو عبداهلل زلمد بن يزيد القزكيٍت ادلعركؼ بابن ماجو
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 . ٖ٘انظر : تجرٌد أسانٌد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة الورقة  
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 مسند اإلمام الدرامي

افظ بن عبداللطيف بن زلمد احلالسيد احملدث  العالمةأنبانا إجازة الشيخ العالمة علي صاحل األزىرم، عن 
:  قاال كالشيخ زلمد بن عبدالباقي، عن زلدث احلرمُت عمر بن محداف احملرسي،سامل التجاٍل ادلالكي، 

أخربنا الشريف زلمد بن علي السنوسي، أخربنا أبو احلسن علي بن أخربنا السيد فاحل بن زلمد الظاىرم، 
ق(، أخربنا السيد مرتضي الزبيدم، أخربنا أبو احلسن ُِْٖزلمد ادليلي اجلزائرم ٍب ادلصرم ادلالكي )ت 

ق(، أخربنا الشيخ زلمد بن أمحد ابن عقلية ُُٖٗ/  ُُُِعلي بن أمحد الصعيدم العدكم ادلالكي )
ق(، أخربنا أبو َُُّ/  َُْْ(، أخربنا الشيخ أمحد بن زلمد النخلي الشافعي )قَُُٓاحلنفي )ت 

ق(، أخربنا الشهاب أمحد بن زلمد الشليب احلنفي )ت َُٕٕ/  َََُعبداهلل البابلي الشافعي )
/  ِٖٔق(، أخربنا النجم الغيطي الشافعي، أخربنا أبو حييي زكريا بن زلمد األنصارم الشافعي )َُُِ

ق(، أخربنا أبو إسحاؽ بن ِٖٓ/  ٕٗٔنا أبو النعيم رضواف بن زلمد العقيب الشافعي )ق(، أخرب ِٖٗ
، أخربنا ق(َّٕ/  ِْٔ) العباس احلجار ق(، أخربنا أبوََٖ/  َٕٗإبراىيم بن أمحد التنوخي الشافعي )

األكؿ بن  ، أخربنا قراءة عليو أبو الوقت عبدق(ّٓٔ/  ْٓٓالبغدادم ) الليتأبو ادلنجي عبداهلل بن عمر 
أخربنا أبو احلسن عبدالرمحن بن زلمد بن ادلظفر  ق(،ّٓٓ/  ْٖٓ) عيسي بن شعيب السجزم اذلركم

ق، أخربنا أبو ْٓٔقراءة عليو ُب مجادل اآلخرة سنة  ق(ْٕٔ/  ّْٕالبوشنجي الشافعي ) الداككدم
أبو عمراف عيسي ا ق، أخربنُّٖقراءة عليو سنة ق( ُّٖ)ت  زلمد عبداهلل بن أمحد بن محويو السرخسي

  بن عمر بن العباس السمرقندم، أخربنا أبو زلمد عبداهلل بن عبدالرمحن الدارمي رمحو اهلل .
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 مسند اإلمام الشافعي

أنبانا إجازة احملدث الدكتور ماىر بن ياسُت الفحل، عن مسند العراؽ احملدث السيد صبحي بن جاسم 
زىرم إجازة ،كمها عن العالمة احملدث زلمد احلافظ بن البدرم السامرائي، كالعالمة علي صاحل األ

عبداللطيف بن سامل التجاٍل، عن السيدة أمة اهلل الدىلوية، حدثنا كالدم الشاه عبدالغٍت الدىلوم، أخربنا 
ق(، عن ُُِٖ/  ُُٔٔالشيخ صاحل بن زلمد الفالٍل ادلالكي ) الشيخ زلمد عابد السندم، أخربنا

ق(، عن ادلعمر الشريف زلمد بن ُُٖٔ/  َُِْمد بن سنة الفالٍل ادلالكي )الشيخ ادلعمر زلمد بن زل
ق(، مسلسالن بالسادة الشافعية عن فقيو الشافعية الشيخ علي بن َُُِ/  ُٔٗعبداهلل الوالٌب ادلالكي )

ق(، عن كالده ََُْ/  ُٗٗق(، عن الشمس زلمد بن أمحد الرملي الشافعي )َُِْحييي الزيادم )ت 
ق(، أخربنا أبو الفضل ابن فهد العلوم الشافعي َِٗ/  ُّٖعن احلافظ السخاكم ) ق(،ٕٓٗ)ت 

ق(، أخربنا أبو احلسن ِٖٖ/  ْٕٔق(، أخربنا أبو احلسن بن أمحد السلمي الشافعي )ُٕٖ/  ٕٖٕ)
/  َِٔق(، أخربنا مسند حلب أبو سعيد سنقر بن عبداهلل )ٕٕٕ/  َّٕزلمد بن عمر احلليب )

ق(، أخربنا ُب مجادل األكىل سنة ِٗٔ/  ٕٓٓوفق عبداللطيف بن يوسف ادلوصلي )ق(، أخربنا ادلَٕٔ
 ق( .ٔٔٓ/  َْٖق احلافظ أبو زرعة ادلقدسي ٍب الرازم ٍب اذلمذاٍل )ُٓٓ

ح( كعن الشمس الرملي، عن شيخ اإلسالـ زكريا األنصارم الشافعي، أخربنا أبو النعيم رضواف بن زلمد العقيب الشافعي 
ق(، أخربنا احلافظ أبو عمر عبدالعزيز ابن ِٖٔ/  ِٕٔاحلافظ أبو زرعة بن احلافظ العراقي )، أخربنا ق(ِٖٓ/  ٕٗٔ)

ق(، َٕٓ/  ُٓٔق(، أخربتنا أـ الفضل األسعردية الدمشقية نزيلة القاىرة )ٕٕٔ/  ْٕٔادلبدر ابن مجاعة الشافعي )
ق(، أخربنا سنة ٔٔٓ/  َْٖخربنا أبو زرعة ادلقدسي)ق(، أُّٔ/  ْٔٓأخربنا أبو عبداهلل احلسُت بن ادلبارؾ الزبيدم )

ق مسند خراساف ُْٖق(، أخربنا بنيسابور سنة ُْٗ/  ّٗٗق ادلعمر أبو احلسن مكي بن منصور ابن عالف )ْٕٖ
ق(، حدثنا أبو العباس زلمد بن يعقوب ُِْ/  ِّٓأبو بكر أمحد بن أيب علي احلسن احلَتم النيسابورم الشافعي )

أبو زلمد الربيع بن سليماف ادلرادم ادلصرم؛ كبو إليو قاؿ : أخربنا اإلماـ أبو عبداهلل زلمد بن إدريس األصم، حدثنا 
 الشافعي رمحو اهلل .
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 مسند اإلمام أحمد بن حنبل

بو شيخ اإلسالـ حسُت  نباناقاؿ : أ إجازة،  اهلل حفظو الصديقي احلق كيل موالنا ادلعمر شيخنابو  أنبانا
 الدىلوم اجملددم الغٍت عبد الشيخ عن ،الديوبندم حسن زلمود شيخ اذلند أنبانااهلل،  أمحد ادلدٍل رمحو

 العلماء ناصيةجده ألمو  عن الدىلوم، إسحاؽ زلمداحملدث الشاه  االجل الشيخ عن الدىلوم، حسُت
 بن مدزل طاىر أيب عن الدىلوم، اهلل كيل أمحد الشيخ اذلند زلدث كالده عن الدىلوم، عبدالعزيز الشيخ
 الكاؼ بضم) الكوراٍل حسن بن إبراىيم الربىاف كمسنده احلجاز عامل كالده عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم

 الدين بدر بن زلمد الدين صلم عن ،(شهرزكر قرل إىل نسبة كنوف ألف بعدىا ادلهملة كالراء الواك كإسكاف
بن زلمد  زكريا القاضييخ اإلسالـ ش عن ،الغزم الدين بدر كالده عن الدمشقي، العامرم الغزم زلمد

 حفص أيب عن العسقالٍل، حجر بن علي بن أمحد الفضل أيباحلافظ الفقيو  أنبأنا:  قاؿ األنصارم،
بن  زلمد بنا اهلل ىبة قاؿ : أخربنا أبو علي الرصاُب، حنبل بن عبداهلل عن البخارم، بن الفخر عن ادلراغي،

 ادللهب، بابن ادلعركؼ التميميو علي احلسن بن علي بن ادلذىب قاؿ : أخربنا أب ،عبدالواحد بن احلصُت
بن  أمحد بنا اهلل عبدقاؿ : حدثنا أبو عبدالرمحن  القطيعي، محداف بن جعفر بن أمحد بكر قاؿ : أخربنا أبو
 .رضي اهلل عنهم  حنبل بن أمحدقاؿ : حدثٍت أيب  ،زلمد بن حنبل
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 ٖٖللخوارزمي حنيفة أبي مسانيد جامع

 عيسى بن ياسُت زلمد الفيض أيب عن ،ادلرعشليدالرمحن بن عب يوسف ادلسند الدكتور يخنانبانا بو شأ
 الرمحن عبد الشيخ ادلسند الوجيو عن ،ادلكي احلليب أمحد بن الرمحن عبد السيد ادلعمر عن ،ادلكي الفاداٍل

 الغٍت عبد باهلل العارؼ عن ،احلنبلي الشاذيل زلمد الدين تقي ادلعمر عن ،ّْاحلفيد الكزبرم زلمد بن
 عن ،الغزم زلمد الدين صلم اإلسالـ شيخ عن ،احلنبلي البعلي الباقي عبد الدين تقي الشيخ عن ،النابلسي

 تقي احلافظ عن ،األنصارم زكريا القاضي اإلسالـ شيخ عن ،الغزم زلمد الدين بدر اإلسالـ شيخ أبيو
 احلسن أيب اإلماـ عن ،االسكندرم خلف بن سليماف لربيعا أيب عن ،ادلكي فهد بن زلمد الفضل أيب الدين
 أيب ادلؤلف عن ،اخلشوعي إبراىيم بن بركات الطاىر أيب عن ،ّٓادلقدسي الواحد عبد بن أمحد بن علي

 .  اخلورزمي زلمود بن زلمد ادلؤيد

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٖٖ
؛  أبٌه عن ,حنٌفة أبً بن حماد رواه مسند منها,  حنٌفة أبً اإلمام مسانٌد من,  سندا عشرة خمس وارزمًالخ فٌه جمع الجامع وهذا 

, الخشوعً إبراهٌم بن بركات الطاهر أبً عن,  وآخرٌن , اإلسكافً الحسن أبً بن أحمد بن ٌوسف الدٌن تقً عن ,الخوارزمً رواه
 هللا عبد أبً عن ,ربٌعة أبً بن علً الحسن أبً عن ,الصوفً محمد بن أحمد نصر أبً عن ,السلمً المسلم بن علً الحسن أبً عن

 . تعالى هللا رحمه حنٌفة أبً اإلمام أبٌه عن ,حنٌفة أبً بن حماد عن ,الترمذي محمد بن صالح عن ,الطالقانً حفص بن محمد
ٖٗ
 . الدمشقً الصغٌر أو 
ٖ٘
 . البخاري بابن الشهٌر 
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 مشكاة المصابيح

 سامل بن عبداللطيف بن احلافظ زلمد دثاحمل العالمة عن ،األزىرم صاحل علي العالمةالشيخ  إجازة أنبانا
 عابد زلمد الشيخ أخربنا الدىلوم، عبدالغٍت الشاه كالدم حدثنا الدىلوية، اهلل أمة السيدة عن التجاٍل،
 بن زلمد ادلعمر الشيخ عن ،(قُُِٖ/  ُُٔٔ) ادلالكي الفالٍل زلمد بن صاحل الشيخ أخربنا السندم،

 ادلالكي الوالٌب عبداهلل بن زلمد الشريف ادلعمر عن ،(قُُٖٔ/  َُِْ) ادلالكي الفالٍل سنة بن زلمد
 زلمد الشمس عن ،(قَُِْ ت) الزيادم حييي بن علي الشيخ الشافعية فقيو عن ،(قَُُِ/  ُٔٗ)

/  ُّٖ) السخاكم احلافظ عن ،(قٕٓٗ ت) كالده عن ،(قََُْ/  ُٗٗ) الشافعي الرملي أمحد بن
وم، أخربنا العفيف زلمد بن عبدالرحيم بن عبدالكرَل اجلرىي عن عبدالرمحن بن زلمد الف ،(قَِٗ

ق(، أخربنا إماـ الدين علي بن ادلبارؾ ِٖٖ/  ْْٕق(، أخربنا كالدم )ّٖٗ/  ٕٕٕالصديقي الشافعي )
 شاه الصديقي الساكجي، أخربنا مؤلفو اإلماـ كيل الدين اخلطيب التربيزم رمحو اهلل تعاىل .
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 الل رحمو النووي لئلمام واألذكار الصالحين ورياض النووية األربعين

 شيخنا على كامالن، النوكية األربعُت منت قرأتقاؿ :  ادلرعشلي، الرمحن عبد بن يوسف الدكتورأنبانا شيخنا 
 أمُت زلمد بن أمحد شيخو عن يركيو أنو كأخربٍل ،(قُِْٓ ت)البخارم زكريا زلمد الشيخ ادلعمر العالمة
 ت) الدىلوم سعيد أيب بن الغٍت عبد عن ،(قُِّٗ ت)كالده عن ،(قَُّٔ ت)ادلدٍل رضواف

 ت)الدىلوم الرحيم عبد بن أمحد اهلل كيل الشاه بن العزيز عبد عن ،(قُِْٗ ت)أبيو عن ،(قُِٔٗ
 إبراىيم ادلال كالده عن ،(قُُْٓ ت)الكوراٍل إبراىيم بن زلمد عن ،(قُُٕٔ ت)أبيو عن ،(قُِّٗ

 ت)البدر أبيو عن ،(قَُُٔ ت)الغزم زلمد بن زلمد النجم عن ،(قَُُُ ت)الكوراٍل حسن بن
 العسقالٍل حجر بن علي بن أمحد احلافظ عن ،(قَٔٗ ت)ادلزم زلمد بن زلمد الفتح أيب عن ،(قْٖٗ

  . اهلل رمحو النوكم اإلماـ عن العطار، الدين عالء عن التنوخي، إبراىيم عن ،(قِٖٓ ت)

 زلمد الشيخ ادلعمر العالمة شيخنا عن باإلجازة، عاليان  ادلرعشلي الرمحن عبد بن يوسف الدكتور كيركل(ح)
 القادر عبد بن النصر أيب زلمد الشيخ ادلعمر العالمة عن الدمشقي، احلسٍت اخلطيب الرزاؽ عبد بن

 اهللب العارؼ الرباٍل اإلماـ عن التٌلي، زلمد بن عبداهلل الشيخ ادلعمر العالمة عن كىو الدمشقي، اخلطيب
 عن الغزم، زلمد بن زلمد بن زلمد الدين صلم اإلماـ عن الدمشقي، النابلسي إمساعيل بن الغٍت عبد تعاىل
 األنصارم حييي بن زكريا اإلسالـ شيخ احلجة اإلماـ عن الغزم، زلمد بن زلمد الدين بدر اإلماـ كالده

 عن التنوخي، إبراىيم عن شافعي،ال العسقالٍل حجر بن علي بن أمحد احلافظ اإلماـ عن كىو الشافعي،
 . تعاىل اهلل رمحو النوكم اإلماـ عن العطار، الدين عالء
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 ؤلؤ والمرجانالل

عن العالمة ادلفسر زلمد علي الصابوٍل، كالدكتور عبد الكرَل مصطفي أبو سليماف الندكم، كالشيخ ادلسند 
شلي، كالشيخ زلمد بن أيب بكر احلبشي، زكريا أمحد طالب احلليب، كالدكتور يوسف بن عبد الرمحن ادلرع

مخستهم : عن أيب الفيض زلمد ياسُت الفاداٍل اإلندكنيسي ٍب ادلكي، عن ادلصنف زلمد فؤاد بن عبدالباقي 
 ق( . ُّٖٖ/  ُِٗٗبن صاحل بن زلمد ادلصرم )

 

 

 األوائل العجلونية

 مصطفي أبو سليماف الندكم، أركيها عن الشيخ علي صاحل األزىرم إجازة، كالشيخ الدكتور عبدالكرَل
األكؿ عن السيد زلمد احلافظ التجاٍل، كالثاٍل عن الشيخ احملقق عبدالفتاح أبو غدة، كالمها : عن السيد 
عبداحلي بن عبدالكبَت الكتاٍل ادلالكي، مساعان بدمشق على السيد أيب النصر زلمد بن عبدالقادر اخلطيب 

بن عبدالغٍت الغزم، مساعان على الشيخ أمحد بن عبيد اهلل العطار،  احلسٍت الشافعي، مساعان على الشيخ عمر
 كىو ركاىا عن ادلصنف الشيخ إمساعيل بن زلمد جراح العجلوٍل رمحو اهلل .

زلمد بن أيب بكر احلبشي إجازة، عن زلدث احلرمُت عمر بن محداف احملرسي، )ح( كعاليان عن الشيخ 
 بن زلمد النصر أيب السيد كالمها : عن بدمشق، ادلالكي مساعان  الكتاٍل عبدالكبَت بن عبداحلي السيدك 

 أمحد الشيخ على مساعان  الغزم، عبدالغٍت بن عمر الشيخ على مساعان  الشافعي، احلسٍت اخلطيب عبدالقادر
   . اهلل رمحو العجلوٍل جراح زلمد بن إمساعيل الشيخ ادلصنف عن ركاىا كىو العطار، اهلل عبيد بن
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 سنبليةاألوائل ال

الشيخ زكريا أمحد طالب احلليب ادلكي، عن الشيخ زلمد ياسُت الفاداٍل اإلندكنيسي ٍب ادلكي، عن عن 
زلدث احلرمُت عمر بن محداف احملرسي، أخربنا الشيخ فاحل بن زلمد الظاىرم، عن الشريف زلمد بن علي 

د طاىر، عن كالده ادلصنف زلمد السنوسي، قراءة على العالمة عمر بن عبد الكرَل العطار، عن الشيخ زلم
 سعيد بن زلمد سنبل الشافعي رمحو اهلل .

)ح( كعن الشيخ احملدث الدكتور عبدالكرَل مصطفي أبو سليماف الندكم، عن أبو الفيض زلمد ياسُت 
الفاداٍل، عن الشيخ عمر بن محداف احملرسي، عن السيد أيب النصر اخلطيب، عن كالده، عن الشيخ زلمد 

 غزم، عن الشيخ مصطفي الرمحيت، عن ادلؤلف زلمد سعيد بن زلمد سنبل رمحو اهلل .    بن عمر ال
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 :  سادسال الفصل

  كتب العقيدة في الثَبت صاحب أسانيد

 شيبة بن بكر ألبي اإليمان

 بن حيِت عن ،زىرماأل عمر بن اهلل عبد ادلعايل أيب عن العسقالٍل، حجربن  علي بند إىل العالمة احلافظ أمحد اكباألسن
 حيِت بن مرشد صادؽ أيب عن ،عسكر بن الواحد عبد عن ،ركاج بن ظافر بن الوىاب عبد عن ،ادلصرم بن يوسف
 جعفر بن أمحد بن زلمد العالء أيب عن ،رشيق بن احلسن زلمد أيب عن ،الفارسي زلمد بن علي القاسم أيب عن ،ادلديٍت

 . ّٔشيبة أيب ابن بكر أبو حدثنا ،الوكيعي

 

 

 

 سبلم بن القاسم عبيد ألبي اإليمان

 إبراىيم بن الرحيم عبد عن ،احلق عبد بن الكماؿ عن العسقالٍل، حجر علي بن بنكباألسناد إىل العالمة احلافظ أمحد 
 ىبة زلمد أيب عن ،اخلشوعي إبراىيم ابن بركات طاىر أيب عن ،اليسر أيب بن إبراىيم بن إمساعيل جده عن ،اليسر أيب بن
 أيب عن ،نصر أيب بن عثماف بن الرمحن عبد زلمد أيب عن ،الكتاٍل أمحد بن العزيز عبد عن ،األكفاٍل أمحد بن اهلل

 .بو عبيد أيب عن ،العسكرم أمحد بن جعفر بن اهلل عبد عن ،األذرعي إبراىيم بن إسحاؽ يعقوب

 

 

 

                                                           
ٖٙ
 (.ٔ٘) ص: المفهرس المعجم 
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 األئمة إمام خزيمة بن إسحاق بن محمد بكر ألبي التوحيد

 احلجاج أيب عن ،احلق عبد بن علي بن أمحد عن العسقالٍل، حجرعلي بن  بنالعالمة احلافظ أمحد  د إىلاكباألسن
 إمساعيل بن زلمد عن ،اذلركم زلمد بن ادلعز عبد ركح أيب عن ،كندم بن عمر بنت زينب عن ،ادلزم الزكي بن يوسف

 بن إسحاؽ بن زلمد بن الفضل بن مدزل طاىر أيب عن ،الصابوٍل الرمحن عبد بن إمساعيل عن ،محزة بن حسُت بن
 .بو خزمية بن زلمد جده عن ،خزمية

 

 

 البللكائي القاسم ألبي السنن شرح

 العز بن إبراىيم بن بكر أيب العماد عنالعسقالٍل،  حجركباألسناد إىل العالمة احلافظ احلجة أمحد بن علي بن 
 بن الباقي عبد الفتح أيب عن ،السباؾ زلمد الفضل أيب عن ،الصاحلي طالب أيب بن أمحد العباس أيب عن ،ادلقدسي

 .بو الاللكائي الطربم احلسن بن اهلل ىبة القاسم أبو أنبأنا ،الطريثيثي علي بن أمحد بكر أيب عن ،البطي

 

 

 الصابوني عثمان ألبي األصول بيان في الفصول

 ،شكر بن أمحد بن الرمحن عبد عن ،نوخيالت إسحاؽ أيب عن العسقالٍل، حجر بنكباألسناد إىل العالمة أمحد بن علي 
 أبيو عن ،الصابوٍل عثماف أيب األستاذ بن الرمحن عبد عن ،اخلرقي أمحد بن اهلل عبد عن ،العراقي أمحد بن إمساعيل عن

 .  الصابوٍل الرمحن عبد ابن إمساعيل
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 األشعري حسن ألبي اإليمان رسالة

 عن ،طالب أيب بن أمحد عن ،التنوخي إسحاؽ أيب عن العسقالٍل، حجر بنكباألسناد إىل العالمة احلافظ أمحد بن علي 
 عن ،مهدم ابن احلسن بن علي عن ،الوليد بن اهلل عبد عن ،إمساعيل بن جعفر عن ،السلفي عن ،علي بن جعفر

 شعرماأل إمساعيل بن علي احلسن أبو عليٌ  أملى قاؿ ،مقسم بن زلمد بن أمحد أنبأنا ،األزدم زلمد أيب بن إمساعيل
 .فذكره
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 العقيدة الطحاوية

أخربٍل هبا الشيخ العالمة احملدث الدكتور عبد الكرَل بن السيد البدكم بن أمحد سليماف الشهَت ٔتصطفي الندكم، عن 
مد بن ، عن شيخو زلمود بن زلمد رىشيد العطَّار، عن السيد زلكم احلنفيالعالمة ادلتكلم الشيخ أيب الًعٍرفىاف خاف الندٍ 

ار، عن الشيخ  ػنًػيٍت مفيت السادة احلنفية بدمشق، عن الشمس زلمد بن سليماف الػجيوخىدى السيد أمحد بن إمساعيل الػمى
زلمد سعيد بن حسن احلليب، عن الشيخ زلمد بن عثماف العىػقيلي احلليب، عن الشيخ زلمد خليل بن علي الػميرىاًدم، عن 

ٍيو: زلمد بن عبداجلليل الػمىوىاًىيب احلنبلي، كالسيد يوسف بن حسُت الشيخ عبدالرمحن بن عبداهلل احلنبل ي، عن شىٍيخى
احلنفي احلنبلي، كالمها عن جىد  األكؿ الشيخ زلمد بن عبدالباقي أيب ادلواىب احلنبلي، عن كالده التقي عبدالباقي بن 

 ٌزم، عن شيخ اإلسالـ زكريا األنصارم . عبدالباقي احلنبلي، عن الشيخ أيب حفص عمر بن أمحد القارم، عن البدر الغى 

)ح( كالشيخ رشيد العطار، عن الشيخ زلمد بن زلمد اخلاٍل الشافعي، عن العالمة الكزبرم، عن العالمة إمساعيل بن 
زلمد بن صاحل ادلواىيب، عن أبيو، عن عبد اهلل بن سامل البصرم، كالنٍَّخًلي، كالمها عن الشمس البابلي، عن النور 

اًدم، عن الشمس الرملي، عن شيخ اإلسالـ زكريا األنصارم، عن العز بن الفيرات، عن ادلنبجي، عن احلافظ الزَّيَّ 
ٍميىاًطي، عن منصور بن سليم اذلٍمدىاٍل، عن زلمد بن أمحد القىًطيعي، عن عبداهلل بن جىرير الكاتب، عن احلافظ الكبَت  الد 

ر أمحد بن زلمد احلىازمي السَّرىٍخًسي، عن زلمد بن علي بن احلسُت عبدالكرَل السٍَّمعىاٍل، عن القاضي أيب منصو 
السَّرىٍخًسي، عن زلمد بن عبداهلل بن عمر األىٍكفىاٍل، عن أمحد بن زلمد ابن منصور، عن ادلصنف اإلماـ احلافظ زلدث 

 ( . قُِّلطَّحىاكم ادلصرم احلنفي )ت الديار ادلصرية كفقيهها أيب جعفر أمحد بن زلمد بن سالمة ا

كأنبانا هبا الشيخ العالمة احملدث خورشيد أمحد السلفي اذلندم، عن العالمة عبد الرؤكؼ بن نعمة اهلل خاف الرمحاٍل 
ًد اهلًل بن أىًمًَت اهلًل بًن فىًقًَت اهلًل بًن سردار بًن قىاًئم القيرىًشي  البػىٍرتاٍبكىٍرىي  ٍىلىوم النيبايل رمحو اهلل، الشيخ أىمحى الد 

ٍىلىًوم )ُِّٔ)ت: مَّد نىًذٍير حيسىٍُت الد  ٍىلًوم َُِّػ  َُِِ(، عن زلي يحىًدًثُتى الشىاهى زليىمَّدو ًإٍسحىاؽ الد 
(، عىٍن عيمدةي ادل

ٍىلىًوم )ت:ُِِٔ)ت: يحىًدثى اجلىليل الشىاهى عىٍبد العىزًيز الد 
ًه أًلميو ادل يحىًدثى الشى ُِّٗ(، عىٍن جىد 

ـى ادل اهى (، عىن أبيًو اإًلمىا
ٍىلىوم ) مًَّد بًن إبٍػرىاًىٍيمى الكيٍورىاٍل )ت:ُُٕٔػ  ُُُْكىيل  اهلًل أمحىدى الد  (، عىٍن أيب األٍسرىاًر ُُْٓ(، عىٍن أيب طىاًىرو زلي

ك ي احلىنىًفي )ت:
ى
ٍيًمي ادل مًَّد العيجى ٍيًن البىابلٌي )ُُُّحىسىنى بًن عىلي بًن زلي مًَّد بًن عىالًء الد  ً(، َُٕٕ - َََُ(، عىٍن زلي

مَّدو السَّنػٍهيٍورًم ) ًد بًن أمحىدى الغىٍيطي )َُُٓػ  ْٓٗعىٍن سىامًل بًن زلي مَّ مَّدو ْٖٗػ  ََٗ(، عىًن النٍَّجًم زلي (، عىٍن زىكىرًيَّا بًن زلي
اًف إبٍػرىاًىٍيمى بِٔٗاألٍنصىارًم )ت: ىى رو العىسقالٍل  ،عىًن الربي ًن أمحىدى التػَّنيوًخي، عن أيب زلمد (، عىًن احلٍىاًفًظ الش هىاًب اٍبًن حىجى
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عبد الرمحن بن عبد ادلوىل الكبداٍل، عن إمساعيل بن أمحد العراقي، عن احلافظ أيب موسي زلمد بن أيب بكر ادلديٍت، عن 
إمساعيل بن الفضل بن األشيد، عن أيب بكر بن ادلقرئ، عن مؤلفها اإلماـ أيب جعفر أمحد بن زلمد بن سالمة الطحاكم 

 اهلل تعاىل .رمحو 

 

 

 

 شروح العقيدة الطحاوية

 شرح  الَغْزَنوي

 ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة الشيخ بو أخربٍل
 شيخو عن احلنفي، النٍدكم خاف الًعٍرفىاف أيب الشيخ ادلتكلم العالمة عنأركيو كسائر تصانيفو الندكم، قاؿ : 

ػنًػيٍت إمساعيل بن أمحد السيد بن زلمد السيد عن العطَّار، رىشيد زلمد بن زلمود  احلنفية السادة مفيت الػمى
ار، سليماف بن زلمد الشمس عن بدمشق،  الشيخ عن احلليب، حسن بن سعيد زلمد الشيخ عن الػجيوخىدى

 عبداهلل بن عبدالرمحن الشيخ عن الػميرىاًدم، علي بن خليل زلمد الشيخ عن احلليب، العىػقيلي عثماف بن زلمد
ٍيو عن احلنبلي،  احلنبلي، احلنفي حسُت بن يوسف كالسيد احلنبلي، الػمىوىاًىيب عبداجلليل بن زلمد: شىٍيخى
 بن عبدالباقي التقي كالده عن احلنبلي، ادلواىب أيب عبدالباقي بن زلمد الشيخ األكؿ جىد   عن كالمها

إىل البدر الغىزم، عن  الغىٌزم، البدر عن القارم، أمحد بن عمر حفص أيب الشيخ عن احلنبلي، عبدالباقي
احلافظ السيوطي، عن العالمة قاسم بن قيٍطليوبػيغىا، عن العالمة ادلؤرخ تقي الدين أمحد بن علي ادلقريزم، عن 

ت ) لعالمة الفقيو قاضي القضاة سراج الدين عيمر بن إسحاؽ بن أمحد الغىٍزنىوم اذلندم احلنفيا ادلصنف
 . ق( ّٕٕ
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 شرح الَبابَ ْرتي

، (قِٔٗ ت)األنصارمزلمد إىل شيخ اإلسالـ زكريا  ُب )العقيدة الطحاكية( أركيو كسائر تصانيفو بسندنا
اذلداية  ئبقار عن الكىمىاؿ ابن اذليمىاـ احلنفي، عن العالمة سراج الدين عمر بن علي الًكنىاٍل احلنفي الشهَت 

حملدث الفقيو أكمل الدين زلمد بن زلمد بن زلمود الرُّكمي البىابػىٍرٌب ا لعالمةا ؤلف(، عن ادلقِٖٗ )ت
 . (قٖٕٔت احلنفي )

 

 

 

 شرح الغُنَ ْيِمي الميداني

 ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة الشيخ بو أخربٍل
العرفاف، عن الشيخ رشيد العطار، عن العالمة الشيخ أركيو كسائر مصنفاتو عن موالنا أيب قاؿ :  الندكم،

الشهَت  الغينػىٍيًميالشيخ عبد الغٍت بن طالب بن محادة  الزاىد الفقيو لعالمةا طاىر اجلزائرم، عن ادلصنف
 .   (قُِٖٗاحلنفي، ادلتوَب ) بادلٍيدىاٍل
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 لآلُجرّْي الشريعة

 احملدث شيخناأنبانا  األزىرم، صاحل علي الشيخ ءالعلما سيل األريب األديب الشيخبو إجازة  أخربٍل
 بدر العالمة الشاـ زلدث عن احلسيٍت، ادلالكي التيجاٍل سامل بن اللطيف عبد بن احلافظ زلمد العالمة
 الكبَت، األمَت العالمة كالده عن الصغَت، األمَت عن ،ادلصرم السقا إبراىيم الدين برىاف عن احلسٍت، الدين

 الصفي عن العيجىيمي، حسن الشيخ عن عقيلة، بن زلمد عن الصعيدم، علي احلسن أيب العالمة عن
 زلمد بنعبدالرحيم  العز عن ،بن زلمد األنصارم زكريا اإلسالـ شيخ الرملي، الشمس عن القشاشي،

ٍميىاًطي، احلافظ عن ادلنبجي، عن الفيرىات،  اٍلاذلٍمدى  منصور بن سليم بن منصور الدين كجيو احلافظ عن الد 
 النساء فخر عن ،(ىػّْٔت) النيسابورم اخلازف بن سعيد بن زلمد بكر أيب عن ،(قّٕٔت) الشافعي
ة ادلسندة العابدة ينػىوىرم الفرج بن أمحد نصر أيب احملدث بنت شيٍهدى  أيب الثقة الشيخ عن ،(قْٕٓت) الد 
 القدكة احلافظ اإلماـ عنإجازة  ،(قِْٗت) الييوسيفي البغدادم زلمد ابن عبدالقادر بن أمحد احلسُت

 . (قِّٔت ) اآلجير م بكر أيب عبداهلل بن احلسُت بن زلمد
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 للبيهقي والصفات األسماء

 الشيخ هبا أنبانا:  قاؿ إجازة، اذلندم السلفي أمحد خورشيد الشيخعن  العقيدة ُب تصانيفو كسائر أركيو
 اهلل فقَت بن اهلل أمَت بن اهلل أمحد الشيخ أخربنا:  قاؿ زة،إجا النيبايل الرمحاٍل خاف اهلل نعمة بن الرؤكؼ عبد
 السيد الكل ُب الكل شيخ عن ،(قُِّٔ ت) إجازة الدىلوم الربتابكرىي القرشي قائم بن سردار بن

 ناصية ألمو جده عن الدىلوم، إسحاؽ زلمد الشاه احملدثُت عمدة عن الدىلوم، حسُت نذير زلمد
 طاىر أيب عن الدىلوم، اهلل كيل أمحد الشيخ اذلند زلدث كالده عن لدىلوم،ا عبدالعزيز الشيخ العلماء

 عن الكوراٍل، حسن بن إبراىيم الربىاف كمسنده احلجاز عامل كالده عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم بن زلمد
 شيخ عن الغزم، الدين بدر كالده عن الدمشقي، العامرم الغزم زلمد الدين بدر بن زلمد الدين صلم

:  الكبَتين احلافظُت عن ،العسقالٍل حجرعلي بن  بنحلافظ أمحد اعن  األنصارم، بن زلمد زكريا إلسالـا
 عن احلىمىوم، عمر بن إمساعيل بن زلمد عن:  كالمها اذليثمي، احلسن كأيب العراقي، احلسُت بن عبدالرحيم

:  األكؿ قاؿ الفيراكم، عبدادلنعم بن كمنصور الصفَّار، عمر بن عبداهلل سعد أيب عن البخارم، ابن الفخر
 السُّنة ناصر عن كالمها الفارسي، إمساعيل بن زلمد أنابنأ:  الثاٍل كقاؿ اخليوارم، زلمد بن عبداجلبار أنبأنا

 .البيهقي أيب بكر اإلماـ
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 الرازي للفخر الدين أصول في األربعين

 ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة الشيخ هبا أخربٍل
 رىشيد زلمد بن زلمود شيخو عن احلنفي، النٍدكم خاف الًعٍرفىاف أيب الشيخ ادلتكلم العالمة عن الندكم،
ػنًػيٍت إمساعيل بن أمحد السيد بن زلمد السيد عن العطَّار،  الشمس عن بدمشق، احلنفية السادة مفيت الػمى

 العىػقيلي عثماف بن زلمد الشيخ عن احلليب، حسن بن سعيد زلمد الشيخ عن وخىدىار،الػجي  سليماف بن زلمد
ٍيو عن احلنبلي، عبداهلل بن عبدالرمحن الشيخ عن الػميرىاًدم، علي بن خليل زلمد الشيخ عن احلليب، : شىٍيخى

 األكؿ جىد   عن اكالمه احلنبلي، احلنفي حسُت بن يوسف كالسيد احلنبلي، الػمىوىاًىيب عبداجلليل بن زلمد
 عن احلنبلي، عبدالباقي بن عبدالباقي التقي كالده عن احلنبلي، ادلواىب أيب عبدالباقي بن زلمد الشيخ
، عن األنصارم بن زلمد زكريا اإلسالـ شيخ عن الغىٌزم، البدر عن القارم، أمحد بن عمر حفص أيب الشيخ

 يعقوب بن زلمد الدين رلد اللغوم العالمة عن ،العسقالٍل حجرعلي بن  بنحلافظ الفقيو احلجة أمحد ا
 ت) البغدادم القىٍزكيٍت عمر بن علي بن عمر الدين سراج الكبَت احلافظ عن ،(قُٕٖ ت) الفَتكزآبادم

 اإلماـ عن الشافعي، التػٍَّفتىازىاٍل إبراىيم بن عبداهلل بن زلمد بكر أيب الدين فخر القاضي عن ،(قَٕٓ
 العالمة عن السَّاعىاٌب، بابن ادلعركؼ احلنفي البغدادم أصلب بن علي طالب أيب الدين تاج ادلؤرخ البارع

 الرَّازم احلسُت بن عيمر بن زلمد الدين فخر ادلفسر اإلماـادلصنف  عن األيٍرمىوم، الدين تاج األصويل
 . (قَٔٔ) ادلتوَب الشافعي
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 للَقَرافي الدين أصول في األربعين شرح

 الدين، سراج زلمد بن صليب زلمد احملدث ادلفسر عنالمة ادلفسر زلمد علي الصابوٍل، أنبانا بو شيخنا الع
 عن كلهم - احللبيوف - جي العبو أسعد زلمد الشافعية كمفيت الطباخ، راغب زلمد احملدث ادلسند كادلؤرخ
 ت) الفشٍت سامل بن ثعيلب أخربنا ،(قُّْٓ ت) احلسٍت الدين بدر زلمد األكرب الشاـ زلدث

 البصرم سامل بن عبداهلل أخربنا ،(قُُِٖ ت) ادللوم عبدالفتاح بن أمحد الشهاب أخربنا ،(قُِّٗ
 زلمد بن سامل النجا أبو أخربنا ،(قَُُٕ ت) البابلي الدين العالء بن زلمد أخربنا ،(قُُّْ ت)

 سالـاإل شيخ أخربنا ،(قِٖٗ ت) الغيطي أمحد بن زلمد الدين صلم أخربنا ،(قَُُٓ ت) السنهورم
 عامل عن مجاعة، بن الدين عز القاضي عن الفرات، ابن العز عن ،(قِٓٗ ت) األنصارم زلمد بن زكريا

يَّاف أيب الدين أثَت النحاة كإماـ ادلصرية الديار ليسي   علي بن يوسف بن زلمد حى  ،(قْٕٓت) الشافعي األندى
 . (قْٖٔت ) ادلالكي القىرىاُب إدريس بن أمحد الدين شهاب اإلماـ ادلصنف عن
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 االعتقاد ُلْمَعةُ 

امىة ابن الدين موفق اإلسالـ لشيخ( االعتقاد ليٍمعىة) كتاب  (.ىػَُٔ) ادلتوَب ادلقدسي، احلنبلي، قيدى

 ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة الشيخ هبا أخربٍل
 رىشيد زلمد بن زلمود شيخو عن احلنفي، النٍدكم خاف الًعٍرفىاف أيب الشيخ ادلتكلم العالمة عن الندكم،
ػنًػيٍت إمساعيل بن أمحد السيد بن زلمد السيد عن العطَّار،  الشمس عن بدمشق، احلنفية السادة مفيت الػمى

 ػقيليالعى  عثماف بن زلمد الشيخ عن احلليب، حسن بن سعيد زلمد الشيخ عن الػجيوخىدىار، سليماف بن زلمد
ٍيو عن احلنبلي، عبداهلل بن عبدالرمحن الشيخ عن الػميرىاًدم، علي بن خليل زلمد الشيخ عن احلليب، : شىٍيخى

 األكؿ جىد   عن كالمها احلنبلي، احلنفي حسُت بن يوسف كالسيد احلنبلي، الػمىوىاًىيب عبداجلليل بن زلمد
 عن احلنبلي، عبدالباقي بن عبدالباقي التقي دهكال عن احلنبلي، ادلواىب أيب عبدالباقي بن زلمد الشيخ
 عن األنصارم، زلمد بن زكريا اإلسالـ شيخ عن الغىٌزم، البدر عن القارم، أمحد بن عمر حفص أيب الشيخ
 ابن الفخر عن عيمر، أيب ابن الصالح عن العسقالٍل، حجر بن علي بن أمحد احلجة الفقيو احلافظ

 . ادلصنف عن البيخارم،
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 :  سابعال فصلال

  كتب السيرة في الثَبت صاحب أسانيد

 ىشام البن( النبوية السيرة)

أنبانا إجازة الشيخ العالمة ادلعمر موالنا كيل احلق الصديقي، عن شيخو العالمة موالنا حسُت أمحد ادلدٍل، عن شيخو شيخ 
ٍىلىوم، الغٍت عبد الشيخاذلند زلمود احلسن، عن  ٍىلىوم، ؽإسحا زلمد الشيخ عن الد  ه عن الد   العزيز عبد الشيخ جىد 

ٍىلىوم، ٍىلىوم، اهلل كيل اذلند مسند كالده عن الد   .  الكيوراٍل طاىر أيب عن الد 

يَّا عنكأخربٍل بو شيخي العالمة احملدث الدكتور مصطفي الندكم، قاؿ : أركيو   مؤلف كلو احلسن أيب سيدم الكبَتين شىٍيخى
 عبد الشيخ عن احلسن، زلمود اذلند شيخ عن ادلدىٍل، أمحد حيسُت موالنا عن كالمها كالفاداٍل، ،النبوية السَتة ُب ماتع
ٍىلىوم، الغٍت ٍىلىوم، إسحاؽ زلمد الشيخ عن الد  ٍىلىوم، العزيز عبد الشيخ جىد ه عن الد   اهلل كيل اذلند مسند كالده عن الد 

ٍىلىوم،  .  الكيوراٍل طاىر أيب عن الد 

 نافعة مصنفات كلو ادلالكي عىلىوم زلمد السيد عن أركيوشيخي الدكتور عبد الكرَل ادلعركؼ ٔتصطفي الندكم،  قاؿك ( ح)
 يوسف العالمة الشريف النبوم اجلناب خادـ عن ادلالكي، عىلىوم السيد كالده عن احملمدية، كالشمائل النبوية السَتة ُب

 نور شيخو عن الكبَت، األمَت عن الصغَت، األمَت عن ادلصرم، السَّقَّا علي بن يمإبراى الربىاف العالمة عن الشافعي، النَّبػٍهىاٍل
 .ادلالكي السَّقَّاط زلمد بن علي الدين

 ادلكي، النٍَّخًلي زلمد بن كأمحد ادلكي، البىٍصرًم سامل بن اهلل عبد: الكبَتين ادلسندين عن كالمها كالسَّقَّاط، كالكيوراٍل،
 النًَّعيم أيب عن زكريا، اإلسالـ شيخ عن الغىٍيًطي، النجم عن السَّنػٍهيورم، سامل الشيخ عن لي،البىابً  الشمس عن كالمها
 الدين تقي الشيخ عن ،(ىػِٖٕت) الشافعي ادلدٍل ادلصرم الفيو م أمحد بن علي احلسن أيب احملدث العالمة عن العيٍقيب،

 إسحاؽ بن أمحد ادلعايل أيب ادلسند الزاىد الشيخ عن ،(ىػٕٗٔت) الشافعي الفىارًقي علي بن احٍلسن ابن بكر أيب
بَّاب بن عبدالعزيز بن عبدالقوم الربكات أيب القاضي عن ،(ىػَُٕت) األبػىٍرقيوىي  ادلالكي ادلصرم السٍَّعًدم الػجى

 نبويةال السَتة راكية عن ،(ىػُٔٓت) الشافعي ادلصرم السٍَّعًدم رفاعة بن عبداهلل زلمد أيب الفقيو عن ،(ىػُِٔت)
 بن إبراىيم النػٍُّعمىاٍل إسحاؽ أيب احلافظ عن ،(ىػِْٗت) الشافعي ادلصرم اخلًلىعي احلسن بن علي احلسن أيب القاضي
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 ادلصرم النَّحىاس بن عمر بن عبدالرمحن زلمد أيب ادلصرية الديار مسند عن ،(ىػِْٖت) ادلصرم احلبَّاؿ سعيد
 أيب احملدث الشيخ عن ،(ىػُّٓت) ادلصرم ٍب البغدادم الوىٍرد بن فرجع ابن عبداهلل زلمد أيب الشيخ عن ،(ىػُْٔت)

 أيوب بن ىشاـ بن عبدادللك زلمد أيب اللُّغوم، اإلخبارم العالمة عن ،(ىػِٖٔت) البػىٍرقي عبداهلل بن عبدالرحيم سعيد
 . ىشاـ ابن السَتة صاحب (قُِّت ) احًلٍمَتم

 

 

 البشر سيد سيرة في المختصر

 إبراىيم الدين برىاف احملدث اإلماـ عن حجر، ابن احلافظ عن زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( ىشاـ ابن سَتة) ُب بسندنا أركيو
 النػَّيػٍرىيب احلليب محد بن زلمد بن سليماف الشيخ عن ،(ىػُْٖت) العىجىًمي ابن بسبط ادلعركؼ الطَّرابػيليًسي خليل بن
ٍميىاًطي خىلىف بن دلؤمنا عبد الدين شرؼ الكبَت حلافظا ادلصنف عن ،(ىػْٕٕت)  . (قَٕٓت ) الشافعي الد 

 

 

 باختصار العيون نُور:  ومختصره والسير, والشمائل المغازي فنون في األثر ُعيون) كتابي
 (المأمون األمين سيرة

 زلمد احلسن أيب ادلقرمء الشيخ عن حجر، ابن احلافظ عن زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( ىشاـ ابن سَتة) ُب بسندنا أركيهما
 حلافظا ادلصنف عن:  كالمها الًعرىاقي، الدين زين كاحلافظ ،(ىػَٖٔت) الصوُب ادلصرم الفىٍرًسٍيًسي علي بن حسن بن

 . (قّْٕت ) تيونيس كخطيب ادلغرب عامل األندلسي اليػىٍعمىرم الناس سىي دً  بػابن ادلعركؼ زلمد بن زلمد الفتح أيب الكبَت
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 َجَماَعة البن وسلم عليو الل صلى لالرسو  سيرة في الكبير المختصر

 أيب بن زلمد الدين عز األئمة إماـ عن حجر، ابن احلافظ عن زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( ىشاـ ابن سَتة) ُب بسندنا أركيو
 ًكنىاٍلال مجىىاعىة ابن إبراىيم بن زلمد بن عبدالعزيز عزالدين الكبَتاحلافظ  ادلصنف جىد ه عن مجاعة، ابن عبدالعزيز بن بكر

 . (قٕٕٔ ت)الشافعي  الدمشقي

 

 

 البن كثير السيرة في كثير والفصول البن النبوية كتابي السيرة

 عن الفيرىات، ابن العز عن زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( ىشاـ ابن سَتة) ُب بسندنا كالتواريخ الس َت ُب تصانيفو كسائر أركيهما
 الشافعي الدمشقي كىثَت ابن عمر بن إمساعيل الدين عماد الفداء أيب لكبَتا حلافظا ادلصنف عن اجلىزىرم، ابن القراء شيخ

 . (قْٕٕ ت)

 

 

َها للعراقي ٖٚالنبوية السيرة ألفية  واأُلْجُهوري للُمَناوي وَشْرَحي ْ

 َتةالس ألفية نظم شرح السَّنية الدُّرىر) صاحب عن الشافعي، البابلي زلمد الشمس إىل( ىشاـ ابن سَتة) ُب بسندنا أركيو
 العالمة( النبوية السَتة ألفية على السًَّنية العيجىالة) صاحب عن ادلالكي، األيٍجهيورم زلمد بن علي الدين نور العالمة( النبوية

ينىاكم علي بن ؼؤ الر  عبد الدين زين احملدث
 زكريا اإلسالـ شيخ عن الغىٍيًطي، الدين صلم اإلسالـ شيخ عن الشافعي، ادل

 البن السَتة سلتصر فيو نظم كقد الًعرىاقي، الدين زين الكبَت احلافظ اإلماـ ادلصنف عن حجر، ابن احلافظ عن األنصارم،
 . ميٍغلىطىام

 
                                                           

ٖ7
َرر  نٌة الدُّ  . النبوٌة السٌرة نظم فً السَّ
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 الَجَزري البن والُخَلَفا النبي سيرة في الشَّْفا ذات نظم

 مشس الناظم عن كالمها حجر، كابن الفيرىات، ابن العز عن زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( ىشاـ ابن سَتة) ُب بسندنا أركيو
 . (قّّٖ ت)الشافعي  اجلىزىرم ابن زلمد بن زلمد اإلماـ كاحملدثُت القراء

 

 

 للبيهقي النبوة دالئل

 عن السيوطي، احلافظ عن الغىزم، البدر عن الغىزم، النجم عن البابلي، الشمس إىل( ىشاـ ابن سَتة) ُب بسندنا أركيو 
 بالرَّسَّاـ ادلعركؼ الدمشقي صديق بن زلمد بن إبراىيم إسحاؽ أيب جازاحل مسند عن فهد، بن زلمد ابن زلمد الدين تقي

 أيب عن ،(ىػَّٕت) ادلصرم الػخيتىٍت حسُت بن عمر بن يوسف احملاسن أيب الدين بدر ادلعمَّر الشيخ عن ،(ىػَٖٔت)

 بن علي بن ادلبارؾ زلمد أيب احلافظ عن ،(ىػٖٓٔت) احلنبلي ادلصرم األىٍرتىاًحي قاسم بن عبدادلنعم بن الًحق الكىرـى
 احلافظ أمحد بن زلمد بن عيبيداهلل احلسن أيب ادلسند الشيخ البيهقي حفيد عن ،(ىػٕٓٓت) احلنبلي البغدادم احلسُت
ه عن ،(ىػِّٓت) البيهقي  . ادلصنف جىد 

 

 

 األولياء وحلية النبوة دالئل

 عيمر، أيب ابن الصالح عن حجر، ابن عن زكريا، سالـاإل شيخ إىل( ىشاـ ابن سَتة) ُب بسندنا مصنفاتو كسائر أركيهما
 بن زلمد بن أمحد الكبَت حلافظاادلصنف  عن احلدَّاد، علي أيب عن اللبَّاف، ابن ادلكاـر أيب عن البخارم، ابن الفخر عن

 ( .قَّْت ) الشافعي األىٍصبػىهىاٍل نػيعىٍيم بأيب الشهَت إسحاؽ
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 بريةالميئية في ذكر حال أشرف ال األرجوزة

 بن عبداحلي زليىمَّدو   الشيخ عن[ ِ] احلبشػي، بكر أيب بن زليىمَّد الشيخ ادلسند ادلعمر [ُ]أخربنا بو إجازة 
 الكتانػػػػػي، زليىمَّدو  بن الكبَت عبد السيد كالده عن[ّ] اهلل، رمحو( قُِّٖ/  َُِّ) الكتاٍل الكبَت عبد

 الشيخك  ، الدىلػػػػػػػوم أمحد الشيخ سعيد أيب كالده عن[ ٓ] الدىلػػػػػػوم، الغٍت عبد الشيخ احملدث عن[ ْ]
 عن[ ٕ] الدىلػػوم، العزيز عبد الشيخ احملدث عن[ ٔ] كالمهػا الدىلػػػػػػػوم، أفضل موالنا بن إسحاؽ زليىمَّد
 كػػػػػػي،ادل الن ًخٍلػػػػػي الرمحن عبد الشيخ عن[ٖ] الدىلوم، الرحيم عبد بن أمحد الشيخ اهلل كيل احملدث كالده

[ ُُ] الديػػػػػػرم، زليىمَّدو  بن اهلل عبد الشيخ عن[َُ]  ادلكػػػػػػػي، الن ًخلػػػػػػٍػي زليىمَّدو  بن أمحد الشيخ كالده عن[ ٗ]
 الرملػػي محزة بن زليىمَّدو  بن أمحد الشهاب عن[ ُِ] السنهػػػػػورم، األزىػػرم ادلصرم علي الدين نور الشيخ عن

 بن زلمد بن سعد عن[ ُْ] ادلدٍل، ٍب ادلصرم السخػػػاكم الرمحن عبد بن زليىمَّدو  لشمسا عن[ُّ] الكبَت،
ـي  ناظًمها عن إجازة ،(الدَّيرم ابن)  بػ ادلعركؼ  احلنفػػػػػػي ادلقدسػػػػػػي بكػػػػػر أيب بن سعد بن اهلل عبد  اإٍلًمىا

مىةي  ـً  صىٍدري  اٍلعىالَّ ءً  ني بٍ  عىًليُّ  احلٍىسىنً  أىبيو اإٍلًٍسالى  احلٍىنىًفيُّ  الصَّاحًلًيُّ  الد مىٍشًقيُّ  الد ينً  مشىٍسً  ٍبنً  عىًلي   الد ينً  عىالى
 ( .قِٕٗ/  ُّٕ) احلنفي   اٍلًعز   أىيب  بًاٍبنً  اٍلمىٍعريكؼي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
143 

 : ثامنالفصل ال

  كتب الفقوأسانيد صاحب الثَبت في  

 لفقو الشافعي متن الغاية والتقريب المسّمى بمتن  أبي شجاع في ا

قاؿ :  الندكم، ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث العالمة الشيخ هبا أخربٍل
لً  فىاركؽ يالقاض العالمة يشيخ من سػمعتو ٍتكى  أمحد الشهاب الفقيو ئادلقر  العالمة عن ،يحفظ من إياه كأمسعتيو ،يالبػىهى

 األزىر شيخ عن اخلطيب، صاحل بن القادر عبد بن زلمد النصر أيب القاضي الشاـ مسند عن الٌب،الػميخىلَّ  عبداهلل بن
 .  الػحىٍفٍت سامل بن زلمد اإلسالـ شيخ عن الشٍَّرقىاكم، عبداهلل األزىر شيخ عن البػىٍيجيورم، إبراىيم

بػىنَّكىة مرزكؽ بن سنح الشيخ الشاـ فقيو عن كالمها الفاداٍل، كشيخنا فاركؽ، القاضي كموالنا( ح)  عن ادلٍيدىاٍل، حى
 الشيخ الفقيو عن السَّقَّا، علي بن إبراىيم الدين برىاف العالمة األزىر خطيب عن احلسٍت، الدين بدر الشاـ عالمة
 . بالفىٍشٍت الشهَت سامل بن ثػيعىٍيًلب

 البصرم، سىامل بن عبداهلل العالمة عن ادللَّوم، عبدالفتاح بن أمحد الشيخ ادلعمَّر العالمة عن كالفىٍشٍت، احلىٍفٍت،:  كالمها
 الشهاب عن الزَّيَّادم، النُّور عن البابلي، الشمس عن ثالثتهم الكوراٍل، إبراىيم كالعالمة النٍَّخًلي، زلمد بن أمحد كالعالمة
 .اذليتمي حجر كابن الرٍَّمًلي، الشمس ككلده الرٍَّمًلي،

  .الرٍَّمًلي الشمس عن عاليان، البابلي كالشمس( ح)

 .  زكريا اإلسالـ شيخ عن كاذلىيتمي، كالشمس، الشهاب،: ثالثتهم

 . السيوطي احلافظ عن الغىز م، البدر كالده عن الغىز م، النجم عن البابلي، كالشمس( ح)

، إسحاؽ أىب عن حجر،علي بن  بنمحد اا احلافظ عن كالسيوطي، زكريا، اإلسالـ شيخ: كالمها  عالء الفقيو عن التػَّنيوًخي 
 ادلقدسي إمساعيل بن عبدالرمحن شىامىة أىيب اجملتهد اإًلمىاـ عن ،(ىػُِٕت) الشافعي الشاطيب حييي بن علي الدين

ٍينً  عىلىم ادلقرمء العىالَّمىة اإًلمىاـ الشٍَّيخ عن ،(ىػٓٔٔت) الشافعي  السَّخىاًكمٌ  الصمد عبد بن زلمد بن علي احلسن أيب الد 
 .   ادلصنف عن ،(ىػٕٔٓت) الس لىًفي طاىر أيب عن ،(ىػّْٔت) الشافعي ادلصرم
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اٌل اهلل ىبة بن على بن جعفر الفضل أىب الشيخ عن الش ٍحنىة، ابن عن كالتػَّنيوخي،( ح)  عن ،(ىػّٔٔت) ادلالكي اذلىٍمدى
 . عنو الس لىًفى،

 

 شجاع أبي شروح

 التقريب ألفاظ شرح في المجيب القريب فتح

 مفىت العالمة شيخنا عنالعالمة الفقيو ادلسند قاسم بن إبراىيم بن حسن البحر حفظو اهلل، قاؿ : أركيو عن شيخنا  أركيو
 سليماف بن زلمد بن يإدريس سليماف بن زلمد السيد اإلسالـ مشس الزبيدية بالديار اإلسناد رحى كعمود األناـ

 السيد اإلسالـ نفيس العالمة كالده عن م،لزبيدا األىدؿ مقبوؿ عمر بن حيِت بن سليماف بن اهلل عبد بن( األكسط)
 كعنالزبيدم،  األىدؿ مقبوؿ عمر بن حيِت بن سليماف بن اهلل عبد بن( األكسط) سليماف بن زلمد بن يإدريس سليماف

 سليماف بن اهلل عبد بن( األكسط) سليماف بن زلمد بن يإدريس أمحد السيد األناـ كمفىت اإلسالـ صفى أبيو صنو عمو
 بن اهلل عبد بن( األكسط)سليماف بن زلمد العالمة السيد كالدمها عن:  كالمها ،مالزبيد األىدؿ مقبوؿ عمر بن حيِت بن

 .  تعاىل اهلل رمحو مالزبيد األىدؿ مقبوؿ عمر بن حيِت بن سليماف

 سليماف بن الرمحن عبد العالمة السيد كمسندىا اليمنية الديار زلدث األناـ كمفىت اإلسالـ كجيو ألمو جده عن:  عاليان 
 . تعاىل اهلل رمحو الشوكاٍل بٌت الثالثة القضاة إجازة ُب اليماٍل النفس مصنف – مالزبيد األىدؿ مقبوؿ عمر بن حيِت بن

 مقبوؿ عمر بن حيِت بن سليماف بن عبداهلل بن( األكسط) سليماف السيد الربيع أىب الدين نفيس العالمة كالده عن: كنازالن 
 بن يحي بن سليماف بن اهلل عبػد السيد الدين عفيف العالمة كالده عن(، زبيد ُب الكبَت اجلامع خطيب) مبيدالز  األىدؿ

 مقبوؿ عمر بن حيِت بن سليماف بن عبدالرمحن السيد ادلذكور بنوا جد أبيو صنو عمو كعنم، الػزبيػد األىدؿ مقبوؿ عمػر
 األناـ كمفىت اإلسالـ نفيس كالده عن، (الشوكاٍل بٌت الثالثة اةالقض إجازة ُب اليماٍل النفس مصنف) مالزبيد األىدؿ

 السيد اإلسالـ صفى العالمة شيخو عن، مالزبيد األىدؿ مقبوؿ عمر بن حيِت بن سليماف السيد احملاسن كأىب الربيع أىب
 شيخو عن، مزبيدال األىدؿ مقبوؿ عمر بن حيِت السيد كخالو شيخو عن، مالزبيد األىدؿ مقبوؿ شريف زلمد بن أمحد

 شيخهما عن ،ادلكي النخلي زلمد بن أمحد احلافظ العالمة شيخو كعن، البصرم سامل بن اهلل عبد احلافظ العالمة
، يالقشاش زلمد بن أمحد يالصف عن ،ادلدٍل ٍب الكردم الكوراٍل احلسن بن إبراىيم ادلال إسحاؽ أىب الدين برىاف العالمة
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 بن الوىاب عبد تعاىل باهلل العارؼ الشيخ عن ،مالشناك  على الشيخ أبيو عن، مشناك ال على بن أمحد ادلواىب أىب عن
 الفقيو العالمة ادلصنف عنق(، ّٗٗ)ت  يالشافع مادلصر  يالدكاخل زلمد الدين مشس شيخو عن ،الشعراٍل زلمد
  ّٖ. اهلل رمحو الغرابيلى بابن ادلعركؼ الغزل زلمد بن قاسم بن زلمد اهلل عبد أبو احملقق

 بن عمر احلرمُت زلدث عنأنباٍل إجازة الشيخ زكريا أمحد طالب احلليب، عن مسند العصر زلمد ياسُت الفاداٍل، )ح( ك 
 ت) الدمشقي اخلطيب القادر عبد بن النصر أيب زلمد الشيخ ادلعمر العالمة عن ،(قُّٖٔ ت) احملرسي محداف

 باهلل العارؼ الرباٍل اإلماـ عن ،(قَُِٔ ت) الدمشقي يالتلٌ  زلمد بن اهلل عبد الشيخ ادلعمر العالمة عن ،(قُِّْ
 الغزم زلمد بن زلمد بن زلمد الدين صلم اإلماـ عن ،(قُُّْ ت) الدمشقي النابلسي إمساعيل بن الغٍت عبد تعاىل

 اإلماـ الشريف السيد عن ،(قْٖٗ ت) الغزم زلمد بن زلمد الدين بدر اإلماـ كالده عن ،(قَُُٔ ت) الدمشقي
 الدين شػمس الفقيو العالمة ادلصنف عن ،(قّٔٗت) الشافعي القاىرم العىبَّاًسي أمحد بن عبدالرحيم بدرالدين الفتح أيب

 . (قُٖٗت ) الغىرىابًيًلي كبابن الغىز م، قاسم بابن ادلعركؼ القاىرم الغىز م قاسم بن زلمد

 بن علي بن أمحد الشيخ عن القيشىاًشي، الصفي نع الكيوراٍل، إبراىيم ادلسند إىل( شجاع أيب منت) ُب كبسندنا( ح)
 ادلصرم الدَّكىاًخلي زلمد الدين مشس العالمة عن الشعراٍل، عبدالوىاب سيدم عن أبيو، عن الش نَّاكم، عبدالقدكس

 . ّٗادلصنف عن ،(ىػّٗٗت) الشافعي

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ٖ8
 . مصنفاته سائر أروى وغٌره اإلسناد بهذاقلت :  
ٖ9
 إتحاف ذوي العناٌة بقطرة من علم الرواٌة . 
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 المجيب القريب فتح على الَغريب الحبيب ُقوت

 شيخنا عنأركيو :  اؿق الندكم، ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل بدع الدكتور احملدثأخربنا بو 
 زين شيخو عن ،(ىػَُّٕت) الشافعي ادلكي اإلندكنيسي بنجر زلمود بن عبداهلل بن علي الفقيو الشيخ عن الفاداٍل،

 البػىٍنتىًٍت  اجلىاكم عىرىيب بن عيمىر بن نوىكىم زلمد عطيعبدادل أيب ادلفسر الفقيو العالمة ادلصنف عن الصُّومباكم، بدكم بن الدين
 َْ. (قُُّٔت ) ادلكي اإلندكنيسي

 

 ٔٗاالختصار غاية َحلّْ  في األخيار ِكَفايَة

 عشرة ُب قرأتيوقاؿ :  الندكم، ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث بو أخربنا
ٍتكىًلي فاركؽ يالقاض شيخي لىع أياـ  مسند عن الػميخىلَّالٌب، عبداهلل بن أمحد الشهاب الفقيو ادلقرئ العالمة عن، البػىهى

 األزىر شيخ عن البػىٍيجيورم، إبراىيم األزىر شيخ عن اخلطيب، صاحل بن القادر عبد بن زلمد النصر أيب القاضي الشاـ
 عن ادللَّوم، عبدالفتاح بن أمحد الشيخ ادلعمَّر العالمة عن، ٍفٍتالػحى  سامل بن زلمد اإلسالـ شيخ عن الشٍَّرقىاكم، عبداهلل
 البابلي، الشمس عن ثالثتهم الكوراٍل، إبراىيم كالعالمة النٍَّخًلي، زلمد بن أمحد كالعالمة البصرم، سىامل بن عبداهلل العالمة

 بن إبراىيم الدين برىاف العالمة عن الغىز م، الدين رضي الفضل أيب كالده عن الغىز م، البدر كالده عن الغىز م، النجم عن
 احليسيٍت ادلؤمن عبد بن زلمد بن بكر أيب الدين تقي النسيب الزاىد احملدث الفقيو العالمة ادلصنف عن الًبقىاعي، عيمىرى 

 .( قِٖٗت ) الد مىٍشًقي احلىٍصكىًفي أك احًلٍصٍت

 .عنو الغىزم، الرًَّضي   لربكاتا أيب كالده عن الغىز م، الرًَّضي   الفضل كأبو( ح)

 اخليوىارزمي عثماف بن عيمر بن أمحد الشيخ عن شريف، أيب ابن الكماؿ عن زكريا، اإلسالـ شيخ عن الغىزم، كالبدر( ح)
 .عنو ،(قٖٖٔ) قػىرىا بابن ادلعركؼ الشافعي الدمشقي

 .عنو الطَّربم، الدين رىضي زلمد بن زلمد الدين زلب الشيخ عن السيوطي، احلافظ عن الغزم، كالبدر( ح)

                                                           
ٗٓ
 إتحاف ذوي العناٌة بقطرة من علم الرواٌة . 
ٗٔ
َخاوي الحافظ بذلك وصفه كما الـُحْسن, فً غاٌة   شرح   وهو   على وتحقٌق شرحمحدث الدكتور مصطفً الندوي , ولشٌخنا العالمة الالسَّ

 . المبارك الشرح هذا
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 شجاع أبي ألفاظ َحلّْ  في اإلقناع

 الشيخ الشاـ فقيو عن الفاداٍل،أنبانا إجازة شيخنا العالمة ادلفسر زلمد علي الصابوٍل، عن مسند العصر زلمد ياسُت 
بػىنَّكىة مرزكؽ بن حسن اٍل، حى  بن إبراىيم الدين برىاف ةالعالم األزىر خطيب عن احلسٍت، الدين بدر الشاـ عالمة عن ادلٍيدى
 عن ادللَّوم، عبدالفتاح بن أمحد الشيخ ادلعمَّر العالمة عن ،بالفىٍشٍت الشهَت سامل بن ثػيعىٍيًلب الشيخ الفقيو عن السَّقَّا، علي

 البابلي، شمسال عن ثالثتهم الكوراٍل، إبراىيم كالعالمة النٍَّخًلي، زلمد بن أمحد كالعالمة البصرم، سىامل بن عبداهلل العالمة

 زين الشيخ اإلماـ كالعالمة ،(قَُُٖت) الشٍَّبًشَتم حسن بن سامل الشيخ العالمة عن الدائم، عبد بن سليماف خالو عن
 (.قَُُْت) الشربيٍت اخلطيب ابن عبدالرمحن الدين

 (.قَُِٓت) الشافعي البػيٍلًقيٍت أمحد الدين شهاب بن صاحل الشيخ باهلل العارؼ عن البابلي، كالشمس( ح)

 شػمس العابد الزاىد النٍَّحوم ادلفسر الفقيو العالمة ادلصنف الثاٍل كالد عن كالبػيٍلًقيٍت، اخلطيب، كابن الشٍَّبًشَتم،: ثالثتهم
 (.قٕٕٗت )الش ٍربيٍت  اخلطيب أمحد بن زلمد الدين

 

 

 اإلقناع على الَمَدابِغي حاشية

 العالمة عن الفاداٍل،زلمد ياسُت  شيخنا عن أركيهاقاؿ :  دلرعشلي،إجازة الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالرمحن اأخربنا 
 األزىر شيخ أبيو عن العىريكًسي، مصطفى األزىر شيخ عن األىنٍػبىايب، الشمس األزىر شيخ عن النَّبػٍهىاٍل، يوسف احملاسن أيب

 أمحد بن علي بن حسن لفقيوا العالمة ادلصنف عن العىركسي، أمحد األزىر شيخ أبيو عن العىركسي، زلمد الدين مشس
ابًًغي  . (قَُُٕت ) األزىرم الشافعي ادلصرم الػمىدى
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 ٕٗشجاع أبي على الِعْمريطي العبلمة نظم

 عشرة ُب قرأتيو:  قاؿ الندكم، ٔتصطفي الشهَت سليماف أمحد بن البدكم السيد بن الكرَل عبد الدكتور احملدث بو أخربنا
 مسند عن الػميخىلَّالٌب، عبداهلل بن أمحد الشهاب الفقيو ادلقرئ العالمة عن ٍتكىًلي،البػىهى  فاركؽ القاضي شيخي على أياـ

 األزىر شيخ عن البػىٍيجيورم، إبراىيم األزىر شيخ عن اخلطيب، صاحل بن القادر عبد بن زلمد النصر أيب القاضي الشاـ
 عن ادللَّوم، عبدالفتاح بن أمحد الشيخ ادلعمَّر المةالع عن الػحىٍفٍت، سامل بن زلمد اإلسالـ شيخ عن الشٍَّرقىاكم، عبداهلل
ىٍكتىيب علي بن زلمد الدين مشس العالمة عن البصرم، سىامل بن عبداهلل العالمة

 عن ،(قَُٔٗت) الشافعي الدمشقي ادل
 الناظم عن ،(قَُْٓت) ،(قِٖٗ) ادلولود الشافعي العىٍرعىاٍل الًبقىاعي زلمد بن أمحد ادلعمَّر احملدث الفقيو العالمة
 (.قٖٗٗ) بعد ادلتوَب األزىرم، الشافعي الًعٍمريطي رمضاف بن موسى بن الدين نور بن حييي الدين شرؼ الفقيو العالمة

 

 وشرحو الزَُّبد َصْفَوةُ 

 ادلتوَب ادلكي فهد بن زلمد بن عمر الدين صلم احلافظ عن السيوطي، إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا كشرحو النظمى  أركم
 لعالمةا الناظم عن: كالمها ،(قٕٖٔت) احلنبلي الًكنىاٍل إبراىيم بن أمحد الدين عز الربكات أيب كالقاضي ،(قٖٖٓ)

ف بن حسن بن حسُت بن أمحد العباس أبو الدين شهاب اجملتهد الفقيو  كييعرؼ ادلقدس، بيت نزيل ،الشافعي الرٍَّمًلي رىٍسالى
ف ابن) بػ  (.قْْٖت ( )رىٍسالى

 .الرٍَّمًلي كالشهاب زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( شجاع أيب منت) ُب كبسندنا( ح)

 (. القريب فتح) صاحب الغىز م قىاًسم ابن إىل( القريب فتح) ُب كبسندنا( ح)

 أيب بن زلمد بن زلمد الكىمىاؿ األصويل الفقيو العالمة عن قاسم، كابن الرملي، كالشهاب زكريا، اإلسالـ شيخ: ثالثتهم
 .عنو ،(ىػَٔٗت) ادلصرم الشافعي شىريف

 ادلز م عطية بن زلمد الفتح أيب ادلعمَّر الفقيو العالمة باهلل العارؼ عن الغىز م، البدر إىل( شجاع أيب منت) ُب كبسندنا( ح)
 .عنو ،(ىػَٔٗت)

                                                           
ٕٗ
 (.التقرٌب غاٌة نظم فً التدرٌب نهاٌة) بـ الموسوم 
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 الزُّبىد شركح

 ٖٗالزبد على الكبير الرَّْمِلي شرح

 . محزة بن أمحد بن محدأ الشهاب ادلصنف إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيو

 

 ٗٗالزَُّبد على الصغير الرَّْمِلي شرح

 . أمحد الشهاب بن زلمد الشمس ادلصنف إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيو

 

 ٘ٗالزَُّبد على اأَلْىَدل شرح

لشيخ زكريا الشيخ الدكتور مصطفي الندكم، كالدكتور يوسف ادلرعشلي، كالعالمة ادلفسر زلمد علي الصابوٍل، كا عن أركيو
 احلًٍبًشي حيسُت بن أمحد بن بكر أيب السيد عن الفاداٍل، مسند العصر زلمد ياسُت أمحد طالب احلليب، أربعتهم عن

 ٔتكة الشافعية مفيت أبيهما عن زلمد، السيد كعىم و ،(قُِّٓت)أمحد السيد أبيو عن ،(قُّْٕت) الشافعي احليسيٍت
 ادلكرمة ٔتكة الشافعية دلفيتا ادلصنف عن ،(قَُّّت) ادلكي البىاعىلىوم ياحلًٍبشً  حيسُت بن زلمد بن حيسُت السيد

 .   (قُِٖٗت )ادلكي  اليىمىٍت، األىٍىدىؿ عبدالبارم بن أمحد بن زلمد الشيخ احملدث الفقيو العالمة

 

 

 

 
                                                           

ٖٗ
 (.رسالن ابن زبد بشرح الرحمن فتح) بـ الموسوم 
ٗٗ
 (.رسالن ابن زبد شرح فً البٌان غاٌة) بـ الموسوم 
ٗ٘
َبد منظ معانً بتقرٌر الُعَمد السادة إفادة) بـ الموسوم   .(الزُّ
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 النَّاِسك وُعدَّةُ  السَّالك ُعْمَدةُ 

 شىرؼ اإلسالـ شيخ عن كالمها ،األنصارم زكريا اإلسالـ كشيخ السيوطي، احلافظ إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيو
 عبداهلل بن لؤلؤ بن أمحد العباس أيب الدين شهاب العالمة اإلماـ ادلصنف عن العراقي، زيٍرعىة أيب اإلماـ عن الػمينىاكم، الدين

 .(قٕٗٔت ) الشافعي ادلصرم النًَّقيب بابن ادلعركؼ الركمي،

 

 لنوويا لئلمام الطالبين منهاج

 حجر، ابن احلافظ عن زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا ادلذىب ُب النوكم اإلماـ مصنفات ككل أركيو
 كالد عن: ثالثتهم ،(ىػَٖٓت) القاىرم القىايىاٌب علي بن زلمد اهلل عبد أيب كالقاضي البػيٍلًقيٍت، صاحل الدين عىلىم كالقاضي

 العىطَّار، ابن الدين عالء الشيخ عن:  كالمها العراقي، الدين زين كاحلافظ البػيٍلًقيٍت، لدينا سراج اإلسالـ شيخ الثاٍل
 . ادلصنف عن:  كالمها ادلًز م، عبدالرمحن بن يوسف احلجاج أيب كاحلافظ

 

 

 ٙٗالمنهاج شرح في الَوىَّاج النجم

 بن بكر أيب بن زلمد الفتح أيب الدين شرؼ الفقيو العالمة عن زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيو
ىرىاًغي احلسُت

 . عنو ادلنهاج، شارح( ىػٖٗٓت) الشافعي ادل

 بن زلمد بن أمحد الطيب أيب الدين شهاب الشيخ البارع العالمة عن السيوطي، إىل( شجاع أيب منت) ُب كبسندنا( ح)
 بن عبدالرمحن ادلعايل أيب الدين جالؿ الفقيو كالعالمة ،(ىػٕٖٓت) الشافعي ادلصرم األنصارم باحًلجىازم ادلعركؼ علي
 ابن الدين تقي كاحلافظ احلنفي، الشيميٍت   زلمد بن أمحد الدين تقي كالعالمة ،(ىػٕٖٓت) الشافعي القاىرم القيمًُّصي أمحد
 .عنو: مخستهم لشافعي،ا التكركرم ادلناكم الواحد عبد بن العزيز عبد الدين عز كالعالمة الشافعي، ادلكي فػىٍهدو 

                                                           
ٗٙ
ِمٌري بن محمد الدٌن كمال الشٌخ الفقٌه العالمةتألٌف :    . (هـ8ٓ8ت ) الشافعً المصري موسى الدَّ
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زُ   الطالبين منهاج شرح الرَّاغبين َكن ْ

 بن زلمد الدين جالؿ العالمة ادلصنف عن كالمها كالسيوطي، زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيو
ىحىل ي أمحد

 (.قْٖٔت ) ادل

 

 

 المنهاج شرح إلى المحتاج نهاية

 ادلصنف عن الزَّيَّادم، النُّور عن البابلي، الشمس عن كالمها كالنٍَّخًلي، البصرم ىلإ( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيو
 األنصارم، الرٍَّمًلي، كالشمس باجلىمىاؿ ادلعركؼ محزة، بن أمحد ابن أمحد الدين شهاب بن زلمد الدين مشس اإلماـ العالمة
 . (قََُْت ) الصغَت بالشافعي ادللقب

 الرحيم عبد السيد بن عيمر الشريف السيد عن الشافعي، ادلكي بىاقيشىٍَت  سعيد بن اهلل عبد الصاحل الشيخ عن كالنٍَّخًلي،( ح)
 .عنو الشافعي، البصرم احليسيٍت

 

 

 (الوىاب فتح) وشرحو( الطبلب منهج)

 (.قِٔٗت ) األنصارم زكريا اإلسالـ شيخاإلماـ العالمة  ادلصنف إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيو
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 ٚٗللَقْزويني الصغير حاويال

ر، الدين كماؿ العالمة عن النوكم، اإلماـ إىل( الطالبُت منهاج) ُب بسندنا أركيو  بن زلمد عبداهلل أيب الشيخ عن سىالَّ
 (.  قٓٔٔت ) الشافعي القىٍزكيٍت، عبدالكرَل بن عبدالغفار الدين صلم الفقيو إلماـا ادلصنف عن ادلركزم، زلمد

   

 

 

 

 ٛٗالصغير الحاوي نظم لَوْرِديَّةا البَ ْهَجة

 عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ( الوردية البهجة شرح البىًهيَّة الغيرىر) صاحب إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيو
 الشافعي الدمشقي الصَّائغ بن زلمد بن عبداهلل بن أمحد الييٍسر أيب الدين زليي العالمة عن حجر، ابن احلافظ

 ادلعركؼ الفوارس، أيب بن زلمد بن عمر بن مظفر بن عمر الدين زين حفص أيب الفقيو لعالمةا ناظمها عن ،(ىػَٕٖت)
 . (قْٕٗت )احلليب  الًكٍنًدم، الوىٍرًدم، بابن

 

 الفقهية الَغزَّالي مصنفات وسائر والَوجيز, الهداية, بداية

 ابن عن السُّبكي، التقي عن اإلسنوم، الدين مجاؿ نع ادللقن، ابن عن حجر، ابن إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيها
 سعد أيب عن النيسابورم، ادلعايل أيب عن عساكر، ابن الفخر عن عبدالسالـ، ابن الًعز عن الًعيد، دىًقيق ابن عن الر فعة،

امىغىاٍل،   . (قَٓٓت ) الغىزَّايل زلمد بن زلمد حامد أيب اإلماـ اإلسالـ حجة ويالفق ادلصنف عن الدَّ

 

                                                           
ٗ7
 .للرافعً( العزٌز فتح) مختصر هو 
ٗ8
 .قبله المذكور( الصغٌر الحاوي) لكتاب نظم   هو 
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 الهداية بداية شرح الكفاية

 صاحل ، عن الشيخ العالمةاألثرل البَتكٌب ادلرعشلي فؤاد بن الرمحن عبد بن يوسف الشيخ الدكتور عن تصانيفو كسائر أركيو
 إبراىيم زلمد ادلقرئ احملٌدث شيخنا، ادلك ي األركاٍل عبداهلل ابن عاصف بن علي بن الرمحن عبد بن إدريس زلمد بن أمحد

 أمحد السيد عن ادلنورة، بادلدينة الفتول أمُت ادلدٍل األزىرم الطيب اهلل عبد بن علي العالمة عن ادلدٍل، اخلتٍت اهلل سعد بن
 عن ادلدٍل، الربزصلي العابدين زين ابن إمساعيل السيد العالمة أبيو عن ادلنورة، بادلدينة الشافعية مفيت الربزصلي إمساعيل بن

 عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم بن طاىر أيب احملدث عن ادلدٍل، سفر سعيد زلمد عن ادلدٍل، لفالٍلا زلمد بن صاحل احملدث
يٍػبىع بن زلمد بن علي الدين نور اليمن زلدث عن ادلدٍل، الكوراٍل حسن بن إبراىيم الربىاف أبيو  احلافظ حفيد الشيباٍل الدَّ
يبع ابن  ادللقب عنقا بن علي بن زلمد الشيخ عن احلىرىازم، زلمد نب حييي الدين عماد الشيخ عن ،(ىػَُِٕت) الدَّ

 أمحد بن عبدالقادر الفقيو اإلماـ ادلصنف عن الراكم، القصيعي علي بن عبداللطيف زلمد أيب الشيخ عن اليىمىٍت، باخلالص
 .  (قِٖٗت ) الشافعي ادلكي الفاكهي علي بن

 

 

 

 ٜٗللشيرازي والمهذب التنبيو,كتابي 

 عن البػيٍلًقيٍت، الدين سراج اإلماـ عن حجر، ابن احلافظ عن زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيهما
ر الدين كماؿ الفضائل أيب عن النوكم، اإلماـ عن العطار، ابن الدين عالء اإلماـ  أيب الدين تقي العالمة عن اإلٍربًًلي، سىالَّ
 عن الفىارًقي، بػىٍرىيوف ابن علي أيب الفقيو عن عىٍصريكف، أيب ابن سعد أيب ضىاةالقي  قاضي عن كالده، عن الصالح، ابن عمرك

 بالش َتىازم ادلعركؼ آبادم الفىَتكز يوسف بن علي بن إبراىيم إسحاؽ أيب اإلسالـ مجاؿ اجملتهد الفقيو إلماـا ادلصنف
 . (قْٕٔت ) الشافعي

 
                                                           

ٗ9
ْفَعة ابن العالمة قال   وجمٌل ُمؤلِِّفه, َسرٌرة لصالح نفعه, َفَعمَّ  فضلُه واشُتهر َفْرُعه, افنمَ  أصله, َزَكا كتاب  (: وشارحه التنبٌه) فً الرِّ

 .وزهده وورعه نٌته, وتوفٌر قصده,
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 ٓ٘التنبيو على الرّْفْ َعة ابن شرح

 اذلند شيخشيخو  عنعالمة ادلعمر موالنا كيل احلق الصديقي، عن شيخو العالمة حسُت أمحد ادلدٍل، عن شيخنا ال أركيو
 عمو عن ادلدٍل، السندم عابد زلمد احملدث عن ادلدٍل، الدىلوم سعيد أيب بن الغٍت عبد عن الديوبندم، احلسن زلمود
 الغفور عبد بن ىاشم زلمد الشيخ احملدث عن ندم،الس مراد زلمد كالده عن السندم، مراد زلمد ابن حسُت زلمد الشيخ

 عن ادلكي، العجيمي علي بن حسن عن ادلكي، الصديقي بكر أيب بن القادر عبد الشيخ ٔتكة احلنفية مفيت عن السندم،
 كزكريا السنباطي احلق عبد الشرؼ عن ادلكي، الطربم مكـر بن حيِت اإلماـ عن اليمٍت، العجل زلمد بن أمحد الوفا أيب

 العالمة عن ادللقن، ابن عن العسقالٍل، حجر ابن احلافظ عن كلهم، ادلكي فهد بن العزيز كعبد كالسخاكم األنصارم
 أمحد العباس، أيب الدين، صلم الفقيو، لعالمة،ا ادلصنف عن السُّبكي، الدين تقي اإلسالـ شيخ عن اإلسنوم، الدين مجاؿ

 .  (قَُٕت ) الشافعي الر فٍػعىة، بابن ادلعركؼ ادلصرم، األنصارم، علي بن زلمد بن

 

 

 مختصره وشرح ومختصره اللَُّبابكتاب 

تصىر مينق ح إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيو  الطُّالَّب ٖتفة) ادلسمى كشرحو( اللُّباب تنقيح ٖترير) ادلسمى اللُّبىاب سلي
ينىاكم، الدين شرؼ قيوالف عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ( اللُّباب تنقيح ٖترير بشرح

 اللباب سلتصر صاحب عن ادل
 الدين زين احلافظ كالده عن العراقي، الرحيم عبد بن أمحد زيٍرعة أيب الدين كيل الفقيو العالمة( اللُّبىاب تنقيح) ادلسمى
رسى  الدين كماؿ الفضائل أيب الفقيو العالمة عن النوكم، اإلماـ عن العطار، ابن الدين عالء عن العراقي،  عن اإلٍربًًلي، الَّ
 علي أيب الفقيو عن عىٍصريكف، أيب ابن سعد أيب القيضىاة قاضي عن كالده، عن الصالح، ابن عمرك أيب الدين تقي العالمة

 مصنف عن القىٍزكيٍت، زلمد بن احلسن بن زلمود حاًب أيب الفقيو عن الش َتازم، إسحاؽ أيب الفقيو عن الفىارًقي، بػىٍرىيوف ابن
اًمًلي الضَّيب   القاسم بن أمحد ابن زلمد بن أمحد الفقيو الكبَت اإلماـ الشافعية شيخ اباللُّبى   . (قُْٓت ) البغدادم الػمىحى

 

                                                           
٘ٓ
 . (التنبٌه شرح النبٌه كفاٌة) كتاب 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
155 

 والحوادث البدع إنكار على كتاب الباعث

عن  الشيخ احملدث الدكتور عبدالكرَل بن السيد البدكم بن أمحد سليماف الشهَت ٔتصطفي أبو سليماف الندكم، عن أركيو
 عن ادلكي، دحالف أمحد السيد عن ادلدٍل، هارنفورمسال أمحد خليل احملدث عن الكاندىلوم، إدريس زلمد احملدث شيخو

 عن النابلسي، الغٍت عبد األستاذ عن الرمحيت، مصطفي عن ادلكي، العطار الكرَل عبد بن عمر عن ادلكي، سراج اهلل عبد
 الدمشقي، طولوف بابن ادلعركؼ علي بن زلمد الشمس عن العيثاكم، يونس بن أمحد الشهاب عن الغزم، زلمد النجم

 أيب عن ،العسقالٍل حجر ابن احلافظ عن كغَتمها، الدمشقي محزة ابن كالكماؿ القلقشندم علي بن إبراىيم الربىاف عن
 ت) الشافعي مشقيالد الشَّاًطيب علي بن حيِت بن علي احلسن أيب الدين عالء الفقيو ادلسند عن التػَّنيوًخي، إسحاؽ

 ادلٍقًدًسي إبراىيم بن إسػماعيل بن عبدالرمحن القاسم أيب الدين شهاب اجملتهد الفقيو العالمة إلماـا ادلصنف عن ،(قُِٕ
 . (قٓٔٔت ) شىامىة بأيب ادلعركؼ الشافعي

 

 

 ٔ٘الحاج البن كتاب المدخل

عن  الندكم، سليماف أبو ٔتصطفي الشهَت سليماف دأمح بن البدكم السيد بن عبدالكرَل الدكتور احملدث الشيخ عن أركيو
 عبد ابن القيـو عبد احملدث عن ادلدٍل، السهارنفورم أمحد خليل احملدث عن الكاندىلوم، إدريس زلمد احملٌدث شيخنا

 اهلل كيلٌ  احملدث كالده عن الدىلوم، العزيز عبد احملدث عن الدىلوم، إسحاؽ زلمد احملدث عن البدىانوم، احلي
 علي النور عن الركداٍل سليماف بن زلمد أبيو عن ادلكي الركداٍل سليماف بن زلمد بن اهلل كفد زلمد الشيخ عن ىلوم،الد

 عن األنصارم، زكريا القاضيشيخ اإلسالـ  عن كالمها، الكرخي حسن كالبدر الرملي زلمد الشمس عن األجهورم،
 ابن علي ابن زلمد عبداهلل أيب عن الشافعي، ادلكي الػمىٍرجىاٍل كرب أيب ابن زلمد ابن زلمد الفضل أيب الدين كماؿ القاضي
 زلمد عبداهلل أيب الزاىد القدكة اجملتهد الفقيو إلماـا ادلصنف عن ،(قَُٖ ت) سيكَّر بابن الشهَت احلنفي ادلصرم ًضٍرغىاـ

 . (قّٕٕ ت) احلىاج بابن الشهَت ادلالكي الفىاًسي العىٍبدىرم زلمد بن زلمد بن

                                                           
٘ٔ
 مما ضهاوبع ٌُـنكر, مما وأكثرها فٌها, وٌتساهلون الناس, ٌفعلها وبدع َمعاٌب عن فٌه كشف الفوائد, كثٌر: كتابه مادًحا حجر ابن قال 

 .ٌحتمل
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 الَعربي البن القرآن أحكام كتاب

 بن الدين عز القضاة قاضي عن الػمينىاكم، الدين شرؼ العالمة عن السيوطي، إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا أركيو
 اإلماـ عن ،(قَٖٕ ت) الغىٍرنىاطي الثقىًفي الزُّبػىٍَت  بن إبراىيم بن أمحد جعفر أيب ئادلقر  احملدث الشهَت ادلسند عن مجىىاعىة،

 احلافظ ئادلقر  اإلماـ الشيخ عن ،(قْٗٔ ت) الشَّارم   الغىاًفًقي علي بن زلمد ابن علي احلسن أيب ادلغرب شيخ فظاحلا
 كاحلافظ الكبَت إلماـا ادلصنف عن ،(قُٗٓ ت) ادلالكي احلىٍجرًم الرُّعىٍيٍت اهلل عيبيد بن زلمد بن عبداهلل زلمد أيب ادلعمَّر

 . (قّْٓ) ادلالكي األندلسي العىرىيب بابن ادلعركؼ زلمد بن عبداهلل بن زلمد بكر أيب القاضي الشهَت

 

 

 

 الَه    رَّاِسي إِلْلِكَيا القرآن أحكامكتاب 

 أمحد صاحلعن الشيخ ادلسند العالمة  ،األثرل البَتكٌب ادلرعشلي فؤاد بن الرمحن عبد بن يوسف الدكتورعن الشيخ  أركيو 
 علي بن صلا زلمد العالمة شيخنا ، عنادلك ي األركاٍل اهلل عبد ابن عاصف بن يعل بن الرمحن عبد بن إدريس زلمد بن

 زلمد بن الرمحن عبد عن الدمشقي، الرفاعي احللواٍل علي زلمد بن علي العالمة كالده عن الدمشقي، الرفاعي احللواٍل
 عن الدمشقي، النابلسي الغٍت عبد تاذاألس عن ادلدٍل، ٍب الدمشقي األيويب الرمحيت مصطفي عن الدمشقي، احلفيد الكزبرم

 حجر ابن احلافظ عن األنصارم، زكريا القاضي عن الدمشقي، الغزم زلمد البدر كالده عن الدمشقي، الغزم زلمد النجم
، إسحاؽ أىب عنالعسقالٍل،  اٌل اهلل ىبة بن على بن جعفر الفضل أىب الشيخ عن الش ٍحنىة، ابن عن التػَّنيوًخي   ت) اذلىٍمدى

 الدين عماد احلرمُت إماـ تلميذ ببغداد الشافعية شيخ ادلصنف عن ،(قٕٔٓ ت) الس لىًفى طاىر أىب احلافظ عن ،(قّٔٔ
 . (قَْٓت ) اذلىرَّاًسي ِٓبًإٍلًكيىا الشهَت الطربم زلمد بن علي احلسن أيب

 

 
                                                           

ٕ٘
ا  ٌَ  .الناس بٌن المقدم القدر, الكبٌر تعنً فارسٌة الكاف, وكسر الالم, وإسكان الهمزة, بكسر إِْلِك
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 للَجصَّاص القرآن أحكامكتاب 

 بن أمحد صاحل العالمة ادلسند الشيخ عن األثرل، البَتكٌب ادلرعشلي دفؤا بن الرمحن عبد بن يوسف الدكتور الشيخ عن أركيو
 سلتار زلمد ادلعمر العالمة شيخو عن ادلك ي، األركاٍل اهلل عبد ابن عاصف بن علي بن الرمحن عبد بن إدريس زلمد

 ادلالكي حسُت بن بدعا زلمد الشيخ ٔتكة ادلالكية مفيت عن الشنقيطي، اهلل حبيب زلمد احملدث عن ادلكي، الشنقيطي
 حسن ابن عثماف عن كالمها ادلكي دحالف أمحد كالسيد ادلكي ادلالكي األزىرم إبراىيم بن حسُت كالده عن ادلكي،

 سامل بن زلمد الشمس عن كالمها ادلالكي الكبَت األمَت كزلمد الشرقاكم حجازم بن اهلل عبد عن ادلكي، الدمياطي
 عن ادليموٍل، إبراىيم الربىاف عن ادلكي، العجيمي علي بن حسن عن الدمياطي، البديرم زلمد الشمس عن كىو احلفٍت

 احملدث العالمة عن الفيرىات، ابن الدينً  ًعز   ادلعمَّر ادلسًند العالمة عن األنصارم، زكريا اإلسالـ شيخ عن الرملي، الشمس
 إبراىيم بن مسعود الفتوح أيب الدين قواـ ماـاإل عن ،(ىػَٖٕت) اذلندم الصَّغىاٍل سعيد بن زلمد بن زلمد الدين ضياء

 السَّاعىاٌب بابن ادلعركؼ البغدادم تغلب بن علي بن أمحد العباس أيب الدين ميظفر اإلسالـ شيخ عن ،(ىػْٖٕت) الًكٍرمىاٍل
 ارمالبخ النيوجىابىاًذم زلمد بن عمر بن زلمد الدين ظهَت اإلماـ عن ادلذىب، ُب البحرين رلمع: صاحب( ىػَٗٔت)
 بن علي احلسن أيب الدين برىاف العالمة عن ،(ىػٗٓٓت) الكىٍردىرم عبدالستار بن زلمد األئمة مشس عن ،(ىػٖٔٔت)

ٍرًغينىاٍل عبداجلليل بن بكر أيب  العالمة عن ادلذىب، ُب( اذلداية كشرحو ادلبتدم، بداية: )كتاب صاحب( ىػّٗٓت) الػمى
 عبداهلل بن أمحد بن خلف القاسم أيب الفقيو عن ،(ىػّٕٓت) نَّسىًفيال زلمد بن عمر حفص أيب الدين صلم احملدث

امىغىاٍل زلمد بن علي بن زلمد عبداهلل أيب القضاة قاضي عن ،(ىػُٓٓت) الش ٍلًحي  أيب اإلماـ عن ،(ىػْٖٕت) الدَّ
 اجلرجاٍل هدمم بن حيِت بن زلمد عبداهلل أيب اإلماـ عن ،(ىػِْٖت) القيديكرم أمحد بن زلمد بن أمحد احلسُت

 . (قَّٕت ) احلنفي باجلىصَّاص ادلعركؼ الرَّازم بكر أبو علي بن أمحد الكبَت إلماـا ادلصنف عن ،(ىػّٖٗت)
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ْخِتَياُر لِتَ ْعِليِل اْلُمْخَتارِ   ااْلِ

 شيخنا ادلعمر موالنا كيل احلق الصديقي حفظو اهلل، عن شيخ اإلسالـ السيد حسُت امحد ادلدٍلأنبانا إجازة 
رمحو اهلل، عن شيخو زلمود احلسن ادلعركؼ بشيخ اذلند، عن الشيخ ادلقرئ احملدث عبدالرمحن الباٍل بيت، عىٍن 

ٍىلًوم  )ت: ٍىلًوم  )ُِِٔزليىمَّدو ًإٍسحىاؽ الد  ًه شىاه عىٍبًد العىزًٍيًز بًن أمحىدى الد  (، عىٍن كىاًلًده شىاه ُِّٗ(، عىٍن جىد 
ٍىلًوم  )كىيل اهلًل أمحىدى بًن عى  ٍحًسًن القىلعي احلىنىًفي  )ت ٍُُٕٔبًد الرًَّحٍيًم الد 

ي
يًن زليىمَّد بًن عىٍبًد ادل (، عٍن تىاًج الد 

ك ي احلىنىًفي )ُُْٗ
ى
ٍيًمي ادل ٍغرىيب ُُُّىػ(، عىٍن حىسىنى عىلي  العيجى

ى
مَّدو ادل (، عىٍن أيب مىٍهًدم ًعٍيسىى بًن زلي

يًن األيٍجهيورٌم )ت ََُٖ-ََُِ) ّٓاجلىٍعفىرًم الثػَّعىاليب (، عىٍن علي بًن زيًن العابدين زليىمًَّد أىيب اإلرشاًد نيوًر الد 
يًن زليىمَّد بًن أمحىدى بًن محزة الرٍَّمًلي  )َُٔٔ مًَّد األٍنصىارًم ََُْ - ُٗٗ(، عىٍن مشىًٍس الد  (، عىٍن زىكىرًيَّا بًن زلي

يًن زليىمَّدً ِٔٗ) يًن يوسفى ٍبًن عىٍبًد الصَّمىًد ٍبن  (، عىٍن كىمىاًؿ الد  ، عىٍن مجىىاًؿ الد  ٍبًن أىمحدى ٍبن ظىهَتىًة اٍلمىك ي 
اًدمَّ احلىنىًفي   ، عىن مؤلًفها عىٍبًد اهلًل ٍبًن زلىٍميوًد ٍبًن مىٍوديكدو ْٓيوسفى اٍلبىٍكرًم  اٍلبػىٍغدى ، عىٍن زليىمًَّد ٍبن غىازًمُّ احلىنىًفي 

 (.ّٖٔ-ٗٗٓ) ٓٓنىًفي  اٍلمىٍوًصًلي  احلى 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٖ٘
 .ٖ٘:ص/ٕج والمشٌخات المعاجم معجم 
٘ٗ
 .8ٕ٘:ص/ٖج الثامنة المئة أعٌان فً الكامنة الدرر 
٘٘
 .89:ص للكورانً الهمم إلٌقاظ األمم 
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َوى َعَلى َمْذَىِب اإْلَماِم أَِبي َحِنيَفةَ   اْلُمْخَتاُر ِلْلَفت ْ

ادلعمر موالنا كيل احلق الصديقي  أركيو عن الشيخ احملدث الدكتور ماىر ياسُت الفحل، قاؿ : أنبانا الشيخ
يخو زلمود احلسن ادلعركؼ بشيخ حفظو اهلل، عن شيخ اإلسالـ السيد حسُت امحد ادلدٍل رمحو اهلل، عن ش

ٍىلًوم  )ت: ًه ُِِٔاذلند، عن الشيخ ادلقرئ احملدث عبدالرمحن الباٍل بيت، عىٍن زليىمَّدو ًإٍسحىاؽ الد  (، عىٍن جىد 
ٍىلًوم  ) ٍىلًوم   (، عىٍن كىاًلًده شىاه كىيل اهلًل أمحىدى بًن عىٍبًد الرًَّحٍيمً ُِّٗشىاه عىٍبًد العىزًٍيًز بًن أمحىدى الد  الد 

مًَّد بًن إبٍػرىاًىٍيمى الكيٍورىاٍل )ُُٕٔ) ٍيًن إبٍػرىاًىٍيمى بًن حىسىنى ُُْٓ(، عىٍن أيب طىاًىرو زلي اًف الد  (، عىن أىبًيو بيرىى
ٍيًن البىابلٌي ) (،َُُُ - َُِٓالكيٍورىاٍل الشٍَّهرىزيٍكرًم الكيٍرًدم ) مًَّد بًن عىالًء الد  ً(، َُٕٕ - َََُعىٍن زلي

مَّدو السَّنػٍهيٍورًم ) مًَّد بًن أمحىدى الغىٍيطي )َُُٓ - ْٓٗعىٍن سىامًل بًن زلي (، عىٍن ْٖٗ - ََٗ(، عىًن النٍَّجًم زلي
مَّدو األٍنصىارًم )ت: ، أىٍخبػىرىنىا أبو الطٌاىر زليىمًَّد ٍبني زليىمَّ ِٔٗزىكىرًيَّا بًن زلي ًد (، عىًن اٍلًعز  ٍبًن عىٍبًد السَّالـً احٍلنىًفي 

(، عىٍن أيـ  عىٍبًد اهلًل زىيٍػنىب بًٍنًت الكىمىاًؿ ادلقدسيًة ُِٖ - ٍّٕٕبًن عىٍبًد اللًَّطيًف الرٍَّبًعي  )اًٍبن الكيوىٍيك( )
 (.ّٖٔ-ٗٗٓ) ٔٓ(، عىٍن مؤلًفها عىٍبًد اهلًل ٍبًن زلىٍميوًد ٍبًن مىٍوديكدو اٍلمىٍوًصًلي  احلىنىًفي  َْٕ - ْٔٔ)

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

٘ٙ
 .97ٕ:ص األنصاري زكرٌا ثبت 
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 ( والفرائض المواريث علم في" ) المرتاض المهذب  وطرفة اضالفر  تحفة" 

الشيخ ادلسند زلمد بن أيب بكر احلبشي، عن كالده احملدث أيب بكر احلبشي،  عنأركيها كسائر مصنفاتو 
 الدمشقي، اخلطيب القادر عبد بن النصر أيب عن زلدث احلرمُت عمر بن محداف احملرسي، عن الشيخ ادلسند

 بن القادر كعبد الشيباٍل عمر الشيخُت عن الدمشقي، العامرم الغزم الغٍت عبد بن عمر دزلم العالمة عن
 عن الدمشقي، النابلسي إمساعيل بن الغٍت عبد األستاذ األخَت جد عن كالمها الدمشقي النابلسي إمساعيل

 الشمس عن السَتة صاحب القاىرم احلليب علي النور عن الصفورم، مصطفى القادر عبد الشاـ مفيت
احلافظ  عن كالمها األنصارم كزكريا ادلصرم ٍب ادلقدسي شريف أيب ابن إبراىيم الربىاف عن الرملي، زلمد

 ابن يوسف بن علي بن زلمد بن زلمد بن زلمد اإلماـ عن العسقالٍل، علي بن حجر احلجة أمحد بن
 العالمة اإلماـ عن الكفرم، فسليما بن احلسُت أبيو عن الكفرم، احلسُت بن أمحد العباس أيب اجلزرم، عن

 احلسن أيب الدين علم العالمة اإلماـ ناظمها عن شامة، بأيب ادلعركؼ إمساعيل بن الرمحن عبد القاسم أيب
 السخاكم . زلمد بن على

 أيب عن ،مكتـو ابن يوسف بن امساعيل عن، التنوخي اسحاؽ أيب عن، بدرجتُت عاليا العسقالٍل حجر ابن كيركيها( ح)
 . النظم صاحب السخاكم احلسن

:  قاؿ ،غالب بن إبراىيم من بإجازهتا ،ادلنجا زلمد بنت فاطمة احلسن أـ عن ،العلو ُب مثلو ايضا حجر ابن كيركيها( ح)
 صاحب النظم . السخاكم زلمد بن علي احلسن أبو أنبأنا
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 ٚ٘الرَّْحبية المنظومة

شيخنا  عن ادلواريث ُب الرحبية نظم لأرك  قاؿ ،اهلل حفظو البحر إبراىيم بن قاسم الشيخ الفاضل شيخنا
 الشيخ عن ،(قُّٖٔ ت) احملرسي محداف بن عمر زلدث احلرمُت عن ،ادلشاطاحملدث حسن بن زلمد 

 زلمد بن زلمد العالمة عن، (قُِِٗ ت) العدكم أمحد عن ،(قُِِّت ) الوترم طاىر بن علي
 الباقي عبد بن زلمدالشيخ الفقيو  عن ،(قُُٕٔ ت) البليدم زلمد عن ،(قُِِّ ت) الكبَت األمَت

 ،(قْٗٗ ت) العلقمي إبراىيم عن ،(قَُٔٔ ت) األجهورم زلمد بن علي عن( قُُِِ ت) الزرقاٍل
 زلمد عن ،(قُُٗ ت) السيوطي الدين جالؿ العالمة احلافظ عن ،(قّٔٗ ت) العلقمي زلمد أخيو عن

 زلمدأيب النصر  عن ،(قٖٕٗت ) الصامت احملب ابن اهلل عبد بن زلمدالشيخ  عن ،(قُٕٖ ت) احلليب
 . الرحيب ماـاإل عن( قِّٔ ت) السهركردمبن زلمد  عمر الشيخ عن ،(قِّٕ ت) الشَتازمبن 

 أبيو عن ،مسند العصر عبداحلي الكتاٍل عن زلمد بن أيب بكر احلبشي، الشيخ ادلسند ادلعمر عن أركيها
 ،الفالٍل صاحل الشيخ عن ،السندم عابد الشيخ عن ،لدىلوما الغٍت عبد عن العالمة عبدالكبَت الكتاٍل،

 ،االنصارم زكريا القاضي عن ،الرملي زلمد الشمس عن ،اخلفاجي الدين شهاب عن ،سنة بن زلمد عن
 ايب عن ،الذىيب عثماف ابن امحد بن زلمد احلافظ بن الرمحن عبد ىريرة ايب عن ،ادلرجاٍل الفضل ايب عن

 . تعاىل اهلل رمحو الناظم ابانأن السهركردم، زلمد بن عمر ناخرب أ ،الشَتازم بن نصر

 

 

 

 

 

                                                           
٘7
 ( .األربعة المذاهب على والفرائض الموارٌث علم فً الموارث, جمل عن الباحث بغٌة) نظم 
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 المواريث في السَّْراجيَّةالفرائض والشهير ب في المختصر متن

 عن ادللَّوم، عبدالفتاح بن أمحد الشيخ ادلعمَّر العالمة إىل( شجاع أيب منت) ُب بسندنا تصانيفو كسائر أركيو
 أبيو عن زلمد، الشيخ أخيو عن اخلاص، الفتاح عبد الشيخ عن ٍيًمي،العيجى  حسن عن الكيوراٍل، طاىر أيب

 شهاب عن الًقٍربىيت، العليم عبد بن القاسم أيب عن اخلاص، زلمد الكبَت الشيخ أبيو عن صديق، الشيخ
 بن أمحد الشهاب أبيو عن العمرم، أمحد بن زلمد البقاء أيب عن بالزبيدم، ادلعركؼ الشٍَّرجي أمحد الدين

 احلنفي ادلصرم القيرشي زلمد بن القادر عبد زلمد أيب الدين زليي احملدث الشيخ عن العمرم، زلمد ياءالض
 عن احلنفي، احلليب النور عبد بن الكرَل عبد الدين قطب الشيخ عن ،(ىػٕٕٓت) احلنفية طبقات صاحب

 ،(ىػّٕٔت) الكىاخيٍشتيواٍل دأمح بن عمر الدين صلم العالمة عن احلنفي، البيخىارم زلمود العالء أيب الشيخ
 طاىر أيب كالدين ادللة سراج اإلماـ ادلصنف الشيخ عن النػٍَّوقىدم، علي بن زلمد الدين محيد الشيخ عن

 . (قََٔ) سنة حدكد ُب ادلتوَب احلنفي السَّجىاكىٍنًدم الرشيد عبد بن زلمد بن زلمد
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 للُجْرَجاني السَّْراجية شرحكتاب 

 احملدث عن الكاندىلوم، زكريا زلمد احملدث شيخنانا الدكتور احملدث مصطفي أبو سليماف الندكم، عن عن شيخ أركيو
 الدمياطي حسن بن عثماف عن ٔتكة، الشافعية مفيت ادلكي دحالف أمحد السيد عن ادلدٍل، السهارنفورم أمحد خليل

 الكبَت األمَت كزلمد الشرقاكم حجازم بن اهلل عبد عن كالمها، الدمشقي احلفيد الكزبرم الرمحن عبد كعن ادلكي،
 البصرم سامل بن اهلل كعبد ادلكي النخلي أمحد الشهاب عن كالمها، اجلوىرم كأمحد ادللوم أمحد الشهابُت عن كالمها،

 ادلواىب أيب عن القيشىاشي، الدين صفي العارؼ عن الكيوراٍل، إبراىيم ادلسند عن البصرم، سامل بن اهلل عبد إىلادلكي
 الدين تاج اخلطيب عن الكجراٌب، النهركايل احلسيٍت جعفر بن غضنفر السيد احملدث العالمة عن الشناكم، علي بن أمحد
ه عن الكىاٍزريكٍل، مسعود بن الرمحن عبد  لعالمةا ادلصنف عن الشافعي، الطَّاكًسي عبداهلل بن أمحد الفتوح أيب احلافظ جىد 

 . (قُٖٔت ) احلنفي اجليٍرجىاٍل احلسيٍت علي بن زلمد بن علي الشريف السيد الشرؽ عامل ادلتكلم األصويل

 بن احلق عبد الدين شرؼ عن الغىٍيًطي، النجم عن السَّنػٍهيورم، سامل عن البابلي، الشمس عن البصرم، اهلل كعبد( ح)
 الدين جالؿ عن، ٖٓيالشافع احًلٍصٍت شاذم بن زلمد بن بكر أيب الدين تقي اإلماـ عن ،(ىػُّٗت) السُّنباطي زلمد
 .عنو ،(ىػّٖٖت) احللواٍل احلسن بن يوسف بن زلمد

 

  

 السراجية على الَفَناري شرحكتاب 

ٍيًمي، علي بن حسن األسرار أليب( السراجية منت) ُب السابق بالسند تصانيفو كسائر أركيو  عن الغزم، النجم عن العيجى
اًفيىجي سليماف بن زلمد لدينا زليي العالمة عن السيوطي، احلافظ عن الغزم، البدر  عن ،(قٕٖٗ ت) احلنفي الكى

 .   (قّْٖت ) احلنفي الركمي الكبَت الفىنىارم زلمد بن محزة بن زلمد الدين مشس الفقيو الركمية الديار عامل ادلصنف

                                                           
٘8
 األب واسم االسم فً أٌضا وٌشتركان التاسع, القرن علماء من اثنان فٌهما ٌشترك ونسبة لقب الَحْصَكفً أو الحصنً الدٌن تقً:  تنبٌه 

 تقً: وثانٌهما ,(8ٕ9) توفً الشافعً الِحصنً المؤمن عبد بن محمد بن بكر أبو الدٌن تقً: األخٌار كفاٌة صاحب: أولهما والمذهب,
 وقد الكفاٌة, صاحب ولٌس الثانً, هو هنا والمراد ,(هـ89ٔ) وتوفً( هـ8ٔ٘) ولد الشافعً الِحصنً شاذي بن محمد بن بكر أبو الدٌن
 للشرٌف المفتاح لشرح سنده ذكر أثناء فً( المالح محمد الشٌخ بإجازة الفائح الروض) ثبته فً قٌده فإنه الفادانً, الشٌخ ذلك فً وهم

 هو وكذا ,(7ٙ/ٔٔ) للسخاوي الالمع الضوء فً كما شاذي, ابن الثانً هو الحلوانً الجالل عن واآلخذ المؤمن, عبد بابن: الجرجانً
 .   أعلم وهللا ,(7ٖ/ٗ) الالمع الضوء فً كما السنباطً, الحق عبد منه أخذ الذي
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 الَهائم البن الميراث جدول

ة حسُت أمحد ادلدٍل، عن عن موالنا ادلعمر كيل احلق الصديقي، عن شيخو العالم تصانيفو كسائر أركيو
 عابد زلمد احملدث عن ادلدٍل، الدىلوم الغٍت عبد احملدث عن الديوبندم، احلسن زلمود شيخو شيخ اذلند

 ،البصرم سامل ابن اهلل عبد عن كالده، عن ادلزجاجي، الدين عالء بن زلمد بن يوسف عن ادلدٍل، السندم
م زلمد بن زلمد الدين زلب جىد ه عن الطَّربم، ـميٍكرى  بن حييي اإلماـ عن الكيوراٍل، إبراىيم عن  الطَّربى

 الشافعي ادلقدسي الدين عماد بن زلمد بن أمحد الدين شهاب الشيخ الفقيو اإلماـ ادلصنف عن ادلكي،
 .  (قُٖٓت )اذلىاًئم  بابن ادلعركؼ
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 :  تاسعال الفصل

  كتب اللغة العربية في الثَبت صاحب أسانيد

 بن مالك في النحو والصرفألفية ا

 بن زلمد شيخنا هبا أخربنا:  قاؿ البحر، حسن بن إبراىيم بن قاسم الفقيو العالمة شيخنا هبا إجازة أخربنا
 بن زلمد عن مساعان، يكن مل إف إجازة السادلي أمحد بن زلمد عن كىو جلميها، احلنفي اذلندم أمحد

 عن األىدؿ، سليماف بن عبدالرمحن الوجيو جده عن أبيو، عن األىدؿ، سليماف بن عبدالرمحن بن عبدالباقي
 اإلسالـ شيخ عن الرملي، الشمس عن البابلي، الدين عالء بن زلمد عن الزعبلي، عن الزبيدم، ادلرتضي

 أيب علة ذلا بسماعو التنوخي، إسحاؽ أيب عن إذنان، الرشيدم عبداهلل أبو أخربٍل:  قاؿ األنصارم، زكريا
 ( .قِٕٔ ت) اهلل رمحو مالك ابن ناظمها على بسماعو اجلعفرم، غاًل بابن الشهَت زلمد بن أمحد العباس

 إجازة اهلل رمحو مالك البن ما كأركم:  بقولو كأخربنا ادلرعشلي، عبدالرمحن بن يوسف الدكتورإجازة  هبا انابكأن
 ت) عابدين اخلَت أيب زلمد عن النبهاٍل، يوسف الشيخ عن الصيداكم، عيسىَتاف أمحد حسُت شيخنا:  عن

 عمر ين أمُت زلمد الفقيو اإلماـ عن ،(قَُّٕ ت) عابدين الغٍت عبد بن أمحد أبيو عن ،(قُّّْ
 عن ،(قُِِِ ت) الدمشقي العمرم العقاد سعد بن على بن شاكر زلمد عن ،(قُِِٓ ت) عابدين

 زين زلمد بن الرمحن عبد الوجيو أبيو عن الدمشقي، الػكزبرم الدين زين زلمد بن الرمحن عبد الوجيو بن زلمد
 عىٍبدً  عىن ،(قَُِٓ ت) الٌرمحيًت  الشامي زلٌَّمدو  بن ميصطىفىى عىن ،(قُُٖٓ ت) الدمشقي الػكزبرم الدين
 البٍدرً  أبٍيو عىنٍ  ،(قَُُٔ ت) الغىز م زلٌَّمدو  بن زلٌَّمدً  الٌنجم عىن ،(قُُّْ ت) الٌنابليسي إمساًعٍيل بن الغىًٍتٌ 

 بن عبداهلل بن زلمد الدين مجاؿ مؤلفها عن القباٍل، الزين عن القلقشندم، الربىاف عن ،(قْٖٗ ت) الغىز م
 .  اهلل رمحو مالك
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 الديوبندم ادلدٍل أمحد حسُت العالمة الشيخ عنكأنبانا إجازة العالمة ادلعمر موالنا كيل احلق الصديقي، 
 الدىلوم اجملددم عبدالغٍت عن دم،الديوبن احلسن زلمود اذلند شيخ شيخو عن ،(قُّٕٕ/  ُِٔٗ)
 عن الدىلوم، عبدالعزيز ألمو جده عن ،(قُِِٔ ت) الدىلوم إسحاؽ زلمد عن ،(قُِٔٗ/  ُِّٓ)

 األسرار أيب عن ،(قُُْٓ ت) الكوراٍل إبراىيم بن زلمد طاىر أيب عن ،(اإلرشارد ثبت صاحب) أبيو
 َََُ) البابلي الدين عالء بن زلمد نع ،(قُُُّ ت) احلنفي ادلكي العجيمي زلمد بن علي بن حسن

 عبداهلل أبو أخربٍل:  قاؿ األنصارم، زكريا القاضي اإلسالـ شيخ عن الرملي، الشمس عن ،(قَُٕٕ/ 
 غاًل بابن الشهَت زلمد بن أمحد العباس أيب على ذلا بسماعو التنوخي، إسحاؽ أيب عن إذنان، الرشيدم
 . تعاىل اهلل رمحو( قِٕٔ ت) مالك ابن ناظمها على بسماعو اجلعفرم،

كاحملدث الدكتور عبدالكرَل مصطفي أبو سليماف  ،احلبشي بكر أيب بن زلمد الشيخ إجازة هبا أخربناك 
 أيب السيد شيخو عن ادلالػكي، حسُت بن على زلمد عن الفاداٍل، ياسُت زلمد الشيخ عنالندكم، كالمها : 

 اهلل عبد عن الدمياطي، حسن بن عثماف عن الف،دح زيٍت بن أمحد سيد عن ادلكي، شطا زلمد بن بكر
 ادلكي باقشَت سعيد بن اهلل عبد عن النخلي، زلمد بن أمحد عن ادللوم، الفتاح عبد بن أمحد عن الشرقاكم،

 زكريا القاضي اإلسالـ شيخ عن الرملي، أمحد بن زلمد الشمس عن البصرم، الرحيم عبد بن عمر سيد عن
 عن سليماف، بن زلمود الشهاب عن التنوخي، إبراىيم عن البلقيٍت، صاحل بن زلمد عن األنصارم، زلمد بن
 . األلفية صاحب مالك ابن
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 متن األجرومية

يعىمَّرً  أركيها إجازة عن الشيخً 
، حيسىٍُتً  بكرو  أيب بنً  زلمد ادل مَّد عىنٍ  إجازةن  كىو احلًبشي   الكىتَّاٍل عىٍبًداحلىي زلي

يعىمَّرً  عىنً  ،(ُِّٖ)
مَّدً  بنً  الرَّمحىنً  عىٍبدً  الوىًجٍيوً  عىنٍ  ،( ُِّٗ) السُّكَّرًم دىٍرًكٍيشو  بنً  اهللً  عىٍبدً  ادل  الكيٍزبىرًم زلي

مَّدو  بنً  ميٍصطىفىى عىنٍ  ،(ُِِٔ)  ،(ُُّْ) النَّابػيليسي   إمٍساًعٍيلى  بنً  عىٍبًدالغىًٍت   ،عىنٍ (َُِٓ) الرَّمٍحيًت  الشَّاًمي زلي
مَّدً  النٍَّجمً  عىنً  مَّدو  بنً  زلي ينً  الربىكاتً  أيب أبًٍيو عىنٍ   ،(َُُٔ) الغىز م زلي  عىنٍ  ،(ْٖٗ ػ َْٗ) الغىز م بىٍدرًالد 

مَّدً  بنً  زىكىرًيَّا  أمساعيل بنً  زليىمَّد بنً  زليىمَّد بني  زليىمَّد اهلل عىٍبد أىبيو أىٍخبػىرىٍل : قىاؿى  ،(ِٔٗ:ت) األٍنصىارًم زلي
ليًسيُّ  اًلًكي األىٍندى

ى
ٍشهيوري  ادل

ى
ًلكً  بنً  زليىمَّدو  عىنٍ  ،(ّٖٓ:ت) بًالرَّاًعي ادل

ى
 الغىرناطي   القىيسي   عىًلي ًبن عىٍبدادل

 عىٍبد أىيب  القىاًضي عىنٍ  ،(ٕٔٗ:ت) اجليذامي سىامًلي  بنً  زليىمَّد بنً  أىمٍحىدى  جىٍعفىر أىيب  اخلىًطيبً  عىنٍ  ،(ّْٖ:ت)
يصىنَّفً  عىنٍ  ،احلىضرمي   ًإبٍػرىاًىيمي  ًبنٍ  زليىمَّد اهلل

ٍشهيورً  الص ٍنهاًجيٌ  دىاكيدي  ًبنٍ  زليىمَّد ًبن زليىمَّد اهللً  عىٍبدً  أىيب ادل
ى
 بًًاٍبنً  ادل

 (.ِّٕ:ت) آجيرُّـك

أنبانا إجازة شيخنا العالمة الفقيو قاسم بن إبراىيم بن حسن البحر حفظو اهلل، أخربنا هبا الشيخ العالمة 
، عن ٗٓغريب جلميعها، أخربنا زلمد بن عبدالباقي اخلليلي الزبيدم إجازةاألديب اللغوم عبداهلل بن زيد ادل

ابن اإلماـ زلمد بن إمساعيل داكد بن عبدالرمحن بن حجر القدميي عن زلمد بن علي العمراٍل، عن عبداهلل  
 األمَت، عن كالده، عن عبداهلل بن سامل البصرم، عن الشمس الرملي، أخربنا شيخ اإلسالـ القاضي زكريا

: أخربٍل هبا الشيخ أبو عبداهلل زلمد بن زلمد بن زلمد بن إمساعيل األندلسي َٔاألنصارم إجازة، قاؿ 
الشهَت بالراعي، عن زلمد بن عبدادللك بن علي بن عبدادللك بن عبداهلل القيسي الغرناطي ادلالكي، عن 

زلمد بن إبراىيم احلضرمي، اخلطيب أيب جعفر أمحد بن زلمد بن سامل اجلذامي، عن القاضي أيب عبداهلل 
 ق( .ِّٕعن مؤلفها أيب عبداهلل زلمد بن زلمد بن داكد الصنهاجي ادلعركؼ بابن آجرـك )ت 

 

                                                           
٘9
 ( .ٕٙٓمتاع بذكر بعض كتب السماع )اإل 
ٙٓ
 ( .9ٖٓ – 8ٖٓثبت شٌخ اإلسالم زكرٌا األنصاري  ) 
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 متممة اآلجرومية

أنبانا إجازة شيخنا العالمة الفقيو قاسم بن إبراىيم بن حسن البحر حفظو اهلل، أخربنا هبا شيخنا العالمة 
زيب، عن زلمد بن عبدالباقي اخلليلي الزبيدم، عن داكد بن عبدالرمحن بن األديب اللغوم عبداهلل بن زيد ادلع

، عن كالده سليماف بن حييي بن عمر مقبوؿ ُٔاألىدؿ حجر القدميي، عن الوجيو عبدالرمحن بن سليماف
عن أمحد بن زلمد شريف مقبوؿ األىدؿ، عن خالو حييي بن عمر مقبوؿ األىدؿ، عن أيب بكر ، ِٔاألىدؿ

اح األىدؿ، عن يوسف بن زلمد البطاح األىدؿ، عن أيب بكر بن القاسم األىدؿ، عن الزين بن علي البط
بن الصديق ادلزجاٍل، عن حييي بن زلمد احلطاب، عن كالده ادلؤلف اإلماـ العالمة زلمد بن زلمد احلطاب 

 ق( رمحو اهلل تعاىل . ْٓٗ)ت 

أمحد اذلندم احلنفي، كىو عن زلمد بن أمحد  )ح( كعن شيخنا العالمة قاسم البحر، أخربا شيخنا زلمد بن
السادلي إجازة إف مل يكن مساعان، عن زلمد بن عبدالباقي بن عبدالرمحن بن سليماف األىدؿ، عن أبيو، عن 

 جده الوجيو عبدالرمحن بن سليماف األىدؿ، بالسند اعاله إىل ادلؤلف رمحو اهلل .

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٙٔ
 ( .8ٖبلوغ األمانً ) 
ٕٙ
 ( .9ٔالكواكب الدرٌة شرح متممة اآلجرومٌة ) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
169 

 اآلجرومية على الَمكُّودي شرح

الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي، كالشيخ ادلفسر زلمد علي الصابوٍل، كالشيخ زكريا  عن أركيو
أمحد طالب احلليب ادلكي، كالشيخ احملدث الدكتور عبدالكرَل مصطفي أبو سليماف الندكم، كشيخنا العالمة 

 السيد عن الفاداٍل، اسُتالعالمة أبو الفيض زلمد ي شيخالفقيو قاسم بن إبراىيم البحر، مخستهم : عن ال
 بن زلمد ابن ادلهدم عبداهلل أيب سيدم عن الفىاًسي، القاًدرم قاسم بن زلمد العالمة عن الكىتَّاٍل، عبداحلي

 ت) الفاسي الكىٍرديكدم عبدالقادر بن زلمد عبداهلل أيب سيدم طىٍنجىة قاضي عن ،(قَُِٗ ت) احلاج
 ت) الصوُب الفاسي الكيوىىن أمحد بن عبدالقادر زلمد أيب سيدم احملدث العالمة عن ،(قُِٖٔ
 إماـ عن ،(قَُّٓ ت) النحوم الس ًجٍلمىاًسي الزبَت بن علي احلسن أيب ادلغرب عامل عن ،(قُِْٓ
 ابن زلمد سيدم عن الػًمٍكنىاًسي، إٍعراب بن زلمد بن قاسم بن عبدالرمحن يزيد أيب الصاحل الورع النُّحاة
 ،(قُٗٗ ت) الػًمٍكنىاًسي العثماٍل غىازم بن زلمد بن زلمد عبداهلل أيب اإلماـ عن ،الػمىسَّارم رلرب بن أمحد
 زيد أيب الشيخ العالمة ادلصنف عن ،(قَٖٗ ت) الكىاكىاٍل عبدالرمحن زيد أيب األصويل العالمة عن

 . النٍَّحوية مصنفاتو كبسائر بو (قَُٖت ) ادلالكي ادلكُّودم صاحل بن علي بن عبدالرمحن

 

 

 األجرومية شرح في السنية التحفةاب كت

 شرح ُب السنية التحفة كتاب قرأتقاؿ :  األزىرم، علي صاحل علي األديب العالمة الشيخ أنبانا بو إجازة
 الشيخ فضيلة العالمة كالتعليقات التصانيف صاحب األئمة إماـ احملققُت خا٘تة مؤلفها على األجركمية،

 ( .قُِّٗ - ُُّٖ)  احلميد عبد الدين زلي زلمد
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 اآلجركمية على الكىٍفرىاكم شرح

الشيخ زلمد بن أيب بكر احلبشي، كالدكتور عبدالكرَل مصطفي أبو سليماف الندكم، كالمها : عن  عن أركيو
 ظاىر بن علي احلسن أيب عن الكىتَّاٍل،السيد عبد احلي بن عبدالكبَت  عن الفاداٍل، زلمد ياسُت شيخال

يرَّاًكًشي، الطاىر بن أمحد العباس أيب عن الوىترم،
 عن الزٍَّرىيوٍل، اذلامشي بن العريب حامد أيب القاضي عن ادل

 حسن الشيخ النٍَّحوم الفقيو الفاضل العالمة ادلصنف عن ادلالكي، الشرقاكم الػميٍعطىى اهلل كليد بن العريب
 . (قَُِِت ) الشافعي الكىٍفرىاكم علي بن

 

 

 روميةاآلج على َدْحبلن الزَّيْني شرح

 أمحد السيد احلجاز عالمةال ادلصنف عن اذلرباكم، كامل زلمد الشيخ إىل( اآلجركمية منت) ُب بسندنا أركيو
 .  الشافعي ادلكي دىٍحالف زىٍيٍت بن

 أمحد السيد عن الفاداٍل،عن شيخنا العالمة الفقيو قاسم بن إبراىيم البحر عن شيخو زلمد ياسُت ك ( ح)
قىةى  بن عبداهلل بن  ادلصنف عىم و عن عبداهلل، السيد كالده عن ،(قُُّٕ ت) الشافعي ادلكي دىٍحالف صىدى

 .  الشافعي ادلكي دىٍحالف زىٍيٍت بن أمحد السيد احلجاز العالمة
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 ٖٙاآلجرومية على األىدل العبلمة شرحي

سليماف  الشيخ الدكتور يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي، كالدكتور عبدالكرَل مصطفي أبو عن أركيهما
 بن أمحد بن بكر أيب السيد عن الفاداٍل، مسند العصر أبو الفيض زلمد ياسُت الندكم، كالمها : عن

 زلمد، السيد كعىم و ،(قُِّٓ ت)أمحد السيد أبيو عن ،(قُّْٕ ت) الشافعي احليسيٍت احلًٍبًشي حيسُت
 ،(قَُّّ ت)ادلكي الباعىلىوم ياحلًٍبشً  حيسُت بن زلمد بن حيسُت السيد ٔتكة الشافعية مفيت أبيهما عن
 األىٍىدىؿ عبدالبارم بن أمحد بن زلمد الشيخ احملدث الفقيو العالمة ادلكرمة ٔتكة الشافعية مفيت ادلصنف عن

 .   (قُِٖٗت ) ادلكي اليىمىٍت

 

 

رَّة  للبيجوري وشرحو للِعْمريطي,اآلجرومية  نظم في الَبهية الدُّ

 شيخو عن الفاداٍل، زلمد باسُت شيخسم بن إبراىيم البحر كغَته، عن الشيخنا العالمة الفقيو قا عن أركيو
 الشارح عن القىاكيٍقًجي، احملاسن أيب عن الوىتىرم، ظاىر بن علي زلمد السيد عن احملرسي،عمر بن محداف 

 ٍت،الػحىفٍ  سامل بن زلمد األستاذ عن الشرقاكم، اهلل عبد األزىر شيخ عن البيجورم، إبراىيم اإلسالـ شيخ
 زلمد العالمة عن البصرم، سامل بن اهلل عبد عن ادللَّوم، يوسف بن الفتاح عبد بن أمحد الشيخ ادلعمَّر عن
 الناظم عن العىٍرعىاٍل، الًبقىاعي زلمد بن أمحد ادلعمَّر العالمة عن الشافعي، الدمشقي الػمىٍكتىيب علي بن

  . (قٖٗٗت ) األزىرم الشافعي طيالًعٍمري الدين نور بن حييي الدين شرؼ الفقيو العالمة

 

 

                                                           
ٖٙ
رٌة والكواكب اآلجرومٌة, المقدمة على الِعطرٌة النفحة) كتابً وهما   . (اآلجرومٌة ُمتممة على الدُّ
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 مصنفاتو وسائر واألزىرية اآلجرومية على األزىري خالد الشيخ شروح

 الشيخ العالمة عن احلنبلي، ادلواىب أيب إىل( اآلجركمية) منت ُب بسندنا النٍَّحوية تصانيفو كسائر أركيهما
 الشيخ عن اخلفىاجي، أمحد الشهاب عن ،(قَُٖٗ ت) األزىرم ادلصرم الًعنىاٍل داكد بن زلمد ادلعمَّر
 الدين زين الشيخ النحوم العالمة ادلصنف عن الرٍَّمًلي، أمحد الشهاب عن العىٍلقىًمي، إبراىيم الدين برىاف
 ( . قَٓٗ ت) الشافعي بو الوقَّاد األزىرم الػجىٍرًجي بكر أيب بن عبداهلل بن خالد

ٍل الشهاب عن الغزم، البدر نع الغزم، النجم إىل( اآلجركمية) ُب كبسندنا( ح)  صاحب القىٍسطىالى
 الػجىٍرًجي بكر أيب بن عبداهلل بن خالد الدين زين الشيخ النحوم العالمةعن ادلصنف  ،(اللدنية ادلواىب)

  ( .قَٓٗ ت) الشافعي بو الوقَّاد األزىرم

 

 

 ٗٙاآلجرومية على األزىري شرح على النََّجا أبي حاشية

 شيخو أبو الفيض زلمد ياسُت ر عبدالكرَل مصطفي أبو سليماف الندكم، عنشيخنا الدكتو  عن أركيها
 بن مصطفى بن زلمد الشيخ العالمة عن الدمشقي، عابدين ابن زلمد اخلَت أيب العالمة عن الفاداٍل،
 أيب زلمد السيد الشيخ النٍَّحوم العالمة ادلصنف عن ،(قَُّٔ ت) النقشبندم ادلصرم الطٍَّنطىاكم يوسف

االنَّ   . ادلصرم الطنطاكم جى

 

  

                                                           
ٙٗ
 العالمة شرح على الهجري, عشر الثالث القرن علماء من المصري, الطنطاوي النََّجا أبً محمد السٌد الشٌخ النَّْحوي ةالعالم حاشٌة 

ومٌة على األَْزَهري خالد  .اآلُجرُّ
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 األزىرية شرح على العطار حاشية

و أبو الفيض زلمد شيخ الشيخ احملدث الدكتور عبدالكرَل مصطفي أبو سليماف الندكم، عن عن أركيها
 احلنفي ادلدٍل الوىترم ظاىر بن على السيد عصره مسند عن ادلرزكقي، زلمد شيخو عن الفىادىاٍل، ياسُت

 حامد أيب ادلسند العالمة عن ادلراكشي، األزدم الطَّاًىر بن أمحد العباس أيب عن ،(قُِِّ ت) الصوُب
مىٍنيت زلمد بن العريب  السعادات أيب الدين نور ادلتفنن العالمة ادلصنف عن ،(قُِّٓ ت) الفاسي الد 
 .  (قَُِٓت ) األزىرم العىطَّار زلمود ابن زلمد بن حسن

 

 

 

 ريالَحري ومصنفات اإلعراب ُمْلَحة

حسن بن إبراىيم  بن قاسمالعالمة الفقيو عن شيخنا  احلريرم مصنفات كسائر( اإلعراب ميٍلحىة) نظم أركم
، عن زلمد بن عبد جلميعها عبد اهلل بن زيد ادلعزيب أخربناهبا شيخنا العالمة األديب اللغومالبحر اليمٍت، 

عن الوجيو عبدالرمحن بن سليماف  ي،الباقي اخلليلي الزبيدم، عن داكد بن عبد الرمحن بن حجر القدمي
 الدين مشس عن ادلصرم، البابلي الدين عالء بن زلمد عناألىدؿ، عن ادلرتضي الزبيدم، عن الزعبلي، 

 القاضي عن األنصارم، أمحد بن زلمد بن زکريا حييی أيب اإلسالـ شيخ عن الرملي، محزة بن أمحد بن زلمد
 عمر أيب ابن إبراىيم بن أمحد بن زلمد الصالح عن احلنفي، تالفرا بن زلمد بن الرحيم عبد الدين عز

 طاىر بن بركات طاىر أيب عن البخارم، ابن الواحد عبد بن أمحد بن علي الفخر عن الصاحلي، ادلقدسي
 البصرم احلريرم عثماف بن زلمد ابن علي بن القاسم زلمد أيب الدين مجاؿ األديب اإلماـ عن اخلشوعي،

 رمحو اهلل تعاىل . ق(ُٔٓ)ت  الشافعي
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عن احلافظ أمحد بن علي بن  األنصارم، أمحد بن زلمد بن زکريا حييی أيب اإلسالـ شيخ)ح( كباإلسناد 
: أنبانا أبو حياف زلمد بن حياف بن أيب حياف إذنان مشافهة، عن جده، قاؿ :  ٓٔحجر العسقالٍل، قاؿ

: قرأهتا على أيب البقاء يعيش بن علي احلليب،  قرأهتا على احلافظ أيب العباس أمحد بن زلمد الظاىرم، قاؿ
 ق( مساعان . ُٔٓعن أيب الفضل عبداهلل بن زلمد الطوسي اخلطيب مساعان، عن العالمة احلريرم )ت 

)ح( قاؿ احلافظ ابن حجر : كأخربنا هبا عاليان الشيخ أبو إسحاؽ التنوخي إذنا مشافهة، عن أيب نصر ابن 
 اخلطيب الطوسي زلمد بن عبداهلل الفضل أيب عن احلليب، علي بن يعيش ءالبقا أيب علىالشَتازم، عن 

 . مساعان ( قُٔٓ ت) احلريرم العالمة عن مساعان،

 

 

 

 الصايغ البن ٙٙالُمْلَحة شرح

 حجر بنحلافظ أمحد بن علي ا عن زكريا، اإلسالـ شيخ إىل( ملحة اإلعراب) ُب السابق بسندنا أركيو
 أمحد العٌباس أيب الٌدين شهاب القاضي عن الذىيب، احلافظ أبيو عن الذىيب، ناب ىريرة أيب عن ،العسقالٍل

 مشس اللُّغوم   النٍَّحوم   العالٌمة اإلماـ ادلصنف عن ،(قْٕٗ ت) الشافعي العيمىرمٌ  اهلل فضل بن حيِت بن
 ادلعركؼ كالوفاة لدادلو  الٌدمشقيٌ  األصل ادلصرمٌ  بكر أيب بن ًسبىاع بن احلسن بن زلٌمد اهلل عبد أيب الدين

 . (قَِٕت ( )الصَّايغ)بػ

 

 
                                                           

ٙ٘
 ( .7ٖٓثبت شٌخ اإلسالم زكرٌا األنصاري ) 
ٙٙ
 . (الُمْلَحة شرح فً اللَّْمَحة) بـ والموسوم 
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رَات عن النقاب كشفكتاب    األعراب ُملحة ُمَخدّْ

 بن زلمد بن زلمد الشيخ عن العطار، رشيد زلمد بن زلمود الشيخ إىل( اآلجركمية منت) ُب بسندنا أركيو
 عن ادلكي، عقيل بن عمر نع الزَّبيدم، ميرتضى احلافظ عن الكزبرم، الوجيو عن الشافعي، اخلاٍل عبداهلل
ٍيًمي، حسن م زلمد بن القادر عبد الشيخ كالده عن الطربم، العابدين زين ادلسند عن العيجى  ادلكي الطَّربى

 ادلصنف عن ،(قَُُْ ت) احلٍىنىًفيٌ  اٍلمىك ي   حىسَّاف بن بكر أيب بن الرًَّحيم عبد الشيخ عن الشافعي،
ت ) الشافعي ادلكي الفاكهي علي بن أمحد بن اهلل عبد زلمد أيب دينال مجاؿ زمانو سيبويو النحوم العالمة
 . (قِٕٗ

 

 

 

 

 منظومة الشبراوي في قواعد اللغة العربية

أنبانا إجازة العالمة الفقيو قاسم بن إبراىيم بن حسن البحر، أخربنا هبا شيخنا العالمة األديب اللغوم 
الباقي اخلليلي الزبيدم، عن داكد بن عبدالرمحن بن حجر عبداهلل بن زيد ادلغريب جلميعها، عن زلمد بن عبد

القدميي، عن الوجيو عبدالرمحن بن سليماف األىدؿ، عن ادلرتضي الزبيدم، عن الناظم رمحو اهلل )ت 
 ق( .ُُُٕ
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 متن قطر الندي

هلل بن زيد أنبانا هبا الشيخ قاسم بن إبراىيم بن حسن البحر، أخربنا بو شيخنا العالمة األديب اللغوم عبدا
ادلغريب جلميعو، عن زلمد بن عبدالباقي اخلليلي الزبيدم، عن داكد بن عبدالرمحن بن حجر القدميي، عن 

 البابلي الدين عالء بن زلمد عنالوجيو عبدالرمحن بن سليماف األىدؿ، عن ادلرتضي الزبيدم، عن الزعبلي، 
 بن زلمد بن زکريا حييی أيب اإلسالـ يخش عن الرملي، محزة بن أمحد بن زلمد الدين مشس عن ادلصرم،

: أخربٍل بكتب ابن ىشاـ شيخ اإلسالـ ابن حجر العسقالٍل، عن الشيخ زلب  ٕٔقاؿ األنصارم، أمحد
 ق( .ُٕٔالدين ابن مؤلفها، عنو رمحو اهلل )ت 

 

 

 

 متن شذور الذىب

مد بن أمحد اذلندم احلنفي أنبانا بو شيخنا العالمة قاسم بن إبراىيم بن حسن البحر، أخربنا بو شيخنا زل
جلميعو، كىو عن زلمد بن أمحد السادلي إجازة إف مل يكن مساعان، عن زلمد بن عبدالباقي بن عبدالرمحن بن 
سليماف األىدؿ، عن أبيو، عن جده الوجيو عبدالرمحن بن سليماف األىدؿ، عن ادلرتضي الزبيدم، عن 

الرملي، عن شيخ  الدين زلمد بن أمحد بن محزة سمشعالء الدين البابلي، عن الزعبلي، عن زلمد بن 
الشيخ اإلسالـ زكريا األنصارم، قاؿ : أخربٍل بكتب ابن ىشاـ شيخ اإلسالـ ابن حجر العسقالٍل، عن 

 ق( .ُٕٔزلب الدين ابن مؤلفها، عنو رمحو اهلل )ت 

 

                                                           
ٙ7
 ( .8ٖٓنصاري )ثبت شٌخ اإلسالم زكرٌا األ 
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 الحاجب البنفي النحو  الكافيةكتاب 

 بن زلمد الشيخ عن عبدالباقي، الشيخ كالده عن احلنبلي، ادلواىب أيب إىل( اآلجركمية) منت ُب بسندنا أركيو
 الكماؿ عن ،(قَٖٗ ت)الط ييب إبراىيم بن أمحد بن أمحد الشيخ عن ،(قَُّّ ت) ادلٍيدىاٍل يوسف

 أيب عن ،(قٖٔٓ ت) عبداذلادم بن حسن بن أمحد العباس أيب عن ،(قّّٗ ت) احليسيٍت محزة بن زلمد
 كاحلافظ ،(قٓٗٔ ت) النًَّصييب علي بن زلمد بن زلمد عبداهلل أيب عن أبيو، عن الذَّىىيب، احلافظ ابن ىيريرة

ٍميىاًطي، الدين شرؼ  ،(قٓٗٔ ت) الشافعي القيسىٍنًطيٍت عيمر بن أبوبكر الدين رضي النٍَّحوم كالعالمة الد 
 ابن بكر أيب بن عيمر بن عيثماف كعىمر  أيب الدين مجاؿ النٍَّحوم ادلقرئ الفقيو العالمة ادلصنف عن : ثالثتهم

 . (قْٔٔت ) ادلالكي الكيٍرًدم احلاجب

 

 

 الِعزّْي تصريفكتاب 

 الرزاؽ عبد زلمد الشيخ عن، األثرل البَتكٌب ادلرعشلي فؤاد بن الرمحن عبد بن يوسف الدكتورعن  أركيو
 عن ،الرمحيت مصطفى خالشي عن ،الكزبرم الرمحن عبد الشيخ عن ،اخلطيب النصر أيب الشيخ عن، اخلطيب

 الفتح أيب العالمة عن الغىز م، البدركالده عن ، الغزم زلمد بن زلمد النجم عن ،النابلسي الغٍت عبد الشيخ
، جىد ه عن ،(ىػَٔٗت) العىٍوُب ادلًز م صاحل بن علي بن زلمد بن زلمد  الكوسي، ناصر بن زلمد عن علي 

 بن إبراىيم بن الوىاب عبد ادلعايل أيب الدين عز العالمة الشيخ ادلصنف عن العجمي، علي بن مجاؿ عن
 . (قٓٓٔت ) الًعز م الز صٍلىاٍل الوىاب عبد
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 الت َّْفَتازاني للسعد الِعزّْي تصريف شرح

 الشيخ عنعن الشيخ األستاذ الدكتور يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي البَتكٌب األثرم،  مصنفاتو كسائر أركيو
 الشيخ عن، الكزبرم الرمحن عبد الشيخ عن، اخلطيب النصر أيب الشيخ عن، خلطيبا الرزاؽ عبد زلمد

، عن أبيو الغزم زلمد بن زلمد النجم عن، النابلسي الغٍت عبدالعارؼ باهلل  وشيخ عن، الرمحيت مصطفى
 ءعال الوقت عالمة عن احمللي، الدين جالؿ العالمة عن ،األنصارم زكريا اإلسالـ شيخ عن الغزم، البدر
 الدين سعد عمر بن مسعود الكبَت العالمة ادلصنف عن ،(ىػُْٖت) النٍَّحًوم احلنفي البخارم الدين

 . (قِٕٗت ) احلنفي التػٍَّفتىازىاٍل

 العالمة عن العقيلي، زلمد بن أمحد القاسم أيب الدين شرؼ العالمة عن السيوطي، عن الغزم، كالبدر( ح)
 .  عنو ،(ىػُٖٔت) الشافعي األىبًيػٍوىٍرًدم زلمد نب علي بن احلسن الدين حساـ اللُّغوم

 

 

 

 

 ٛٙقاري للُمبل الِعزّْي تصريف شرح

 العالمة اإلماـ ادلصنف عن البابلي، الشمس عن احلنبلي، ادلواىب أيب إىل( اآلجركمية منت) ُب بسندنا أركيو
  . (قَُُْت )احلنفي  القارم سلطاف بن علي ميال الدين نور

  

 

                                                           
ٙ8
نجانً تصرٌف شرح فً الربانً الفتح والمسمى العزي, تصرٌف شرح   . الزِّ
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 الصَّرف فن في ْرفالعَ  َشَذاكتاب 

شيخنا احملدث الدكتور  عن كالبديع، كالبياف ادلعاٍل ُب الربيع زىر:  مثل اللُّغة ُب مصنفاتو كسائر أركيو
 السيد ادلعمَّر احملدث العالمة عن ادلالكي، عىلىوم زلمد السيد شيخنامصطفي أبو سليماف الندكم، عن 

ٍندىاف بن أمحد بن سامل  عن بك، اخليضىرم زلمد الشيخ العالمة عن ،(قُّٓٗ ت) ياحلىٍضرىمً  احليسيٍت جى
ت )الشافعي  األزىرم احلىمىالكم العىلىوم أمحد بن زلمد بن أمحد الشيخ احملقق اللغوم العالمة ادلصنف
 . (قُُّٓ

، الصرؼ فن ُب العرؼ شذا كتاب قرأتقاؿ :  األزىرم، علي صاحل علي األديب العالمة ناشيخ كأنبانا بو
 فن ُب العرؼ شذا كتاب قرأت:  قاؿ ،(قُّٕٗ ت) ٗٔادلهدم زلمود الشيخ فضيلة اللغوم ماـاإل على

 .(قَُّٓ ت) الدرعمي احلمالكم زلمد بن أمحد الشيخ العالمة اذلماـ اإلماـ مؤلفوعلى  ،الصرؼ

 . عنو ،الفاداٍل و زلمد ياسُتشيخ عنأنبانا بو إجازة الدكتور يوسف بن عبدالرمحن ادلرعشلي،  كعاليا( ح)

 

 

 

 الصرف علم في الطالب ىداية كتاب

 علم ُب الطالب ىداية كتاب قرأتقاؿ :  األزىرم، علي صاحل علي األديب العالمة الشيخ أنبانا بو إجازة
 ىداية كتاب قرأت:  قاؿ ،(قُّٕٗ ت) ادلهدم زلمود الشيخ فضيلة اللغوم اإلماـ على الصرؼ،
 . اهلل رمحو ادلراغي أمحد الشيخ العالمة اذلماـ ـاإلما مؤلفو على الصرؼ، علم ُب الطالب

 

                                                           
ٙ9
 هـ .79ٖٔكان رحمه هللا نصرانٌاً ثم أسلم, وتوفً رحمه هللا سنة  
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 للَسكَّاكي العلوم مفتاحكتاب 

 زلمود اذلند شيخشيخو  عن نبانا إجازة موالنا كيل احلق الصديقي، عن شيخو العالمة حسُت أمحد ادلدٍل،أ
 عن وم،الدىل إسحاؽ زلمد احملدث عن الفانيفيت، الرمحن عبد القارم احملدث عن الديوبندم، احلسن
 طاىر أيب عن الدىلوم، الرحيم عبد بن أمحد اهلل كيلٌ  احملدث كالده عن الدىلوم، العزيز عبد احملدث

 زلمد البدر كالده عن الدمشقي، الغزم زلمد النجم عن ادلدٍل، الكوراٍل إبراىيم أبيو عن ادلدٍل، الكوراٍل
 البدر عن احلنفي، قطلوبغا بن مقاس الشيخ عن سيوطي،افظ جالؿ الدين الاحل عن ،الدمشقي الغزم

 حسُت الن ظىاـ عن التربيزم، األٍردىبيلي اهلل عبد بن علي احلسن أيب التاج عن السٍُّرمىارم، ركح أيب عن العيٍت،
 بن يوسف يعقوب أيب اإلماـ ادلصنف عن الغىرَّاقي، احملسن عبد بن أمحد الشهاب عن الطُّوسي، زلمد بن
    . (قِٔٔت ) السكَّاكي بكر أيب

  

 

 , وشرحو اإليضاحالببلغة في المفتاح تلخيصكتاب 

 البػيٍلًقيٍت، الدين عىلىم شيخو عن السيوطي، احلافظ عن الغىز م، البدر إىل( اآلجركمية منت) ُب بسندنا أركيو
 بن عبدالرمحن بن زلمد الدين جالؿ القاضي اإلماـ ادلصنف عن البػيٍلًقيٍت، الدين ًسرىاج العالمة كالده عن

 . (قّٕٗت ) الشافعي القىٍزكيٍت عيمىر

 .عنو التػَّنيوًخي، إسحاؽ أيب عن العيٍقيب، النَّعيم أيب عن زكريا، اإلسالـ شيخ عن الغزم، كالبدر( ح) 
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 الببلغة وأسرار المائة, الَعواملكتابي 

د عماد سكر، عن الشيخ احملدث الدكتور ماىر ياسُت الفحل، عن ادلهندس زلم مصنفاتو كسائر أركيهما
 ابن أمحد بن اخلَت أيب ادلفيت كالده عن الدمشقي، عابدين اخلَت أيب بن اليسر أيب ادلفيت العالمة شيخو عن
 أمُت زلمد بن الدين كعالء الدمشقي عابدين الغٍت عبد بن أمحد أبيو عن الدمشقي، عابدين الغٍت عبد

 العالمة عن الدمشقي، عابدين بن عمر بن ُتأم زلمد ادلفيت األخَت كالد عن كالمها، الدمشقي عابدين
 عن الدمشقي، السليمي اجمللد الرمحن عبد عن الدمشقي، الًتكماٍل علي عن الدمشقي، العقاد شاكر زلمد
 بن الدين أمُت بن أمحد عن الرملي، الدين خَت ادلفيت عن الدمشقي، احلصكفي علي بن زلمد الدين عالء
أمحد  احلافظ عن ،األنصارم زكريا شيخ اإلسالـ القاضي عن جده، عن كالده، عن اجلنبالطي، ادلاؿ عبد

 بن جىعفر الفضل أيب الشيخ عن الش ٍحنىة، ابن عن التػَّنيوخي، إسحاؽ أيب عن ،العسقالٍل حجر بنبن علي 
 علي بن زلمد زىيد أيب بن علي احلسن أيب عن الس لىفي، طاىر أيب احلافظ عن ،(قّٔٔ ت) اذلٍمدىاٍل علي

 ،(قَٕٓ ت) األىبًيوىٍرًدم   أىمٍحىدى  بني  زليىمَّدي  ادلظىفَّرً  أىيب كاألستاذ ،(قُٔٓ ت) بالفىًصيحي ادلعركؼ لنحوما
 الشافعي اجليٍرجىاٍل   الرمحن عبد بن القاىر عبد بكر أيب ادلتكلم اإلماـ العربية شيخ ادلصنف عن:  كالمها
 . (قُْٕت ) النٍَّحوم  
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 ٓٚوالبيان المعاني علمي نظم في الُجَمان ُعقود

خربنا بو الشيخ احملدث الدكتور مصطفي أبو سليماف الندكم، عن شيخو العالمة احملقق عبدالفتاح أبو أ
 اخلطيب، عن النصر أيب الشيخ ادلعمر غده، عن الشيخ العالمة السيد عبداحلي بن الكبَت الكتاٍل، عن

 النابلسي، عن الغٍت عبد الشيخ العارؼ باهلل عن محيت،الر  مصطفى الشيخ الكزبرم، عن الرمحن عبد الشيخ
العالمة احلافظ جالؿ الدين  ادلصنف عنالغزم،  اإلماـ البدر أبيو عن الغزم، زلمد بن زلمد العالمة النجم

 السيوطي .

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                                           

7ٓ
  . المفتاح تلخٌص نظم وهو السٌوطً, الدٌن جالل للحافظ كالهما( وشرحه الُجمان عقود) نظم 
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 {املصادر واملراجع}

 ثبت شيخ اإلسالـ زكريا األنصارم . 

 د الشيخ عبدالغٍت .ثبت اليانع اجلٍت ُب اساني

 فهرس الفهارس كاألثبات كمعجم ادلعاجم كادلشيخات كادلسلسالت، تأليف عبداحلي بن عبدالكبَت الكتاٍل. 

 سد األرب من علـو اإلسناد كاألدب )ثبت األمَت الكبَت( .

 باألكائل السنبلية .النفحة ادلسكية ُب األسانيد ادلتصلة 

ف ُب أسانيد الشيخ عمر محداف، تأليف أيب الفيض زلمد ياسُت بن زلمد عيسي اٖتاؼ اإلخواف باختصار مطمع الوجدا
 الفاداٍل ادلكي .

 بلوغ األماٍل ُب التعريف بشيوخ كأسانيد مسند العصر الشيخ زلمد ياسُت الفاداٍل .

 معجم ادلعاجم كادلشيخات للدكتور يوسف ادلرعشلي .

سند( تأليف الشيخ ادلسند أيب يونس صاحل  َُٓادلرعشلي، )كفيو فضل الرمحن ُب إجازة الدكتور يوسف بن عبدالرمحن 
 امحد زلمد ادريس األركاٍل ادلكي ٍب الرابغي . 

 ثبت التحرير اليسَت ألسانيد العالمة زلمد علي الصابوٍل صاحب التفاسَت

 أبو سليماف الندكم .ثبت العالمة احملدث األستاذ الدكتور عبدالكرَل السيد البدكم أمحد سليماف الشهَت بػ مصطفي 

 ثبت نظم العقد بًتتيب أسانيد السعد .

 ثبت الرضي الكاُب ُب بعض اسانيد موالنا كيل احلق الصديقي .

 ثبت سلتصر التحرير ُب بعض اسانيد الشيخ خورشيد امحد السلفي .
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 {اإلجازة}

لقدَل ُب ا كجعلهم خلفاء رسوؿ اهلل  ،علم كالتحديثاحلمد هلل الذم رفع منار أىل ال
مد كآلو الطيبُت سيدنا زل كقائد الغر احملجلُت، ،كالسالـ على إماـ ادلتقُت كالصالة كاحلديث،
، أما كصحابتو الذين جاىدكا ُب سبيل رب العادلُت كمن اىتدل هبداىم إىل يـو الدين الطاىرين،

  ،،،،بت ادلبارؾاهلل مجعو ُب ىذا الثى  فهذا ما يسرَّ  بعدي :
كطلب مٍت أف أجيزه ٔتا                                               /يخالش كقد حضر إيلَّ 

حصره ُب ىذا الثبت من األسانيد، كقد أجزتو ٔتا جيوز يل ركاية، كيصح عٍت دراية، من فركع 
كأصوؿ، كمنقوؿ كمعقوؿ، كسائر مصنفاٌب كمركياٌب؛ ليكوف ُب إفادتو العلـو لطالبيها على 

 ُب عقد مسلسل الفضالء بإنتظاـ حسن .ن، كينتظم نى أحسن سى 
  

 

 

 الدكتىر / أبى فبرس إبراهين بن عبد القبدر الىزانخبدم الكتبة والسنة : 

 كلية القرآن الكرين للقراءات وعلىههب بطنطب  –عضى هيئة التدريس جببهعة األزهر الشريف 
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