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 :الممخص
كتحتؿ معجمات الشيكخ المشيخات كاإلجازات؛ أىمية عظمى بيف كتب »

عمـ الرجاؿ؛ لعناية مؤلفييا بتدكيف معمكمات عف شيكخيـ؛ ممف 
عاصركىـ، كالحؽ أف إجازات الشيكخ المككف الرئيس لممادة التاريخية التي 
نجدىا في كتب التراجـ، كأكثرىا كثاقة كدقة، فيي السجؿ األميف الذم 

 طالب العمـ سيرة شيخو كما أجازه بو؛ أك ما قرأ عميو .   سجؿ فيو
فيي في حقيقتيا كثائؽ معاصرة تناكلت معمكمات عاصركىا؛ ككانكا عمى 
اتصاؿ ما بمف كتبكا عنيـ لذلؾ  لـ تكف معمكماتيـ، المدكنة في ىذه 
المشيخات أك اإلجازات؛ منقكلة كميا مف مصادر ألفت قبميـ، بؿ فييا 

بتدعو صاحب المشيخة أك اإلجازة، فصارت مصادر لمف جاء الكثير مما ا
المحبي في كتابو خالصة »كالدليؿ عمى كالمنا ىذا استفاد المؤرخ «.بعدىـ

في ترجمة المقاني مف ىذا اإلجازة « األثر في أعياف القرف الحادم عشر
 كاقتبس منيا الكثير.

 –ؽ الميمة ( كثيقة مف الكثائُُكقد نشر إبراىيـ المقاني في القرف )
بيف الجزائرييف؛  ذلؾ أف كثيرا منيـ قد نكىكا بو؛ كتمقكا عميو  -اإلجازة

العمـ. ككاف ذا صيتا  متمكنا في الفقو المالكي. كمما يمفت النظر أف 
إبراىيـ المقاني لـ يمنح اإلجازة لعالـ جزائرم بعينو؛ كلكنو منح إجازة 
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Abstract: 

The dictionaries of Sheikhs occupy sheikhdoms and 

vacations; of great importance among men's science 

books; for its authors to take care of recording 

information about their sheikhs; Those who were 

contemporaries with them, and the truth is that the 

licenses of the sheikhs are the main component of the 

historical material that we find in the translation books, 

and the most reliable and accurate. Or what he read. 

In fact, they are contemporary documents that dealt with 

information they experienced; And they were in some 

contact with those who wrote about them, so their 

information, which was recorded in these sheikhdoms or 

holidays, was not; They are all copied from sources 

composed before them, but they contain a lot of what 

was invented by the owner of the sheikhdom or the 

permit, and they became sources for those who came 

after them.” Lots. 

Ibrahim al-Laqani published in the eleventh century one 

of the important documents - the ijazah - among the 

Algerians; because many of them praised it; And they 

learned it. He was a reputable master of Maliki 

jurisprudence. It is noteworthy that Ibrahim al-Laqani 

did not grant the license to a specific Algerian scholar; 

rather, he granted a license to a group of Algerian 

scholars, such as Ali bin Mubarak al-Qulayi, Said 

Qaddoura and Sahnun Rafiq Sidi Ali al-Bahlul. The 

leave included others, of course, but we did not see it. 

And he said at the end of the licence: “I allow for those 

mentioned, for their children, and for the people of their 

country… all that the warning has been passed on, and 

all that it is permissible for me and me to narrate; from 

reading, audio, metaphor, offices,  
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 المقدمة
الحمد هلل رب العالميف؛ الذم حمى ىذه الشريعة بأئمة أمجاد، قيدكا الشكارد، كجمعكا 

ببمكغ الغاية مف األكابد؛ بسمسمة اإلسناد؛ فتمت اليداية؛ كاتصمت الركاية، ككممت العناية؛ 
الدراية، كصارت األسانيد المتصمة كاألنكار، يركييا األكابر عف األكابر، كمنو أضحى اإلسناد 

كالسالـ عمى رسكلو الكريـ كآلو كأصحابو  كالصالة  مف الديف، كقربة إلى رب العالميف 
 أجميعف.

الحديث  كرجاؿ فقد أبدع المؤلفكف المسممكف في تأليؼ الكتب الخاصة بالتراجـ عمكما 
خصكصا، كتنكعكا في تصنيفيا عمى أنحاء شتى مف حيث أساليب العرض كالمحتكل . أما 

 أساليب العرض فيمكف إجماليا بخمسة ىي:
التنظيـ عمى  -ّالتنظيـ عمى الكفيات .  -ِالتنظيـ عمى حركؼ المعجـ .  -ُ
 التنظيـ عمى البمداف . -ٓالتنظيـ عمى الطبقات . -ْاألنساب . 
ما مف حيث المحتكيات فقد تكسعكا فييا تكسعا كبيرا، فألفكا الكتب الخاصة بكؿ كأ

صنؼ مف أصناؼ الركاة، كالصحابة، كالتابعيف، كالثقات، كالمختمطيف كالضعفاء، كالمدلسيف. 
كألفكا الكتب الخاصة باألنساب، كاأللقاب كالكني، كالمؤتمؼ كالمختمؼ ، كالمتفؽ كالمفترؽ؛ 

نكا بذكر أسماء الشيكخ الذيف أخذكا منيـ إجازة  أك سماعا أك حضكرا ، أك كالمشتبو. كما ع
بمداف شتى؛ أك في بمد معيف، كذكر مركياتيـ عنيـ كنحك ذلؾ مما ال يحده حد، حتى بمغت 

ىػ (: )كأما كتب المحدثيف في معرفة  ْٕٔمف الكثرة الكاثرة بحيث قاؿ الصالح الصفدم )ت
الجرح كالتعديؿ كاألنساب كمعاجـ المحدثيف كمشيخات  الصحابة رضي اهلل عنيـ ككتب

الحفاظ كالركاة فإنيا شيء ال يحصره حد كال يقصره عد، كال يستقصيو ضبط، كال يستدنيو فيو 
 .ُربط، ألنيا كاثرت األمكاج أمكاجان ككابرت ، األدراج  اندراجان( 

الرجاؿ؛  كتحتؿ معجمات الشيكخ المشيخات كاإلجازات؛ أىمية عظمى بيف كتب»
لعناية مؤلفييا بتدكيف معمكمات عف شيكخيـ؛ ممف عاصركىـ، فيي في حقيقتيا كثائؽ 
معاصرة تناكلت معمكمات عاصركىا؛ ككانكا عمى اتصاؿ ما بمف كتبكا عنيـ لذلؾ  لـ تكف 
معمكماتيـ، المدكنة في ىذه المشيخات منقكلة كميا مف مصادر ألفت قبميـ، بؿ فييا الكثير 

 «.صاحب المشيخة أك اإلجازة، فصارت مصادر لمف جاء بعدىـ مما ابتدعو
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كالحؽ أف معاجـ الشيكخ المككف الرئيس لممادة التاريخية التي نجدىا في كتب  
التراجـ، كأكثرىا كثاقة كدقة، فيي السجؿ األميف الذم سجؿ فيو طالب العمـ سيرة شيخو كما 

جد محدثا حافظا مشيكرا كمرمكقا مف غير أف أجازه بو؛ أك ما قرأ عميو . كىي كثيرة إذ قمما ن
كلست استبعد »ىػ(:  َِٗ: )ت ِقاؿ شمس الديف السخاكم يككف لو معجـ شيكخ أك مشيخة،

ـ( ُِٔٗكقد ألؼ العالمة المحدث الكبير الشيخ عبدالحي الكتاني )ت«. زيادتيـ عمى األلؼ
الذم يعد « ات كالمسمسالتفيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخ»كتابو الشيير: 

 أفضؿ إحصائية لما ألؼ في ىذا العمـ إلى اليـك كالكتاب مطبكع .
اتحاؼ » كقد مفَّ اهلل عميَّ بأٍف عنيت بتحقيؽ كاحدة مف ىذه اإلجازات الميمة، كىي 
المتضمنة « ذرية سيدم عمي أبيمكؿ بأسانيد جكامع أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 

بعدد مف كتب الحديث كالفقو « ىػ ََُْت»ممف أجازكا المحدث المقاني    لعدد مف الشيكخ
 كالتفسير كالسيرة.

كتفنف العمماء في تنظيـ معجمات الشيكخ كالمشيخات مف حيث أساليب المحتكل 
كالعرض. أما المحتكيات: فقد تنكعكا فييا أيضان عمى أنحاء شتى، فمنيا ما يعنى بذكر تراجـ 

كلى مف غير اىتماـ كبير بالمسمكعات أك المقركءات أك المجازات ، كمنيا الشيكخ بالدرجة األ
ما يعني بالمسمكعات أك المقركءات أك المجازات أك نماذج منيا، كمنيا ما يعني بترجمة 
الشيخ كذكر نماذج مف المركيات عنو، كربما جمع آخركف بيف أكثر مف نكع، أك اقتصركا 

ف أخذ عنيـ باإلجازة، أك بالسماع، أكمخمكطيف، أك في عمى ذكر شيكخ صاحب، المشيخة الذي
 .ّبمد كاحد، كىمـ جرا

أما العرض، ، فرتب بعضيا عمى حركؼ المعجـ، كرتب آخر حسب كفيات الشيكخ، 
كمنيا ما رتب حسب البمداف التي دخميا صاحب المشيخة أك اإلجازة ، كرتب آخر حسب 

جيىء في ثبت الشيخ مف غير تنظيـ، كىمـ تاريخ اإلجازة أك السماع ، ككتب بعضيا كما ي
 جرا . 

 مفيوم اإلجازة
اإلجازة مأخكذة مف جكاز الماء الذم تسقاه الماشية كالحرث ، يقاؿ: استجزتو فأجازني 
إذا أسقاؾ ماء لماشيتؾ كأرضؾ، ككذلؾ طالب العمـ يستجيز العالـ عممو فيجيزه، فيقاؿ 

ؿ عمماء المصطمح اإلجازة في الترتيب الثالث كقد جعْ« مجيز» ، كلمعالـ«مستجيز»لمطالب: 
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مف صيغ التحمؿ عند المحدثيف، إذ تأتي بعد السماع، كالقراءة عمى الشيخ )العرض(، كتأتي 
 .ٓبعدىا: المناكلة ، كالمكاتبة، كاإلعالـ، كالكصية، كالكجادة

 أنكاع اإلجازة
 .ٔكلإلجازة أنكاع ال بأس بذكرىا عمى سبيؿ االختصار

لمعيف في معيف، مثؿ أف يقكؿ المجيز لممجاز: أجزت لفالف الفالني أف يجيز  -ُ
)فيذكر اسمو( ركاية الكتاب الفالني أك الكتب الفالنية، فيذكرىا، كىي أعمى أنكاع 

 اإلجازة كمنيا ىذه اإلجازة التي حققناىا بمف اهلل كفضمو .
يعيف ما  أف يجيز لمعيف في غير معيف أك خاص بعاـ، فيعيف الشخص المجاز كال  -ِ

 أجازه بو مف الكتب، بؿ يقكؿ: أجزت لؾ أك لكـ جميع مسمكعاتي أك مركياتي .
 أف يجيز لغير معيف بكصؼ العمـك  مثؿ أف يجيز لعامة المسمميف مف غير تحديد. -ّ
اإلجازة لممجيكؿ أك بالمجيكؿ؛ كأف يجيز لمحمد بف زيد؛ كفي زمانو عدة يحممكف  -ْ

يقكؿ أجزت كتاب )السنف( كلـ  يعيف أم كتاب مف ىذا االسـ فال يعرؼ أييـ أراد أك 
 السنف ىك.

، كمثالو أف يقكؿ:  -ٓ  «أجػزت لمف يكلد لفالف»اإلجازة لممعدـك
  إجازة ما لـ يسمعو المجيز كلـ يتحممو أصال .-ٔ     
ف جميكر ٲ؛عمی «أجزت لؾ مجازاتي»إجازة المجاز، نحك قكؿ الشيخ:  -ٕ      

إلجازة العمر؛ كاإلدراؾ كالفيـ كالتمييز  أك البمكغ، كما لـ يشترطكا العمماء لـ يشترطكا في ا
 القراءة عمى الشيخ أك لقيو أك الرحمة إليو كال حتى رؤيتو .

كتتككف خطة البحث مف مقدمة؛ كفصؿ كخمسة عشر مبحثا.  المبحث األكؿ: ترجمة 
ه، كمذىبو. كنسبتو، المقاني كذكر مؤلفاتو. المبحث الثاني: اسمو، ككنيتو، كلقبو، كمكلد

كعقيدتو. المبحث الثالث: كالدتو، كنشأتو، كمكانتو العممية؛ كثناء العمماء عميو؛ كصفاتو 
ككفاتو .المبحث الرابع: آثاره العممية عمى حركؼ المعجـ. المبحث الخامس: شيكخو. المبحث 

ف: رحالتو عائمتو السادس: تالميذه. المبحث السابع: ذكر مف قد يشتبو بالمقاني. المبحث الثام
كآبائو. المبحث التاسع: التعريؼ بمحتكل اإلجازة كمنيجو: المبحث العاشر: مكارده في 
كتابو.المبحث الحادم عشر :المآخذ؛ كأكىامو في الكتاب كأىميتيا؛ كآراؤه كاختياراتو . المبحث 

ؼ النسخ الثاني عشر: عنكاف الكتاب؛ كتكثيقيا كنسبتيا لممؤلؼ. المبحث الثالث عشر: كص
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الخطية المعتمدة في التحقيؽ. المبحث الرابع عشر: منيج العمؿ في تحقيؽ ىذا الكتاب. 
المبحث الخامس عشر  ترجمة أبي سعيد عبد الرحمف بف سيدم عمي أبيمكؿ؛ كأخيو عمي   

 كالنص المحقؽ.
كحاكلت جاىدنا ضبط أسماء الركاة عند كركدىا أكؿ مرة؛ خشية االلتباس في نطقيا 

بتيا اعتمادا عمى كتب المؤتمؼ كالمختمؼ كالمشتبو  في ضبط الركاة  ككتب البمداف، ككتا
كشرحت بعض المفردات المغكية؛ كبياف معانييا مف كتب المغة؛ التي تحتاج إلى تكضيح 

 القارئ كالباحث.
كعنيت عند ذكر المكارد بذكر اسـ الشيرة لممؤلؼ؛ ثـ كممة أك كممتيف مف عنكاف 

اسـ المؤلؼ كامالن كاسـ الكتاب؛ ثـ ما يتعمؽ بو مف ذكر المحقؽ كالطبعة  الكتاب، كذكرت
كمكانيا كتاريخيا في قائمة المصادر كالمراجع. ككؿ المصادر كالمراجع التي استخدمتيا كانت 
بتصرؼ. كلـ اتطرؽ لبعض المكاضيع كتعريؼ كتراجـ الفرعية؛ كالمصطمحات المغكية إال 

ة كسياسة المجمة. ]  [: أقكاس اإلضافة سكاء في المتف أك الحاشية قميال؛ كغيرىا خشية اإلطال
لزيادة كممة أك تكضيحيا، أك عدـ التباس أك كضعناىا لمعناكيف؛ كبقية المصطمحات لـ نبينيا 

 ألنيا التخفى عمى كثير. كالحمد هلل رب العالميف. الباحث.
 الفصل األول

 المبحث األول:  ترجمة المقاني وذكر مؤلفاتو , 
حاجي خميفة :سمـ الكصكؿ إلى طبقات تناكؿ عدد غير قميؿ مف المؤرخيف، منيـ:

شجرة النكر »(؛ك محمد مخمكؼ، ٗ-ٔ/ ُ« )خالصة األثر»(؛ المحبي:ٖٔ/ ُ« )الفحكؿ
« ؿ كالتكالي سمط النجكـ العكالي في أنباء األكائ» (، كالعصامي:ُِْ- ُِْ/ ُ« )الزكية

قطؼ الثمر في رفع »( ، كالفالني: ٕٗ-ٔٗ/ ْ« )ديكاف اإلسالـ»(، كالغزم: ْٗٓ/ ْ)
إيضاح ( »ُّ-َّ/ ُ« )ىدية العارفيف»( كالباباني: ُِّ)ص« أسانيد المصنفات

التاج المكمؿ مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ »(، كالقنكجي:ِْٕ/ ُ«)المكنكف
/ ُ« )معجـ المؤلفيف»(، ككحالة: ُُّ-َُّ/ ُ« )فيارسفيرس ال»( كالكتاني ّٖٓ)ص
/ ُ«)األعالـ»(،كالزركمي:ِ/ ٗ« )الخطط التكفيقية»( ك عمي بف مبارؾ ِ

(؛ ٖٔ-ٖٓ)ص« ( األزىرم:اليكاقيت الثمينةُِٗٓ« )معجـ المطبكعات»(؛كسركيس:ِٖ
ـ (؛عادؿ نكييض :معجِّٗ/ ِ« )الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسالمي»الحجكم: 
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(؛معجـ تاريخ التراث اإلسالمي في ٖ/ ُالمفسريف مف صدر اإلسالـ كحتى العصر الحاضر )
 (.ّ-ُ/ُ« )المخطكطات كالمطبكعات -مكتبات العالـ 

 المبحث الثاني: اسمو وكنيتو ولقبو ومولده ومذىبو ونسبتو وعقيدتو.
محمد بف إبراىيـ بف إبراىيـ بف حسف بف عمي بف عمي بف عمي بف عبد القدكس بف  

 ،  ٕاألىٍمدىاد؛ كأبك إسحاؽ ىاركف، أبك 
؛األشعرم ،المتكمـ ٗ،المصرم، األزىرم، الفقيو ، المالكي، المَّقَّاني ٖبرىاف الديف

. كيرجع نسبو إلى الحسف السبط بف عمي بف أبي َُ،المدرس، الصكفي، المحدث، األصكلي 
 . ُُالطالب رضي اهلل عنو

 كمكانتو العممية، كثناء العمماء عميو كصفاتو ككفاتو .المبحث الثالث: كالدتو ك نشأتو 
لـ تذكر مصادر ترجمتو كالدتو: ذكر السُّحيمي في كتابو "المزيد عمى إتحاؼ المريد 

أف المقاني قد تكفي عف نيؼ كسبعيف سنة، ككانت كفاة المقاني سنة  ُِشرح جكىرة التكحيد" 
  ىػ(، كالنيؼ عند العرب مف كاحدة إلى ثالث.َُُْ)

ىػ( أك قبميا بسنة، أك سنتيف، َٕٗفعمى ىذا تككف كالدة اإلماـ المقاني في حدكد سنة )
 . ُّكاهلل تعالى أعمـ
 نشأتو
لـ تشر مصادر ترجمتو إلى نشأتو؛ كلكف بإلقاء نظره عمى مخزكنو العممي    
ه دكالمتنكع؛ كعمى كثرة تالميذه كشيكخو؛ كعمى بمدتو التي نشأ بيا؛ كأجدا المتعددةكالثقافي؛ 

العممي آنذاؾ؛ أف ينشأ المقاني في بيئة ككسط غير عممي؛ كىذا  بالنبكغكأعمامو المذيف عرفا 
 مف المستبعد؛ كالسيما إنو ذك شرفا كحسب. 

 مكانتو العممية وثناء العمماء عميو وصفاتو خمقية:
كاف عالمان، فاضالن، زاىدان، بارعان في األصميف، فقييان محدثا، :»ُْيفةقاؿ حاجي خم 

ننؼ فأجاد؛ كانتفع الناس بو كبتصانيفو  «. ألحؽ األصاغر باألكابر. درَّس فأفاد؛ كصى
األمداد؛ الممقب برىاف الديف المقاني؛ المالكي. أحد  أبك  ىك اإلماـ :»ُٓالمحبي 

في عمـ الحديث كالدراية؛ كالتبحر في الكالـ .ككاف إليو األعالـ المشار إلييـ بسعة االطالع 
 «.المرجع في المشكالت؛ كالفتاكم في كقتو بالقاىرة
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ككاف قكم النفس؛ عظيـ الييبة؛ تخضع لو الدكلة؛ كيقبمكف :»صفاتو: قاؿ المحبي 
شفاعتو؛ كىك منقطع عف التردد إلى كاحد مف الناس؛ يصرؼ كقتو في الدرس 

 «.ُٔكاإلفادة...
خاتمة المحققيف؛ كسيد الفقياء كالمتكمميف؛ إماـ األئمة؛ : »ُٕقاؿ: العصامي

 كمكضح المشكالت المدليمة.
ككاف عظيـ الييبة؛ تخضع لو الدكلة :مع انقطاع التردد عف »قاؿ محمد مخمكؼ: 

 «.ُٖ الناس. ككانت لو مزايا ككرامات باىرة
سيا مشيكرا بالعمـ شيخ المالكية عالميا كمدر :»ُٗالحضيكي في طبقاتو  قاؿ 

 «كالصالح كالكالية في مصر.
ألقابو كظائفو: تكلى كظيفة الفتكل في مصر؛ كخاصة بالقاىرة. ككاف إليو المرجع في 
المشكالت كالفتاكم في كقتو. كبالجممة؛ فيك متفؽ عمى جاللتو كعمك شأنو. كلقب بألقاب 

عده مف العمماء كالمؤرخيف كأكصاؼ شيادة مف عاصره مف العمماء أك مف الذيف جاؤكا مف ب
اإلماـ؛ إماـ األئمة؛ إماـ مصر؛ عالـ مصر؛ العالمة؛ العمـ؛ كمكضح » كمف ذلؾ: 

 كغيرىا مف األكصاؼ.  «.المشكالت المدليمة؛ سيد المتكمميف؛ سيد الفقياء؛ خاتمة المحققيف
 ومما رثي بو   وفاتو

كالعمـ؛ كىك راجع مف الحج  مات اإلماـ المقاني رحمو اهلل بعد حياة حافمة بالتعميـ 
بمحؿ يقاؿ لو: الشرفة. ككاف ذلؾ ليمة األحد قبيؿ العشاء األخيرة، ثالث شير صفر، سنة 

ىػ(، عف نيؼ كسبعيف سنة أك أكثر كما بيينا سابقا، كذكر العياشي في رحمتو أنو َُُْ)
ًمؿ إلى )عقبىة أىٍيمىة(َِق(ََُْتكفي سنة) ؿٍّ عاؿو بطريؽ الركب المصرم، فدفف ُِ. كحي بمىحى

 مجاكر آلخر بساتينيا التي ينزؿ الحاج بعد رجكعو خمفيا، 
 .ِِعمى يميف الراجع تجاه البحر الممح

قد تكفي في  ِّكمما رثي بو :كاف الحافظ الكبير أبك العباس أحمد التممساني المالكي  
 ِْلدمشقي نفس السنة التي تكفي فييا اإلماـ المقاني، فقاؿ فييما المصطفى بف محب الديف ا

 يرثييما:
 إماماف ما لمدىر بعدىما خمؼي …....... مضى المقرم إثر المقاني الحقا 

 فأثر ذلؾ الدمع ما فيو مف كيمؼي … فبدر الدجى أجرل عمى الخد دمعو 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91اجمللد ) (4العدد )

 2222كانون األول 

 

)ّْٕٓ ) 
 

 المبحث الرابع: آثاره العممية عمى حروف المعجم.
؛ كىي دالة عمى مكانتو العممية منيا  ما أتميا؛ كمنيا ألؼ المقاني في مختمؼ العمـك

 مالـ يتميا؛ كالبعض منيا طبع؛ كمنيا لـ يطبع؛ كمنيا مفقكد كسأبيف فيما يأتي ما بينتو سابقا.
األقكاؿ الجمية في شرح التحفة المرسمة لمحمد بف فضؿ اهلل البرىانبكرم اليندم  -ُ
الشمائؿ بيجة المحافؿ كأجمؿ الكسائؿ بالتعريؼ بركاة  -ّفي التصكؼ كالعقيدة.-ِالصكفي. 

تفسير  -ْىػ( في عمـ الرجاؿ كالحديث. َُّٕ= شرح شمائؿ الترمذم. تاريخ التأليؼ)
تحفة ذرية عمى أبيمكؿ بأسانيد جكامع أحاديث الرسكؿ.في عمـ التراجـ  -ٓالقرآف.مفقكد .

تعميؽ الفكائد عمى شرح العقائد لمسعد.لـ يتميا في  -ٔكالرجاؿ كالسند ككتب السير كالحديث. 
تعميقة عمى المكاىب المدنية كالمنح المحمدٌية.حسب عممي غيرمطبكع كىك قيد  -ٕة. العقيد

تمخيص التجريد لعمدة المريد في شرح جكىرة التكحيد.ألفو  -ٖالتحقيؽ مف قبمنا في السيرة. 
جكىرة التكحيد؛الكثير مف الناس ال  -ٗعسى اف تككف عكنا لمطمبة في فيـ )عمدة المريد(. 

إال )بالجكىرة( كفاقت شيرتو شيرة المؤلؼ.كىي أرجكزة شعرية صغيرة الحجـ؛  يعرفكف المقاني
( كحظيت بعناية فائقة مف قبؿ العمماء كالطمبة قديما كحديثا .كشرحيا ُْْعدد أبياتيا )

المقاني ثالث شركح رغبة لمطمبة؛ كشرحيا ابنو عبد السالـ في كتابة )إرشاد المريد(؛ كشرحيا 
)تحفة المريد عمى جكىرة التكحيد(. كأنشأىذه المنظكمة  في ليمة بإشارة البيجكرم في حاشيتو 

كحاشية عمى جمع الجكامع  -َُمف شيخو في التربية كالتصكؼ الشيخ الشرنكبي.مطبكع. 
حاشية عمى  -ُُسماىا بالبدكر المكامع مف خدكر جمع الجكامع.لـ يتميا في أصكؿ الفقو. 

ىػ(  ٖٓٗحقائؽ عقيدة أبي عبد اهلل السنكسي )ت  -ُِمختصر خميؿ.في  الفقو المالكي. 
السراج  -ُْخالصة التعريؼ بدقائؽ شرح التصريؼ لمتفتازاني.لـ يتميا.  -ُّمخطكط. 

 -ُٔشرح العقائد النسفية )في الكالـ(.  -ُٓالكىاج بشرح قٌصة اإلسرل كالمعراج.مخطكط.
اآلجركمية = تكضيح ألفاظ شرح مقدمة  -ُٕالشرح الكبير لجكىرة التكحيد) في الكالـ(. 

الصاـر البارؽ في الرٌد عمى السرىندم المارؽ الرصيد  -ُٖمقدمة اآلجركمية  )في النحك(. 
عمدة المريد لجكىرة  -َِعقد الجماف في مسائؿ الضماف كىك في الفقو.  -ُٗالعمكمي.

كط. الفصكؿ في أركاف اإلسالـ.مخط -ُِالتكحيد )في الكالـ(.كىي أكؿ شركح الجكىره. 
قضاء الكطر مف نزىة النظر -ِّكشؼ الكركب لمالقاة كالتكسؿ بالمحبكب .قصيدة.  -ِِ

مجمكعة الفتاكل )في الفقو  -ِْفي تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر لمعسقالني. 
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نثر المآثر فيمف أدرؾ مف  -ِٔالفتكل كقكاعد اإلفتاء باألقكل.  أصكؿ  منار   - ِٓالمالكي(.
نصيحة اإلخكاف باجتناب  -ِٕر ذكر فيو كثيرا مف مشايخو. لـ يتميا. القرف العاش

ىداية المريد لجكىرة التكحيد كىك الشرح الثالث لمجكىرة طمبو منو بعض  -ِٖ. ِٓالدخاف
 اإلخكاف أف يككف شرحا كسطا كىذا الشرح كسطا مف سابقيو.

 المبحث الخامس: شيوخو.
بكر. الشيخ العالمة؛ المحقؽ الشيخ  إبراىيـ بف عبد الرحمف بف عمٌى بف أبى -ُ

االعتقاد؛  األشعرمبرىاف الديف العمقمٌى؛ الٌنجار؛ المصرم الدار، القاىرم الشافعي المذىب؛ 
المحٌدث الراكية؛ رٌحالة  أىؿ زمانو؛ ككاحد كقتو كأكانو. أخك الشيخ شمس الديف العمقمي؛ كأنو 

كقرأ البخارم كامال، كثمث مسمـ، كجميع  مف بمدة العالقمة قرية مف ككرة بمبيس؛ كنشأ بيا،
الشفا؛ عمى قاضي شياب الديف الفتكحي؛ كسمع عميو األكثر مف بقية الكتب الستة بقراءة 
الشمس البرىمتكشي، كقرأ جميع السيرة البف ىشاـ عمى المحيكم يحيى الكفائي قاضي 

بف عبد اهلل  الحضرة، كجميع البخارم كسيرة ابف سيد الناس عمى السيد الشريؼ يكسؼ
ًطيبي  الشيخ أحمد  -ِ.ِٔ ق(ْٗٗاألرميكني.)ت أحمد  -ّالشٍِّرًبيًنٌي. )لـ اجد لو ترجمو(. اٍلخى

بف عثماف بف أحمد بف عمي؛ الحسيني؛ البرىاني؛ الشاذلي؛ القادرم؛ الصكفي؛ الشاعر 
 .كىك الذم أشار عمى المقاني بتصنيؼ) الجكىرة(.ِٕق(ْٗٗالمعركؼ بالشرنكبي)ت 

د بف قاسـ، أبك العباس؛ شياب الديف شيخ اإلسالـ المعركؼ بالصباغ؛ أحم -ْ
احمد بف  -ٓ.ِٖق(ْٗٗكبالعبادم؛ ثـ القاىرم الفقيو الشافعى األزىرم، البياني، الٌنحكم )ت

أحمد البمقيني الكزيرم. مف  -ٔ.ِٗىػ(  ٓٔٗمحمد الزرقاني؛ المالكي؛ النحكم.)كاف حيا 
ٍنياىكم  أحمد  -ٕ.َّيمشايخو في التصكؼ.انفرد بو المحب بف  أحمد  . كلعمو الشيخ: ُّالمى

أحمد بف أبي بكر؛ شياب الديف؛ الدمشقي؛ المعركؼ بالعيثاكم؛  بف  يكنس  
الشافعي.المفتي؛المدرس كنفع الناس بو ككاف عالما؛ كرعا جميؿ القدر؛ نبيو الذكر؛ جيد 

العىٍيثىاكم: بفتح   ق(. َُِٓا)تالممكة؛ سميـ الطبع؛ ككاف ألطؼ األشياخ عبارة كأجكدىـ تقرير 
العيف الميممة ثـ ياء مثمثة كألؼ مقصكرة نسبة إلى )عيثا( قرية مف قرل )البقاع العزيزم (مف 
ضكاحي دمشؽ كيقاؿ في النسبة إلييا )عيثكم( أيضا كما استعممو العمرم كعيثالغة 

صرم المكلد إسماعيؿ بف عمر بف عمي بف كفا أبك بكر التكنسي األصؿ كالم -ٖعامية.
العجمكني؛ الدمشقي؛ الشافعي. عالـ بالنحك كالصرؼ المغة  كالدار، كلد ببمدة شنكاف بالمنكفية،  
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الجبرتي: المفتي؛  لعمو: أبك بكر -ٗ. ِّق(َُُٗالمعركؼ بالشنكاني المتكفى)ت
 المدرس؛القاضي الشافعى نزيؿ القاىرة، اإلماـ العالمة الكقكر؛ الصمكت... كانتفع بو خالئؽ،

الشيخ العالمة الشيخ جامع الدميرم  -َُ. ّّككاف مجمسو مجمس؛ عمـ كخشية كأدب
سالـ بف محمد بف محمد عز الديف محمد ناصر  -ُُأخكالشيخ أبي الفتح الدميرم. لـ أعرفو.

السنيكرم؛ المالكى؛ المصرم كأحد شيكخيا؛ كالشيخ الفقيو؛ المحدث؛ المتفنف الديف أبك النجا؛ 
الراكية المسند؛ ككاف مفتي المالكية في مصر كمدرسيا؛ كالمعركؼ  العالمة المحٌدث

بالسنيكرم.  كلو معرفة بالنحك؛ كلو مشاركة تامة في سائر العمكـ؛كذكر أنو لـ يكثر عف أحد 
السنيكرم أم المقاني.)ت  منيـ مثؿ ما أكثر عف اإلماـ اليماـ أبي النجا سالـ 

لبمقيني.الشيخ اإلماـ المصرم شيخ المحيا با صالح بف أحمد؛ المعركؼ  -ُِ.ّْق(َُُٓ
بالقاىرة؛ كابف شيخو الشياب العارؼ باهلل تعالى عالمة المحققيف.كالعالـ الزىاد كلو القدـ 

 -ُّ.ّٓق(َُُٓالبيٍمقىٍيًني: نسبة لبمقينة مف غربية مصر )ت الراسخة في التصكؼ كالفقو. ك
طو  الشيخ  -ُْأعرفو كلـ أجد لو ترجمو.  الشيخ العالمة الشيخ أبك الطبيب الشٍِّرًبيًنٌي.لـ

عبد  -ُٔعبد الدائـ البقرم .لـ اجد لو ترجمو. -ُٓالمالكي. لـ أتبينو كلـ اجد لو ترجمو. 
الشربيني؛ زيف الديف بف شمس الديف؛ الفقيو الشافعي؛  الرحمف بف محمد .المصرم الخطيب؛ 
ريـ بف ناصر الديف. كريـ عبد الك -.ّٔق(َُُْالصكفي؛ المتكفي بمكة المكرمة سنة) 

الديف. البىرىميكني؛ عالـ بفقو المالكية. مف أىؿ )مصراتة(؛ تفقو بيا كبمصر؛ كانتقؿ إلى مكة 
عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل بف عمي بياء الديف؛ العجمي؛  -ُٕ.ّٕىػ( ٖٗٗ)ت بعد 

األزىر األزىرم الفقيو المحدث األصكلي الفرضي الحاسب الشافعي؛ الخطيب بالجامع 
عمى بف  -ُٖ.ّٖق(. نسبتو إلى شنشكر مف قرل)المنكفية(ٗٗٗالمعركؼ بالشنشكرم)ت 

محمد بف عمى بف خميؿ.... بف غانـ... الخزرجى السعدم العبادم المقدسي االصؿ القاىرم 
الحنفي العالـ الكبير الحجة الرحمة القدكة رأس الحنفية فى  الديف  نكر  المكلد كالسكف الممقب 

ماـ أئمة الدىر عمى االطالؽ كأحد أفراد العمـ المجمع عمى جاللتو كبراعتو كتفكقو عصره كا
فى كؿ فف مف الفنكف كبالجممة كالتفصيؿ فيك أعمـ عمماء ىذا التاريخ كأكثرىـ تبحرا كأجمعيـ 
لمفنكف مع الكالية كالكرع كالزىد كالشيرة الطنانة التى سمـ ليا أىؿ عصره كأذعنكا ليا مع اف 

ييف يجحدكف فضؿ بعضيـ بعضا كال يذعنكف كؿ االذعاف كقد كقفت عمى أخباره كثيرا العصر 
عمي بف  -ُٗ.ّٗق(ََُْفى التكاريخ ككتب اآلداب المؤلفة فانتقيت ما يحصؿ المراد. )ت
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يحيى نكر الديف؛ المصرم؛ الفقيو الشافعي؛ المعركؼ بالزٌيادم: نسبتو إلى محمة زياد 
عمر بف إبراىيـ بف  -َِ. َْق(َُِْالشافعية بمصر. )ت  بالبحيرة. انتيت إليو رياسة

ٍيـ؛ سراج الديف؛فقيو، مشارؾ في بعض  محمد؛ الشيخ الفاضؿ؛ المصرم، المعركؼ بابف نيجى
محمد بف أحمد بف حمزة .شمس الديف الرممي؛ المصرم؛  -ُِ.ُْىػ( ََُٓالعمكـ.)ت 

فسر؛ الممقب بالشافعي الصغير؛ المنكفي؛ األنصارم؛ الفقيو الشافعي كمفتييا؛ النحكم، الم
كقع االتفاؽ عمى المغاالت بمدحو كىك أستاذ األستاذيف كأحد أساطيف؛ العمماء كأعالـ 
نحاريرىـ محيي السنة كعمدة الفقياء في اآلفاؽ. كذىب جماعة مف العمماء الى أنو مجدد 

لشافعي أبك الحسف محمد البكرم الصديقى المصرل ا   -ِِ.ِْق(ََُْالقرف العاشر )ت 
البنكفرم المالكي شيخ  البنكفرم: الشيخ شمس الديف  محمد    -ِّ.ّْق(َُِٖتكفى سنة)

المالكية بمصر؛ اإلماـ العالمة شيخ اإلسالـ الكرع الزاىد الخاشع الناسؾ العابد، كأجازكه 
عمماء بمده باإلفتاء كالتدريس، ككاف مكبا عمى العمـ كالعمؿ غير ممتفت إلى شيء مف الدنيا 

رحا لمتكمؼ مؤثرا لمخمكؿ، ككاف يقسـ السنة ثالثة أقساـ أربعة أشير يحج، كأربعة أشير طا
يرابط، كأربعة أشير يقرمء العمكـ كيصمي، ككانت كفاتو أكاخر القرف العاشر رحمو اهلل تعالى 

الطبالكل الشافعى،  ْٓناصر الديف محمد بف سالـ بف عمي؛ أبك نصر -ِْ.ْْرحمة كاسعة
ة. كانفرد في كبره بإقراء العمكـ الشرعية كآالتيا كميا، حفظا، كلـ يكف في عاش نحك مئة سن

محمد العسيمي أك الصيمي أك الصمتي  -ِٓ. ْٔق(ٔٔٗمصر أحفظ ليذه العمكـ منو. )ت
كترجح لدم إنو: محمد بف مكسى بف عالء الديف القدسي المعركؼ بالعسيمى ) 

محمد بف عمر  -ِٔ. ْٖق(َُِّ. أك محمد بف أحمد الصمتي الحنفي )تْٕق(َُُّت
الخفاجي؛ المصرم؛ الشافعي كالد الشياب؛ أخذ عف كبار الشيكخ كتصدر لالفادة كالتدريس  

كانتفع بو جماعة مف كبار العمماء. أحد أجالء العمماء فى عصره؛ مفننا بارعا محققا مدققا 
شيخ الترجماف ال محمد المعركؼ بابف -ِٕ.ْٗق(َُُُمشيكر الصيت ذائع الذكر . )ت

محمد زيف  -ِٖ. َٓق( ََُْالزاىد الكرع الناسؾ المشيكر المصرل االستاذ الكبير)ت
العابديف بف جالؿ الديف محمد بف ابى البقا محمد بف عبد الرحمف بف احمد بف محمد البكرم 
الصديقى جماؿ الديف المصرل الفقيو الشافعي شيخ اإلسالـ تاج العارفيف الصكفي كمؤسس 

 -ِٗ. ُٓق(ْٗٗفائية الشاذلية؛ األشعرم األديب الشاعر أبك المكاـر )تشعبة الطريقة الك 
تي،  ٍمكى محمد بف محمد بف عبد الرحمف. الشيخ شمس الديف؛ البىٍينىسي؛ العيقىيمي؛ الشافعي الخى
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النقشبندم الكفائي القادرم؛ كىك يمي الشيخ السنيكرم في كثرة التمقي المقاني عنو؛ألنو كاف 
يف كتابا مف أميات الحديث في رجب كشعباف كرمضاف ليال كنيارا )ت يختـ في كؿ ثالث سن

محمد النٍِّحريرم؛  -ُّ.لـ أجد لو ترجمو. ّٓكالشيخ محمد السنيكرم -َّ.ِٓق( ََُُ
محمد  -ِّ.ْٓشمس الديف؛ المصرم الحنفي؛ الشيخ الفاضؿ الٌضرير مف عمماء الحنفية 

نا ببمدة تعز ككاف شيخا جميال مرشدا نبيال اليمنى القادرل المشيكر: بفقيو بالتصغير كاف ساك
عالما فاضال كامال مكمال بارعا فى أسرار الحركؼ كخكاص االسماء كالكفؽ كالجفر 
كالتصرفات بيا كلو كرامات كثيرة كحاالت عظيمة انتيت اليو رياسة ىذا الشأف كاجتمع عميو 

ق (كلو ََُٓزيدكف )ت( أك يََّاالحباء كالمريدكف ككاف يأكؿ مف طعامو كؿ يكـ نحك )
يحيى بف عمر بف أحمد بف يكنس أبك زكرياء شرؼ الديف  -ّّ. ٓٓثماف كتسعكف سنة

تقانا  المصرم القرافي شيرة األنصارم نسبنا؛ المالكي مذىبا؛ إماـ الناس في الحديث تحريرا كا 
. كتكلى ٔٓشيخ ركاؽ ابف معمر بجامع األزىر.كىك الشيخ الثالث الذم أكثر منو المقاني

يكسؼ بف زكريا بف  -ّْ. ٕٓق(ْٔٗ(؟!! كاعتمده الناس لصدقو )ت ْٔٗلقضاء سنة )ا
 .ٖٓىػ(َُُٗحرب جماؿ الديف أبك المحاسف كأبك الفضؿ المغربي الشاعر، نزيؿ مصر )ت

 المبحث السادس: تالميذه.
الدَّكىاًخًمٌي: نسبة لمحمة  الدَّكىاًخًمٌي: أحمد بف أحمد؛ المصرم الممقب شياب  -ُ

)الداخؿ( مف الغربية بمصر. الفقيو الشافعي؛ الكرع الزاىد الناسؾ إماـ الفقياء كالمحدثيف في 
 -ِ. ٗٓق(َُٓٓعصره كاف إماما جميال صدرا. غرؽ ببحر النٍِّيؿ كىك يقرأ القرآف في سنة )

: أحمد بف أحمد بف محمد بف أحمد ...؛ المصرم؛األزىرم؛ الشافعي؛ الصكفي   ًميِّ اٍلعىجى
أحمد بف محمد بف  -ّ.َٔق(َُٖٔر بشياب الديف؛ العجمي كأيضا الكفائي)ت المشيك 

ككاف ال  ُٔأحمد المغربي األصؿ؛ الطرابمسي؛ المالكي المشيكر بالحمكد م كاشتير بالصؿ
. كالحمكدم: ِٔق(َُِّينكر تمقيبو بيذا .ككاف مف فضالء زمانو كىك معدكد مف األدباء)ت

: الشيخ أحمد بف محمد  -ْيـ الجبؿ األخضر. نسبة إلى قيمة مف عرب المغرب منازل ٍريابيُّ الزِّ
الدمشقي؛ قاضي المالكية كفقيييـ؛ كاف مف الفضالء المشيكريف؛ كالنبالء المعركفيف؛ 

أحمد بف يحيى بف حسف بف ناصر . الشيخ  -ٓ. ّٔق(ََُٓالمشيكر بالزريابي )ت
عركؼ بابف المؤذف ككاف عالما الحمكم كخطيب جامعيا  الفقيو الشافعي القادرم الطريقة؛ الم

: الشيخ أحمد بف يحيى بف يكسؼ بف أبي   -. ْٔق(َُٕٖمحققا المطمع الكاعظ )ت اٍلكيرًَّميُّ
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بكر، الكرمي: نسبة لطكؿ كـر مف قرل نابمس ثـ القدسي؛ الحنبمي .كاف مف األكلياء الزاىديف 
ككىارم: حسيف بف محمكد ب  -ٔق( .َُُٗ)تٓٔكالعمماء العامميف ف محمد بف محمد .. الزُّ

القاضي؛ العدكم الزككارم؛ الصالحي  الفقيو األديب الشاعر؛ المفتي؛الشافعي  كاف أمثؿ 
حسف بف  بف  ناصر  بف  اٍلعيقىٍيًميِّ األشقر :حسيف    -ٕ. ٔٔق(َُٕٗالفضالء كاألدباء)ت

الفيامة جامع ... الشيخ شياب الديف؛ القطب الرباني؛ األشقر؛ العقيمي؛ الحمكم؛ العالمة 
النماكم، المالكي عالـ  النماكم :حسيف بف محمد بف عمي.   -ٖ. ٕٔق(َُِْالعمكـ )ت

)ت خميؿ بف إبراىيـ بف عمي بف عمي ..... أبك  -ٗ. ٖٔىػ( ََُٔمشارؾ في بعض العمـك
مفمح؛ عز الديف الشيخ االماـ العالـ العالمة كالسيد الشريؼ المحقؽ كالمدقؽ الفقيو المالكي؛ 

  -َُ. ٗٔق(َُُْث النحرير؛ األكحد؛ المفنف المعركؼ بالمقاني )ت المحد
:سميماف بف أحمد الشيخ  األشبكلي الذم يركل عف الشيخ عمي الشبراممسي  اأٍلىٍشبيكًليِّ

كدىاني :محمد بف محمد بف سميماف بف طاىر؛ المحٌدث؛ المغربي  -ُُ. َٕكاالمقاني الرُّ
الناظـ عالـ في كالييئة كالنحك كالمعاني كالبياف  الفاسي السكسي الركداني المالكي األديب

. ُٕق(َُْٗالرداني)ت  كالرياضيات . أجاز المقاني لجميع أىؿ المغرب، كركل عنو بيا 
ة: عبد الباقي بف عبد الباقي بف عبد القادر بف عبد الباقي ...      -ُِ البعمي  ابف فىًقيو فيصَّ

الخطيب بجامع منجؾ ، المشيكر بابف البدر الدمشقي المحدث المقرلء األزىرم الحنبمي 
ة: قرية ببعمبؾ مف جية دمشؽ نحك فرسخ.)ت  كأيضا بابف فقيو    -ُّ. ِٕق(ًَُُٕفصَّ

المقاني القاىرم؛ المصرم ، الفقيو ،  المقاني: عبد السالـ بف إبراىيـ بف إبراىيـ  عبد السالـ 
عبد   -ُْ.ّٕق(َُٖٕمقاني )ت المتكٌمـ، الصكفي، شيخ المالكية في زمانو، المعركؼ بال

يحيى بف محمد .... المشيكر بابف الغصيف. الشافعي العالـ العامؿ  بف  أحمد  بف  القادر  
: عبد القادر بف  عبد القادر  -ُٓ ْٕق( َُٖٕالغازم. الكلي الصالح )ت فيكًرمُّ الصَّ

النحكم الصفكرم األصؿ الدمشقي الشافعي؛الفقيو؛ األصكلي؛ المحدث المفسر؛  مصطفى 
المحقؽ الكبير كاف مف مشاىير كأفاضؿ عصره؛ مشيكر كبعيد الصيت كالذكر اتفؽ أىؿ 
زمانو عمى صيانتو كأمانتو كدينو ككرعو كجاللتو كعظـ شأنو كصاحب فنكف كثيرة ككاف 

بىاقيشىٍير المكي :عبد اهلل   -ُٔ ٕٓ/ ق(َُُٖمنقطعا عف الناس كثير األمراض كالبمكل )ت
ٍضرىمٌي المكي. كبير عمماء قطر الحجاز في  هلل بف أبى بكر بف سعيد بف عبد ا باقشير الحى

زمانو؛ استاذ االستاذيف. ككاف أديبا كشاعرا باىرا ماىرا. ذكره السيد عمي ل سالفة العصر؛ 
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فقاؿ: فى كصفو)) خاتمة أئمة العربية كقائد صعابيا االبية(( ككاف مف عجائب 
أحمد بف القاضي العالمة تقى  بف  عثماف  تيكحيُّ :تقى الديف الفي  -ُٕ.ٕٔق( َُٕٔالدىر)ت

الديف محمد بف أحمد .الفتكحي؛ المصرم؛ القاىرم الصكفي؛ الحنبمي؛ المشيكر بابف النجار 
القاضي أحد عمماء الحنابمة الكبار بمصر: كاف فاضال مجمال ذك ىيبة ككجاىة عند الناس 

. ٕٕق(َُْٔكاحاطة بالعمكـ العقمية.)ت كخاصتيـ؛ قميؿ الكالـ ذك ميارة في الفقو كميا؛ 
الرًَّشيدم :عمي بف ابراىيـ الخياط .االشيخ االماـ الحجة؛ الشافعي الكلي المفنف كجامع    -ُٖ

العمكـ كالمتقدـ كالمتكمـ فىيا .كالناقد فى جميعيا  كالحريص عمى أداء العمـ ذك ذىف ثاقب 
مى    -ُٗ.ٖٕق(َُْٔكأداب كأخالؽ كحسف معاشرة )ت اؿي اٍلًمٍصًرٌم:عمى بف أبى بكر بف اٍلجى

عمى نكر الديف بف أبى بكر.. المعركؼ بالجماؿ الشافعي اٍلمٍصًرٌم الخزرجي؛ االنصارم 
المكي المؤلؼ المصنؼ؛ اإلماـ الحجة؛ كاف عالى القدر؛ كاسع المحفكظ؛ المحقؽ: تشد اليو 

بف عمي نكر الديف؛ أبك  الشٍَّبرامىمسي: الشيخ عمي     -َِ. ٕٗق(َُٕٖالرحاؿ لالخذ عنو)
الضياء؛ القاىرم؛ الفقيو؛ الشافعي األصكلي المؤرخ المعركؼ بالشبراممسي:  كىك مف أىؿ 
)شبراممس( بالغربية بمصر. خاتمة المحققيف؛ محرر العمكـ العقميةك النقمية؛ عالـ أىؿ زمانو 

عمر  -ُِ. َٖق ( َُٕٖفي الفيـ؛ كدقة النظر؛ كاستنباط األحكاـ مف أقكاؿ العمماء)ت
: عمر بف عمر اإلماـ العالـ العالمة؛ األزىرم الدفرم؛ الحنفي؛ المصرم؛ القاىرم؛   الدَّفىًرمِّ

كاف عارفا نبيالك إماما جميال؛ ماىرا في فقو أبي حنيفة .كلو سعة اطالع عمى المنقكؿ. 
ف األسطكاًنٌي: محمد بف أحمد ب محمد  -ِِ. ُٖق( َُٕٗكمشارؾ جيد في عمـك العربية)ت

محمد بف حسيف .. الدمشقي؛ الحنفي؛ الفقيو، الكاعظ)باياصكفيو( كاألخبارم؛ المعركؼ 
باألسطكاني .كاف آمرا بالمعركؼ ناىيا عف المنكر، كاعظا متقشفا؛ كناسكا عابدا، ، كثير 
العبكس في كجكه الناس؛ لما يكرىو منيـ، شديد اإلنكار عمييـ فيما يخالؼ الشرع.. )ت 

لشيخ الفاضؿ محمد بف تاج الديف بف محمد المقدسي األصؿ، الرممي ا -ِّ. ِٖق( َُِٕ
المكلد كالمنشأ، كمفتي الرممة؛ اإلماـ، العالـ الصالح، التقي، الخير، نادرة الزماف)ت 

:محمد بف داكد بف سميماف شمس الديف الًعناني الشيخ اإلماـ؛   -ِْ. ّٖق(َُٕٗ اٍلًعنىاًنيُّ
محمد ابف  -ِٓ. ْٖق(َُٖٗاألزىرم )ت -ة بالقاىرةنزيؿ الجنبالطي -الفاضؿ المصرم 

المنزالكم الشافعي؛ الصالح الكلى الزاىد؛ االماـ العالمة؛ ككاف عالما مفننا  عبد الخالؽ 
الجامع بيف العمـ كالعمؿ المجد فى بث العمكـ المفيدة؛ ككاف يختـ فى كؿ سنة نحك عشرة 
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رىاشً  -ِٔ. ٖٓق(َُٖٖكتب كبار فى فنكف )ت محمد بف عبد اهلل الخراشي نسبتا   ٌي :محمد اٍلخى
المالكي أبك عبد اهلل االماـ الفقيو ذك   -مف البحيرة، بمصر -إلى قرية يقاؿ: ليا )أبكخراش(

العمكـ الكىبية كاألخالؽ المرضية المتفؽ عمى فضمو ككاليتو كحسف سيرتو( أكؿ مف تكلى 
محمد  -ِٕ.ٖٔق( َُُُكرعا )تمشيخة األزىر أقاـ كتكفي بالقاىرة؛ ككاف فقييا فاضال 

بف عتيؽ الحمصي: الشافعي؛ نزيؿ مصر؛ الشيخ الفاضؿ؛ حسف االشارة؛ فصيح العبارة كاف 
.ككاف حسف الخط؛ ذا  قكل الذكاء كالفطنة دخؿ القاىرة فى أياـ شبابو؛ كاشتغؿ بفنكف العمـك

د إلى عممو ككتبو. ( عاما كاشتغؿ بالدنيا ثـ عاَِدعابة لطيفة كطبع مستقيـ ترؾ العمـ مدة )
كرآه بعض اخكانو فى المناـ بعد مكتو؛ فقاؿ لو ما فعؿ اهلل بؾ فقاؿ: غفر لى؛ ككتبنى » 

عنده مف العمماء .قاؿ: فقمت لو كيؼ؟ كقد كنت انقطعت عف العمـ مدة؛ فقاؿ لى الفضؿ 
فانو مف أكسع. كما رأيت اال كؿ خير؛ كاف أردت النجاة فى اآلخرة؛ فعميؾ باالشتغاؿ بالعمـ؛ 

أعظـ أسباب المغفرة عند اهلل تعالى. كاياؾ كالتكمـ فى أحد بسكء؛ فإف عميؾ رقيبا أل رقيب 
 -البابمٌي: محمد بف عالء الديف البابمي:كلد ببابؿ  الدِّيًف  شىٍمسي   -ِٖ. ٕٖق(َُٖٖت «.)

 كنشأ أبك عبد اهلل )القاىرم( )األزىرم(؛ )الشافعي( ، أحد كبار عمماء -مف قرل مصر
مصر؛ كأحد األعالـ في الحديث كالفقو، الحافظ الرحمة؛ كأحد عمماء الجرح كالتعديؿ.كاف قميؿ 

محمد البىقىرٌم: محمد بف قاسـ بف إسماعيؿ؛ أبك االكراـ:  -ِٗ. ٖٖىػ( َُٕٕالتأليؼ. )ت 
المصرم؛ الشناكم؛ الممٌقب بالبقرل )دار البقر مف اعماؿ المحمة بمصر( كالمعركؼ بشيخ 

كماؿ   -َّ. ٖٗق(ُُُُالشافعي؛ األزىرم؛ الفرضي؛ المقرم الفمكي الصكفي ) تالقراء؛ 
مكسى بف عالء الديف؛ أبك اليسر الممقب) كماؿ الديف  بف  محمد  بف  الديف العسيى :محمد 
الميًحبٌِّي: مصطفى بف احمد بف منصكر بف  مصطفى      -ُّ. َٗق(َُٕٖالعسيى( القدسي)ت

بك الجكد( بف محب الديف الدمشقي؛ المشيكر بالمحبى( األديب ابراىيـ، الشيخ الفاضؿ؛ )أ
بف  مصطفى  مصطفى: ىك مكالنا الشيخ دركيش؛  الدركيش   -ِّ. ُٗق (َُُٔالحنفي )ت

الكريـ بف قاسـ بف محيى الديف الحمبي: الشاعر:الكفائي طريقة كمشربا؛  عبد  بف  قاسـ  
: منصكر بف عمي السُّ    منصكر  -ّّ. ِٗق(ََُٖالشافعىي مذىبا. )ت السطكحي   طيكًحيِّ

شيخ فاضؿ؛ المحمي: مف أىؿ المحمة بمصر. نزيؿ مصر ثـ القدسي ثـ دمشقي الشافعي؛ 
المشيكر بالعبادة كالعرفاف؛ك العالـ العامؿ؛ كالفاضؿ الكامؿ؛ البالغ  مرتبة التفرد فى الزىد 

ياسف بف زيف  اٍلًحٍمًصٌي:   يىاًسيفى   -ّْ. ّٗىػ( َُٔٔ. لو اشتغاؿ بالتأريخ )ت الشأفكعظـ 
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الديف بف أبى بكر بف محمد بف الشيخ عميـ )بالتصغير( الحمصي الشافعي الشيير بالعميمي. 
نزيؿ مصر. االماـ البميغ .شيخ عصره في عمكـ العربية؛ كقدكة أرباب المعانى كالبياف )ت 

الشيخ العالمة بدر الشَّيىاًكٌم:يحيى بف أبى السعكد؛ بف يحيى بف  يحيى  -ّٓ. ْٗق( َُُٔ
الشياكم المصرم العالمة؛ الفقيو؛ االماـ؛ المفيد. ككاف مف كبار عمماء الحنفية  الديف الحنفي؛ 

فى زمانو؛ )خصكصا فى معرفة الكتب كسعة االطالع( ككاف خبيرا في معرفة الكتب 
 .ٓٗق( َُِٗالمخركمة )ت
كى. نزيؿ مصر؛ يكسؼ الطيكائى: يكسؼ بف محمد بف أحمد؛ المغربي؛ المال -ّٔ

ككاف مف أكابر عمماء القاىرة في الفقو؛ كالحديث؛ كاالصميف؛ كالكالـ .المعركؼ 
باىغي:ىك يكسؼ بف محمد خاف .مف عمماء     -ّٕ.ٔٗق(ََُٔبالطيكائب)ت يكسؼ القىرى

 ٕٗىػ( ََُّكالعالـ  المحقؽ كالقره باغى: نسبة لقره باغ مف قرل:)ىمذاف( )ت  الكالـ.
ًشٌي :ىك يكسؼ بف أحمد بف عبد اهلل؛ الشيخ: الفيشي؛ المالكي؛ النحكم يكسؼ الًفيٍ  -ّٖ.

األزىرم؛ كجمس لمتدريس؛ فاشتير بالنفع التاـ؛ كالـز البرىاف المقاني كشاركو فى كثير مف 
 .ٖٗق(َُُٔشيكخو )ت

 المبحث السابع:ذكر من قد يشتبو بالمقاني
التراجـ كالسير يطمؽ عميو عدد قميؿ: كفي كتب « المقاني » اشتير بيذه النسبة 

أبك اإلمداد «» المقاني»؛«المقاني إبراىيـ » ؛«المقاني البرىاف »؛ «برىاف الديف المقاني»بصيغة 
أبك عبد الدائـ المقانٌي  -ُكاشتير أيضا بعصكر بعيدة كقريبة بيذه النسبة منيـ: « برىاف الديف

 .ٗٗق(ّٓٔ.)ت :عبد اهلل بف بدراف بف محمد بف عمي الخزاعٌي، المقانيٌ 
المقاني برىاف الديف: إبراىيـ بف محمد إبراىيـ بف محمد، المقاني، المالكي، قاضي  -ِ

 .ََُق(ٖٔٗالقضاة، )ت
شمس الديف المقاني: محمد بف حسف بف عمي بف عبد الرحمف شمس الديف  -ّ
محمد بف حسف بف عمٌى المقانى ناصر الديف. أخك شمس الديف  -ْ. َُُق(ّٓٗالمقاني)ت
 .َُِق(ّٖٗ)ق  السابؽ

فعمى الباحث كالقارلء: معرفة طبقة كؿ عالـ مف نسب إلى ىذه النسبة؛ كعصره؛ 
 كمؤلفاتو؛كمعرفة سيرىـ كتراجميـ؛ ككقىؼ عمى حقيقة أمرىـ.

 المبحث الثامن: رحالتو عائمتو وآباؤه
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لـ تذكر لنا مصادر ترجمتو رحالتو في طمب العمـ؛ كالذم تبيف لي إنو أخذ العمـ مف  
كمف شيكخ  مصر في القاىرة؛ كخاصة في جامع األزىر، كأثبت أصكؿ « لقانو » بمدتو  شيكخ

ق( كلربما أجاز ،كأجيز مف عمماء مكة؛ كمف َُُْترجمتو:إنو ذىب إلى رحمة الحج عاـ )
 عمماء الذيف جاؤكا مف مختمؼ األقطار؛ ألداء مناسؾ الحج. كاهلل أعمـ. 

 أسرتو وآباؤه.
 آباؤه:  
لـ تسعفنا المصادر بالكثير عف آباء اإلماـ المقاني، إال أنو قد اشتير جده األكبر »

، كأكرد في ترجمتو كثيرنا َُّ« طبقاتو»محمد بف ىاركف بتصكفو، كقد ترجـ لو الشعراني في 
كما يظير مف خالؿ «. مف الخرافات كاألباطيؿ التي ال تكاد تخمك منيا ترجمة مف تراجـ كتابو

لكالد المقاني عمى صفحة العنكاف بػ « قضاء الكطر»نسخة األحمدية مف كتاب كصؼ ناسخ ال
 ؛ أنو كاف معركفنا بالعمـ كالفضؿ. أما عماه فيما:«الشيخ»

شمس الديف المقاني: محمد بف حسف بف عمي بف عبد الرحمف شمس الديف » -ُ 
شمس  محمد بف حسف بف عمٌى المقانى ناصر الديف. أخك» -ِ.َُْ«ق( ّٓٗالمقاني)ت

 .َُٓ«ق( ّٖٗالديف السابؽ )ق 
 أما بالنسبة ألبنائو فقد اشتير منيم:

بالحافظ المتقف؛ الفيامة » َُٔىػ(، كقد كصفو المحبي:َُٖٕابنو عبد السالـ: )ت
« جكىرة التكحيد»شيخ المالكية؛ ككاف إمامنا كبيرنا محدثنا باىرنا أصكلينا إليو النياية؛ كقد شرح 

 «.كحالتي صنفيا أبكه بثالثة شر 
اإلماـ العالمة المحدث » َُٕىػ(، كقد كصفو المرادم:َُُْكابنو خميؿ: )ت

لممزيد حكؿ ترجمتيما ينظر: مبحث:تالميذه في «.المحقؽ المدقؽ الفقيو النحرير األكحد المفنف
 بحثنا ىذا.

 المبحث التاسع: التعريف بمحتوى اإلجازة ومنيجو:
تاب بعد الحمدلة، بالكالـ المسجكع في مقدمتو في ىذا الك -رحمو اهلل-بدأ المقاني

القكافي آنذاؾ. أما بعد: بعد مجيء أبي سعيد عبد الرحمف بف سيدم عمي أبيمكؿ إلى الديار 
ق( لمحصكؿ اإلجازة العممية مف المقاني؛ بما لو كعميو ركايتو مف كتب َُِٗالمصرية سنة)

العمماء الصادقيف  الحديث كالسيره كالفقو، كذكر تكاضعو؛ كأنو طالب عمـ؛ كىذا دأب
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المخمصيف. كبيف إف ىنالؾ مف الحاسديف لممجيز كقاؿ: كقد ألقى إليو إخكاف الشياطيف قكارس 
الكممات؛ كالمكعد بيننا كبينيـ المحاكمة يكـ القيامة بالعرصات، كذكر إنو التقى بعمماء القرف 

رف العاشر(. كىك العاشر كعمؿ كتاب بتراجـ أكلئؾ كسماه )نثر المآثر  فيمف أدرؾ مف الق
ثبت شيكخو أيضا. كذكر أيضا أنو أخذ العمـ كأكثر عف ثالثة عمماء كىـ: السٍَّنييكًرٌم؛ 

( كمنيـ المالكي؛ كالشافعي؛ كالحنفي؛  ّٓالبىٍينىسي؛ اٍلقىرىاًفٌي. كمف ثـ ذكر شيكخيو كعددىـ)  
؛ كأجازكه. كترجمناىـ جميعا في )مبحث شيكخيو( كدرس المقاني عمى ىؤالء في مختمؼ ا لعمـك

كأجاز المقاني: أخك أبي سعيد عبد الرحمف؛ أبك الحسف عمي بف سيدل أىبىيميكؿ كغيرىـ. ثـ 
يذكر المقاني سنده مف شيخو إلى مؤلؼ الكتاب مف طرؽ أما إجازة أك مناكلو.  كلـ يضبط 

يسير. األسماء كاألنساب ال بأحركؼ كال بحركات. كلـ يترجـ لشيكخو؛ كلـ يذكر عنيـ إال ال
نفع اهلل بو » أك«. طاب ثراه كجعؿ الجنة مثكاه»كعند ذكرىـ يترحـ عمييـ)رحمو اهلل( أك

كغيرىا مف العبارات. ككتب «. بؿ اهلل ثراه برحمتو كأسكنو الفردكس مف جنتو«.» المسمميف
 أسماء الكتب التي أجيز بيا بمكف األحمر. كثـ ذكر مؤلفاتو في نياية اإلجازة.     

 عاشر: موارده في كتابو المبحث ال
كأما مكارده فيي متنكعة ككثيرة كأصيمة؛ ما بيف السيرة كالشمائؿ كالتراجـ كالحديث 
كالتفسير كالفقو كغيرىا ،مما يدؿ عمى سعة اطالعو في عمـ الحديث كالسيرة كالرجاؿ؛ كالسيما 

يا مباشرة؛ أنو درس عمى يدم عمماء أجالء في معارؼ مختمفة. كمف ىذه المصادر اطمع عمي
 أك بكاسطة شيكخو الذيف تمقى العمـ منيـ؛ كأجازكه كما ذكرناىـ في مبحث شيكخ المؤلؼ. 

سنف أبي  -صحيح مسمـ  -صحيح البخارم  -كمف مكارده التي اطمع عمييا مباشرة  
 -السنف الصغرل المسمى بالمجتبى لمنسائي  -الشمائؿ لمترمذم  -سنف الترمذم  -داكد 

ابف -القاضي عياض: الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى.  -كتاب المكطأ  -سنف ابف ماجو 
عمدة األحكاـ لمحافظ  -السيرة ابف سيد الناس -ىشاـ ىشاـ: السيرة ابف إسحاؽ تيذيب ابف

 -كسائر تصانيؼ الزمخشرم « الكٌشاؼ -األربعكف حديثان لإلماـ النككم -عبدالغني المقدسي 
المدخؿ البف  -تفسير القاضي ناصر الديف البيضاكم كسائر كتبو  - -التفسير ابف عطية 

 كسائر تصانيؼ المقاني. –الحاج 
 شر :المآخذ وأوىامو في الكتاب وأىميتيا وآراؤه واختياراتو .المبحث الحادي ع
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فاتو أف يترجـ لبعض شيكخو؛ كلـ يذكرىـ جميعا؛ )كذكرىـ في كتابو نثر المآثر فيمف 
أدرؾ مف القرف العاشر( ذكر فيو كثيرا مف مشايخو لـ يتميا. كقد ترجمنا ليـ في مبحث 

ادر؛ كلـ يضبط بعض أسماء التراجـ كنسبيـ شيكخو؛ كستكعبناىـ جمعيا؛ كذكرنا ليـ عدة مص
 إال كممة )أبيكؿ( . إذف فيك ال يسير عمى نمط كاضح في كمية المعمكمات كنكعيتيا.

كأكىامو في الكتاب قميمة جدنا  ىنالؾ كممات غير مفيكمة كغير مقركءة؛ كقراءتيا 
في  تحتمؿ أكثر مف كجو ككممة)مكركد() مقطكد() الجنادس( كغيرىا كثير بينيا

اليكامش.كىنالؾ عبارات مكرره في النص؛ كربما كؿ ذلؾ بسب ناسخ الكتاب. ككذلؾ عندما 
 يذكر شيكخو؛ يذكر االسـ كالنسبة فقط )أحمد العيثاكم(. مما تسبب بمعرفة مف ىك.

كأىمية المخطكط تكمف أف المؤلؼ اعتمد عمى مصنفات كمصادر أصيمة ميمة اطمع 
أشرنا إلييا في المبحث العاشر: كذكر المقاني في اإلجازة كنية:  عمييا أما بكاسطة كأما مباشرة

أبك نصر الطبالكم كىك ناصر الديف محمد بف سالـ بف عمي؛ لـ تذكر مصادر ترجمتو 
كنيتو؛ كأخذنا كنيتو مف المخطكط كىنا تكمف أىميتيا، كاستفاد منيا المحبي في )خالصة 

كتابو. ككذلؾ األسانيد الميمة كمقارنتيا لبعضيا  األثر( في ترجمة المقاني كىك أحد مكارده في
 لغرض تصحيح كالمقابمة كأنا شخصيا مف استفاد منيا كمقارنتيا.

إلماـ دار اليجرة مالؾ « المكطأ»كآراؤه كاختياراتو في الكتاب: قميمة منيا: كأٌما كتاب 
ألندلسي، ىك بف أنس رضي اهلل تعالى عنو؛ ركاية يحيى بف يحيى بف كثير كسالس الميثي ا

الراكم عند البخارم كمسمـ؛ كمف ال خبره لو يمتبس عميو ىذا بذاؾ، ككاف العـز عمى تقديمو؛ 
لتقدمو؛ فجرل القمـ بتقديـ )البخارم( عمى طريقة المشايخ طمبا؛ لككف الكتب الستة منتظمة 

 عمى نسؽ كاحد، ال فاصؿ بينيما.
 و لممؤلف:المبحث الثاني عشر: عنوان الكتاب وتوثيقو ونسبت

رَّح المقاني نفسو بنسبة ىذا الكتاب إليو في نياية  تكثيؽ نسبة الكتاب إلى مصنفو: صى
اإلجازة  بقكلو:) قالو: ككتبو؛ إبراىيـ المقاني المالكي حقؽ اهلل لو األماني في دار التياني، 
كسميتو اتحاؼ ذرية سيدم عمي أبيمكؿ بأسانيد جكامع أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو 

 كسمـ(.
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)فيارس المخطكطات اإلسالمية في كؿ  َُٖككذلؾ اثبتتيا فيرس خزانة التراث
العالـ(  كمصادر ترجمتو؛ كفيارس المخطكطات أثبت بأف المخطكطة البراىيـ، المقاف، كما 

 ذكر الناسخ عمى طرة الكتاب عنكاف المخطكط كمقدمة المخطكطة التي، لمقاني أيضا.  
 نسخ الخطية المعتمدة في التحقيق.المبحث الثالث عشر: وصف ال

كتاب إتحاؼ ذريو سيدم عمي » كتب ناسخ النسخة عنكاف عمى طرة  الكتاب:  
تأليؼ الشيخ اإلماـ كالحبر اليماـ العالـ العالمة شيخ «.أبيمكؿ بأسانيد جكامع أحاديث الرسكؿ

فعنا ببركاتو كبركات اإلسالـ كبركة األناـ الشيخ إبراىيـ المقاني المالكي رحمو اهلل تعالى كن
 عمكمو في الدنيا كاآلخرة آميف.

كالنسخة التي اعتمدنا في تحقيقيو ىي مف محفكظات المكتبة األزىرية تحت رقـ رقـ 
( ِِ-َِ( صفحة مع العنكاف ، مسطرتيا: ما بيف )ِٔ(  تقع في )ّٖٖٔٓ[ )ْٖٔالحفظ: ]

( أقؿ أك أكثر.كخطيا نسخي َُ( ك)ٖسطران. ككمماتيا: في السطر الكاحد متفاكتة مابيف )
مقركء.  كتب عمى طرتيا: كتاب إتحاؼ ذرية سيدم عمي أبيمكؿ بأسانيد جكامع أحاديث 

 الرسكؿ ناسخيا مجيكؿ.
 المبحث الرابع عشر: نيج العمل في تحقيق ىذا الكتاب.

إف التعميؽ عمى النص ينبغي أف تراعى فيو طبيعة مكضكع الكتاب كنكعية »
ف ثـ فيك يختمؼي مف كتاب إلى آخر. كتحقيؽ كتب التراجـ قد ال يختمؼ المستفيديف منو، كم

في إطاره العاـ عف مناىج تحقيؽ المخطكطات في العمـك األخرل، كلكنو بال شؾ لو بعض 
خصكصية تميزه عف غيره، كمنيا تنظيـ مادة النص، فالمؤلفكف كالنساخ لـ يككنكا يعنكف في 

ما ىك متعارؼ عميو في عصرنا مف حيث بداية الفقرات األغمب األعـ بتنظيـ مادة النص، ك
ككضع النقط عند انتياء المعاني، ككضع الفكاصؿ التي تظيرىا كتميزىا كالتي أصبحت مف 
ضركريات الكتابة الحديثة في ىذا العصر، بؿ يسردكف الكالـ سردنا كيكردكنو متتالينا، فيتعيفَّ 

بما يفيد فيـ النص فيمنا جيدنا كيكضح معانيو  عمى محقؽ الكتاب عندئذ إعادة تنظيـ المادة
 «.كيظير النقكؿ كالتعقيبات بصكرة كاضحة كذلؾ عف طريؽ تقسيمو إلى فقرات كجمؿ

ٍبط النص مف » ؿ بو المحقؽ إلى ضى أفَّ التَّعميؽ الذم ال بد منو ىك ذاؾ الذم يتكصَّ
بالحركات الضركرية التي حيث تنظيـ مادة النص بما ييظير معانيو كيكضح دالالتو، كتقييده 

تؤدم إلى قراءةو صحيحة كما يستمزمو كؿ ذلؾ مف رجكع إلى الكيتب المعنية بيذا الفف، كتثبيت 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91اجمللد ) (4العدد )

 2222كانون األول 

 

)َّٓٔ ) 
 

االختالفات الميمة بيف النُّسخ كالترجيح بينيا كما يحتاجو مف تعميؽ ييعىمَّؿ بو ذاؾ الترجيح، 
رَّح بيا أـ كاإلشارة إلى المكارد التي اعتمدىا مؤلؼ النص بعد الرجكع إل ييا سكاء أكاف قد صى

أغفؿ التصريح، كتأكد لممحقؽ اعتماده عمييا، كالعناية بإثبات االختالفات الجكىرية بيف تمؾ 
المكارد كاألصكؿ كبيف النص الذم ذكره المؤلؼ مقتبسنا منيا، ثـ متابعة النقكؿ التي اقتبسيا 

ٍتقنيف، كؿُّ منو المؤلفكف الذيف جاؤكا بعده كتثبيت مكاضعيا كال سيم ا فيما يتصؿ بالنَّاقميف المي
 «.ذلؾ مف أجؿ خدمة النص كتكثيقو كتصحيح نسبتو

كلعؿ مف أكثر األمكر أىمية في تنظيـ النَّص تعييف بداية الفقرة، حيث إف بداية »
ا بأف المادة التي تتضمنيا تككِّف كحدة مستقمة ذات فكرة كاحدة، كمرتبطة في  الفقرة تقدـ انطباعن

ت نفسو بالسياؽ العاـ لمجمكع النص. كلكف الصعكبة تظير حينما ال يحدد المؤلؼ انتياء الكق
النقؿ، فضالن عف أف أكثر المؤلفيف كانكا يذكركف المؤلؼ كال يعينكف الكتاب مما يخمؽ 

 «.صعكبة في تعييف مكاضع النقكؿ
كالكنى كمف ذلؾ ضركرة تقييد النص بالحركات، ال سيما ما يمبس مف األسماء »

ىػ(: أكلى  ّٓٓكاألنساب كاأللقاب، فقد قاؿ أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عبد اهلل النَّجيرمي )ت
األشياء بالضبط أسماء الناس. ألنو ال يداخمو قياس ال قبمو كال بعده شيء يدؿ عميو، كقاؿ 

 «.َُٗق(: أشد التصحيؼ التصحيؼ في أسماء الرجاؿِّْعمي بف المديني )ت
العمماء المسممكف جيكدنا محمكدة في تقييد مف فيو أدنى اشتباه مف كمف ىنا بذؿ »

أسماء الناس ككيناىـ كألقابيـ كأنسابيـ كأسماء المكاضع، باعتبار أف األسماء شيء ال يدخمو 
القياس، ليس ىناؾ شيء قبميا يدؿ عمييا كال شيء بعدىا يدؿ عمييا، فميس ليا إال التقييد 

كالضبط بالقمـ )يعني كضع الحركات فكؽ الحركؼ( أك التقييد  كالضبط، سكاء أكاف التقييد
 «. َُُكالضبط بالحركؼ كما ىك مشيكر

كال يخفى ما في تحقيؽ المخطكطات مف مشقة كعناء، كال قٌدر ذلؾ حٌؽ قدره إال مف »
مارسو، كرأم الجيد الذم يتكٌبده الباحث في سبيؿ إقامة عبارة أك تصحيح كممة، أك تخريج 

ثيؽ نقؿ ... كغير ذلؾ مما يعترض الباحث مف عقبات يقؼ أماميا الساعات بيت، أك تك 
الٌطكاؿ حتى ييٌسر اهلل لو تجاكزىا. ككؿ جيد ميما عظـ في عيف صاحبو، يككف يسيران كينقمب 

 «.متعةن حيف تتحٌقؽ الفائدة المرجٌكة مف كرائو
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ك تحريؼ كتحقيؽ النص كضبطو كتقكيمو، كذلؾ بتصحيح ما اعتراه مف تصحيؼ أ»
ضافة ما يقتضي السياؽ إضافتو، كاعتمدت في ذلؾ عمى مقابمة  كماؿ ما سقط منو، كا  كا 
النسخة لمكتاب بالمصادر التي نقؿ منيا المؤلؼ في كتابو كاعتمد عمييا، كالتي قد سبؽ ذكرىا 

 في منيج مكارده. كقد اتبعت في تحقيؽ الكتاب الخطكات اآلتية:
ؼ عميو اليكـ مف صكر اإلمالء، فغيرت ما نسخ المخطكط بما ىك متعار  - ُ

 - ّمقابمة المنسكخ عمى النسخة الخطية مقابمة دقيقة. -ِاصطمح عميو النساخ في الرسـ.
خدمة النص، بضبطو بالشكؿ، كتنسيؽ فقاره، كتفصيؿ جممو، ككضع عالمات الترقيـ المناسبة 

ـ البمداف كالقبائؿ كنحكىا ضبط أعالـ الناس ككناىـ كألقابيـ كأنسابيـ، ككذلؾ أعال - ْ.
بالرجكع إلى مصادر الضبط ككتب الرجاؿ، كالمؤتمؼ كالمختمؼ، كالمعاجـ المغكية كغيرىا؛ 

 التعميؽ بإيجاز عمى بعض التراجـ. –خشية التباس في نطقيا. 
 المبحث الخامس عشر  
 ترجمة أبي سعيد عبد الرحمن بن سيدي عمي أبيمول وأخيو عمي 

 جاء في المخطكط كغيره.حياة  أبيمكؿ كما 
قد كرد عمينا بالديار المصرية في عاـ تسع كعشريف بعد ألؼ مف تشرفت بعمكمو 
المجالس؛ك تنكرت بيديو الحنادس؛ الخاشع الناسؾ؛ العابد السالؾ؛ أبك سعيد عبد الرحمف بف 

حسف عمي سيدم عمى أبيمكؿ نفعنا اهلل بركاتو. فاستخرت اهلل تعالى كاجزتو؛ كأجزت أخاه أبا ال
بف سيدل أىبىيميكؿ؛ نفعنا اهلل بيـ؛ أداـ اهلل النفع بيما كألكالدىما كنسميما كعقبيما أداـ اهلل النفع 

 بيما كأداـ في ديار المغرب. أىػ.
) ككممة أبيمكؿ أك البيمكلي( نسبة إلى )البياليؿ( جمع بيمكؿ بالضـ كىك السيد 

خب البطؿ؛ الشريؼ .كىي كممة عربية أصيمة. الكضيء الكجو الطكيؿ القامة. كالمتخير: المنت
؛  كبمركر الزمف أصبحت تدؿ عمى )المجػذكب( بالمعنى الصكفي: كالمجاب الدعاء؛ المحتـر

. كاحتفظت بالمعنى التقي القريب إلى اهلل(  .ُُُالمكـر
بي سعيد عبد الرحمف بف سيدم عمي ٲ:كىناؾ معمكمات قميمة عف ُُِكأبيمكؿ زكاكة 

كنزؿ عمي »... ة الشيخ عبد الكريـ الفككف في كتابو منشػكر اليداية فقاؿ: أبيمكؿ ذكرىامعاصر 
صاحبنػا كحبيبنا أبي العباس أحمد بف ثمجػكف، كىك ثالث ثالثة،أحدىـ الطالب النجيب أبك عبد 
اهلل محمد البيمكلي، كالثاني الطالب أبك القاسـ بف يحي، ككالىما مف جبؿ زكاكة، كقاؿ في 
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بنا هلل تعالى سيدم عمي بف سيدم محمد أبيمكؿ، كسيدم عمي ىػذا مف حبي«... مكاف آخر
أحبابنا هلل ككذا أخكه سيدم عبد الرحمف، كلنا معيـ أخكة صادقة كمراسالت كثيرة. كنزؿ أبك 
الحسف عمي حيف سافر لمحجاز عمي بدارم ككذا حيف أتى مشيعا ألخيو سيدم عبد الرحمف، 

خيو إلى الحج، كلو معرفة كنجابة كقكة عارضة، كمشاركا كمكث عندم أياما ، بعد  انصراؼ أ
في كؿ العمـك كعنده كتب جمة. كنزؿ عمٌي بقسطنطينة، كىرع إليو كالييا عسكرىا كعظمكه 
تعظيما كبيرا، كلو في محبة صادقة، كقاؿ لي ذات مرة: ما تركت مصاحبة صحبتي ك أسبابي 

ػو اهلل بنيتو كأجزؿ لو مف األجر يـك في البحر كمررت مف ىنا إال قصدا لزيايرتؾ، عامم
القيامة. كتكفي أبك الحسف عمي البيمكلي، كلـ يمكث أخكه عبد الرحمف إال قميال حتى لػحػقػو ، 

 ككنت رثيت سيدم أبا الحسػف عػمػي البيمكلػي بأبيػات كضمنتيا كتاب التعزية مطمعيا:
 .ُُّجاد كابموشؤكنا بماء طاؿ ما    أعيني جكدا بالبكاء كانضبا       
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 التحقيقالنسخة التي اعتمدتها في  طرة

 
 النسخة الخطية من الصفحة االولىرامىز 
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 النص المحقق:
كتاب إتحاؼ ذرية سيدم عمي أبيمكؿ بأسانيد جكامع أحاديث الرسكؿ]صمى اهلل » 
 «عميو كسمـ[ 

اآلناـ الشيخ تأليؼ الشيخ اإلماـ كالحبر اليماـ العالـ العالمة شيخ اإلسالـ كبركة 
 إبراىيـ المقاني المالكي رحمو اهلل تعالى كنفعنا ببركاتو كبركات عمكمو في الدنيا كاآلخرة آميف.

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
كصمى اهلل عمى سيدنا محمد؛ كعمى آلو كصحبو أجمعيف؛ الحمد اهلل رب العالميف؛ 

طرؽ معنعف النزكؿ؛  حمد عبد صح كصمو ،فسمسؿ عبرات الندـ في مقاـ الشيكد، ككصؿ
 الكىٍكد بأنيف تألـ مراقي الصعكد؛ كقاـ بمقطكع الرجا؛ حتى كصمو بمقاـ القعكد؛ دكف العقبة 

؛ فابتيج بتكاتر صحة عزمة المحمكد؛ كانتعش بمحاسف طرؽ الحسف الثابتة الكركد؛ ُُْ
فسمـ مف قطيعة المقطكع المردكد؛ كنقيصة المكضكع المرفكض المطركد، كتمسؾ بمرسؿ 

؛ صمى اهلل عميو كسمـ عمى صاحب الحكض ُُٔكفي الميمات مقصكد ُُٓلمنائبات معدكد
المكركد؛ كالمكاء المعقكد؛ كعمى آلو كأصحابو أىؿ الترجيح عند التعارض كالرد؛ كصالة 
كسالما كارديف مف مفيض اإلحساف كالجكد؛ كأشيدي أف ال إلو إال اهللي، كحده ال شريؾ لو؛ 

 د المخمص فييا أفضؿ شاىد الكركد . شيادة تصؿ المحدكد؛ كتكر 
أٌما بعد: فيقكؿ الفقير الحقير؛ معدف العجز كالتقصير؛ أبك اإلمداد إبراىيـ المقاني  
قد كرد عمينا بالديار المصرية في عاـ « بمغو اهلل أحاسف األماني في دار التياني»المالكي 

؛ الخاشع ُُٕيو الحنادستسع كعشريف بعد ألؼ؛ مف تشرفت بعمكمو المجالس؛ ك تنكرت بيد
الناسؾ؛ العابد السالؾ؛ أبك سعيد عبد الرحمف بف سيدم عمي أبيمكؿ نفعنا اهلل ببركاتو؛ كأعاد 
عمٌي كعمى ذريتي مف صالح دعكاتو؛ فالتمس مني اإلجازه بما لي كعمٌي ركايتو مف الحديث؛ 

ممي بقصكر ظنا منو أني أعد أك أذكر في قديـ أك حديث، كنت عزمت عمى االمتناع؛ لع
ني في الركاية ليست مف أىؿ االتساع؛ خصكصا كقد ألقى إليو  الباع؛ كعدـ االطالع؛ كا 
إخكاف الشياطيف قكارس الكممات؛ كالمكعد بيننا كبينيـ المحاكمة يكـ القيامة بالعرصات؛ فمما 
كعظني في ركم أخالقي باجتنابيا؛ كخمع أخالؽ ثيابيا؛ أظيرت لو التصديؽ لمقائؿ 

اؼ لما يأتي آخر ىذا الجزء مف نصيحة المخمص العراؼ؛ كعممت أنو لحسف ظنو كاالعتر 
ياه حسف » سمعيا مف راضعي أخالؼ الخالؼ؛ كقابمت نصيحتو كمكاعظو بالقبكؿ رزقنا اهلل كا 
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ثـ رأيت أف قصد االخالص؛ كالسعي في ما يكجب الخالص يـك « النيو كبمكغ المامؤؿ
ينتظر؛ فشرعت في تنفيذ مراده لطؼ اهلل بي كبو في  القصاص؛ أكلى زاد يدخر كأرجى شافع

اه اهلل مف كيد باغضو كحساده؛ كنفع بو العباد؛ كمأل بعممو االفاؽ؛  يكـ ميعادم كمعاده؛ كنجَّ
 كعمَّر بو البالد. 

؛ كأجؿ أثبات ُُٖفقمت: أعمـ أني أدركت مف عمماء القرف العاشر أكابر الثقات
الخاص كالعاـ؛ تقديـ الرقيب كالمعمى في مقاـ االستفياـ؛ أجميـ عالمة االسالـ كالمقدـ عمى 

كلي اهلل بال نزاع؛ كالعارؼ بو مف غير دفاع؛ شمس الممة كالديف سيدم محمد البكرم 
الصديقي نفعنا اهلل ببركاتو. كمنيـ العالمة: شيخ االسالـ محمد بف شيخ االسالـ شياب الديف 

شيخ االسالـ نكر الديف عمي المقدسي. كمنيـ  ُُٗاحمد الرٍَّمًمي. كمنيـ العالمة: العالمة
العالمة: شيخ االسالـ الشيخ محمد النٍِّحريرم. األكالف شافعياف؛ كاألخيراف حنفياف. كمنيـ 

االيات » شيخنا العالمة: شيخ االسالـ شياب الممة كالديف أىٍحمد بف قىاسـ العىٌباًدٌم مؤلؼ
فىاًجيِّ الشافعي.  شيخ االسالـ الشيخ محمد كمنيـ الشيخ: العالمة «. البينات في االصكؿ اٍلخى

كمنيـ شيخ االسالـ: العالمة الفيامة الكلي الخاشع الشفكؽ الرحيـ المبتمى باألمراض 
الشَّنىكىاًنٌي الكفائي الشافعي. كمنيـ الشيخ: العمدة الرحمة العالمة  كاالسقاـ؛ الشيخ: أبك بكر 

منيـ الشيخ: العمده العالمو الشيخ محمد شيخ االسالـ الشيخ أبك نصر الطبالكم. ك 
. كمنيـ الشيخ: العالمو الشيخ محمد الجبرتي.كمنيـ الشيخ: العالمة الشيخ محمد َُِالصيمي

؛ نزيؿ الحـر المكي. كمنيـ الشيخ: العالمة الشيخ عبدالرحمف  اٍلبىٍينىًسيِّ   ًطيبي  الشَّاًفًعيِّ اٍلخى
ًطيبي  حمد الشٍِّرًبيًنٌي.كمنيـ الشيخ: العالمة أ  الشٍِّرًبيًنٌي.كمنيـ الشيخ: العالمة الشيخ أبك  اٍلخى

يادم. كمنيـ الشيخ: العالمة  الطبيب الشٍِّرًبيًنٌي. كمنيـ الشيخ: العالمة الشيخ نكر الديف الزِّ
ٍيـ الحنفي. كمنيـ الشيخ :العالمة الشيخ أحمد السٍَّنييكًرٌم المالكي. كمنيـ  الشيخ عمر بف نيجى

. كمنيـ ُُِالمة الشيخ طو المالكي. كمنيـ الشيخ: العالمة الشيخ أحمد العيثاكمالشيخ: الع
الشيخ: العالمة الشيخ جامع الدميرم أخكالشيخ أبي الفتح الدميرم. كمنيـ الشيخ:العالمة 
الشيخ عبد الدائـ البقرم. كمنيـ الشيخ:  العالمة العارؼ باهلل تعالى ككلِّيو الداؿ عميو القطب 

.أخك الشيخ شمس الرباني الش يخ محمد البنفكرم .كمنيـ الشيخ:  العالمة الشيخ إبراىيـ اٍلعىٍمقىًميِّ
كمنيـ الشيخ:  العالمة الشيخ عبد اهلل «. الجامع الصغير» شارح ُِِالديف اٍلعىٍمقىًميِّ 

نفعنا اهلل بو »كمنيـ الشيخ:  العالمة الشيخ صالح البمقيني «. شارح الترتيب»الشٍنشىٍكرم   
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كمنيـ الشيخ:  أبك المحاسف. كمنيـ الشيخ:  أحمد الزرقاني. كمنيـ الشيخ:  أحمد «. فوكبأسال
ًزيًرٌم. كمنيـ الشيخ:  محمد الترجماف.  البمقيني اٍلكى

ككؿُّ ىؤالء كجماعة غيرىـ كثير تعمـ أسمائيـ مف الجزء الذم ألفتو في مشيختي  
أخذت عنو تفسيران أك حديثاي «. لعاشربنشر المآثر فيمف أدركتيـ مف عمماء القرف ا»المسمى 

أك فقيان أك أصكالن أك كالمان أك تصكفان أك نحكان أك صرفان أك معاني أك بيانان أك بديعان أك عركضان 
أك فرائض أك تاريخان أك حكمة أك ىيئة أك منطقان أك لغة؛ كما يعمـ تفصيؿ ذلؾ مف الجزء 

 المذككر. 
عف اإلماـ العالمة اليماـ نجـ السنة؛  ُِّكلكف لـ أكثر عف أحد منيـ ما أكترث

حيف أقكؿ الجامع بيف المعقكؿ كالمنقكؿ؛ شيخ اإلسالـ الشيخ سالـ السٍَّنييكًرٌم المالكي في فف 
البىٍينىسي؛ ألٌنو كاف كؿ ثالث سنيف يختـ كتابان مف أميات   الحديث. كيميو الشيخ محمد 

كيميو شيخ اإلسالـ:  يحيى اٍلقىرىاًفٌي؛ إماـ الحديث؛ في رجب كشعباف كرمضاف؛ ليالن كنياران. 
كىاًؽ  » الناس في الحديث؛ اتقانان كتحريرا؛ الشيخ  اًمًع اأٍلىٍزىىًر  اٍبًف  ري  «.مىٍعمىرو ًباٍلجى

فاستخرت اهلل تعالى كأجزتو؛ كأجزت أخاه أبا الحسف عمي بف سيدل أىبىيميكؿ؛ نفعنا  
ىما كنسميما كعقبيما أداـ اهلل النفع بيما كأداـ في ديار اهلل بيـ؛ أداـ اهلل النفع بيما كألكالد

المغرب المشي عمى منكاليا جميع ما يجكز لي كعني ركايتو مف مقركء كمسمكع كمجاز 
كمراسمة كأصكؿ كفركع كمعقكؿ كمنقكؿ كتأليؼ كتخريج كمنقكؿ ُِْكمناكلة كمكاتبة ككجادة

ـ كسيرة كمعاجـ كمستخرجات مف كتب تفسير كحديث كفقو لألئمة األربعة كأصكؿ ككال
كأسانيد كقراءات كتكاريخ كدكاكيف كقصائد مفرده؛ كغير ذلؾ مما أخذتو كركيتو عف األئمة 
األعالـ؛ كالمسنديف مف المشايخ اإلسالـ؛ ممف يضيؽ نطاؽ العبارة اآلف؛ عف استيفائيـ كال 

نما ذكرت منيـ المشاىير. ُِٓ الطٍِّرسي  يطيؽ   عددىـ كاستقصائيـ، كا 
........ فىًجٍئًني  آبىاًئي  كلىًئؾى أي   مىعىٍتنىا  ًإذىا  ًبًمٍثًميـٍ اًمعي  يىا  جى ًريري المىجى  جى
...  يىٍحسيديكًني  إٍف   ـٍ ًئًمًي ًسديكا قىٍد  اٍلفىٍضًؿ  أىٍىؿي  النَّاًس  ًمٍف  غيرم  فىًإنِّي غىٍيري الى  ُِٔحي

ـٍ ........كى  ا ًبًي مى ا ًبي كى ـٍ مى لىيي ـى ًلي كى ا يىًجدي.فىدىا ٍيظنا ًبمى نىا غى  مىاتى أىٍكثىري
 ]سند برىاف الديف المقاني لصحيح البخارم[

؛ فأخبرنا بو مشايخ أجمة كأئمة كبار؛ نقتصر منيـ عمى «صحيح البخارم»كأما      
جازة « فضائؿ القرآف»شيخنا العالمة أبي النجا سالـ السٍَّنييكًرٌم؛ قراءة لبعضو كسماعان إلى كا 
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:  قرأتو بتمامو ككمالو عمى الشيخ نجـ الديف الغيطي، قاؿ:  قرأتو بكمالو عمى لباقيو؛ قاؿ
الشيخ اإلسالـ الشيخ زكريا األنصارم، قاؿ:  أخذتو عف جماعة كثيريف منيـ أمير المؤمنيف 
في الحديث:  الحافظ الشياب أبك الفضؿ أحمد بف حجر، كمحقؽ الكقت أبك عبداهلل محمد بف 

إسحاؽ إبراىيـ بف صدقة الحنبمي، بقرأتو عميو لجميعو كسماعو عمى  عمي القاياتي، كأبك
جازة لسائرة. قاؿ الحافظ ابف حجر:   اآلخريف؛ فعمى ثانييما لجميعو كعمى األكؿ لمكثير منو كا 
كأبك إسحاؽ الحنبمي:  أنبأنا بو النجـ أبك محمد عبدالرحيـ بف عبدالكىاب بف عبدالكريـ بف 

سماعان عميو لألكؿ لجميعو كالثاني لمعظمو؛ زاد األكؿ فقاؿ:  الحسيف بف رزيف الحمكم 
كأخبرنا بو أبك إسحاؽ البرىاف إبراىيـ بف أحمد التنكخي سماعان عميو، قاؿ ابف زيف كالتنكخي:  
أخبرنا بو أبك العباس أحمد بف أبي طالب الحجار سماعان عميو، قاؿ:  أخبرنا بو أبك عبد اهلل 

ارؾ الزبيدم سماعان، قاؿ:  أخبرنا أبك الكقت عبد األكؿ بف عيسى الحسيف بف أبي بكر المب
بف شعيب السجزم اليركم سماعان، قاؿ:  أخبرنا بو أبك الحسيف عبدالرحمف بف محمد بف 
المظفر بف داكد الداكدم، قاؿ أخبرنا:  بو أبك محمد عبداهلل بف أحمد بف حمكيو السرخسي، 

جازة  كقاؿ القاياتي:  أخبرنا اإلماـ سراج الديف عمر بف رسالف البمقيني سماعان لبعضو كا 
جازة لما فات  لسائرة. أخبرنا بو الجماؿ أبك عمي عبدالرحيـ عرؼ بابف الشاىد الجيش سماعان كا 
منو، أخبرنا بو جماعة منيـ أبك عمرك بف عثماف بف عبداهلل بف رشيؽ، أخبرنا بو أبك عبداهلل 

تنا بو أـ الكراـ كريمة ابنة أحمد بف محمد المركزية، محمد بف بركات بف ىالؿ النحكم، أخبر 
ٍيًو الحمكم السرخسي.  اٍلكيٍشًمًييًنٌي، قاؿ: ىك كابف  قالت: أخبرنا أبك الييثـ محمد بف مكي  مىكى حى

. قاؿ: أخبرنا بو  ٍبًرمِّ أخبرنا بو أبك عبداهلل محمد بف يكسؼ بف مطر بف صالح بف نصر اٍلفىرى
ناقد الجيبذ؛ أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف مؤلفو الحافظ الحجة ال

بىٍردىٍزبة البخارم الجعفي مكالىـ رحمو اهلل؛ سماعان عميو مرتيف مرة ببخارل كمرة  األحنؼ بف 
 بغزنة.

 ]سند برىاف الديف المقاني لصحيح مسمـ[
النيسابكرم؛ فمنا بو اإلماـ مسمـ بف الحسيف بف الحجاج القشيرم « صحيح»كأما      

«، المغازم كالسير»أسانيد متعددة، منيا إننا سمعناه سماعا تماما في المرة األكلى كقرأناه إلى 
في المرة الثانية عمى شيخنا شيخ اإلسالـ أبي النجا سالـ السٍَّنييكًرٌم المالكي رحمو اهلل، كأجازنا 

يخ اإلسالـ اإلماـ المسند المحدث الشيخ باقيو مناكلة في المرة الثانية، قاؿ: قرأناه عمى الش
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أخبرنا: «، بؿ اهلل ثراه بأشابيب الرضكاف كبكأه بحبكحة فراديس الجناف» نجـ الديف الغيطي، 
بو جماعة منيـ شيخنا شيخ  اإلسالـ زكريا سماعان عميو لجميعو، قاؿ: أخبرنا بو جماعة منيـ 

ماـ المحققيف الشمس القاياتي، كحافظ الرحمة المفيد أبك النعيـ رضكاف العقبي قراءة عمي و، كا 
كأبك ذر عبدالرحمف الزركشي الحنبمي ُِٕالعصر الشياب بف حجر، كمسند الكقت الزيف

سماعان عمييـ، فعمى القاياتي  بجميعو، كعمى اآلخريف أكليما لمكثير منو كثانييما لبعضو، قاؿ 
ظ ابف حجر: أخبرنا بو النجـ أبك أبك النعيـ رضكاف: أخبرنا بو أبك طاىر الربعي، كقاؿ الحاف

، كقاؿ القاياتي: أخبرنا بو اإلماـ المظفر السراج عمر بف عمي األنصارم  الحسف  اٍلبىاًلًسيُّ
عرؼ بابف الممقف، قالكا: أخبرنا بو الزيف أبك الفرج عبد الرحمف بف عبداليادم، قاؿ: أخبرنا بو 

، كقاؿ الزركشي: الحنبمي كىك أعمى أبك العباس أحمد بف عبد الدائـ بف أحمد المقدسي ح
ممف تقدـ: أخبرنا بو أبك عبداهلل محمد بف إبراىيـ بف محمد الخزرجي البياني سماعان؛ قاؿ: 

نىاءً  تىاًج  بًف  اهلًل  ًىبىًة  بفي  أىٍحمىدي  أخبرنا بو الشرؼ أبك الفضؿ  أبي الفضؿ أحمد بف  ُِٖاأليمى
أخبرنا بو الرضي أبك الحسف المؤيد بف محمد بف  عساكر الدمشقي، قاؿ ىك كابف عبد الدائـ:

عمي الطكسي، قاؿ: أخبرنا بو الفقيو أبك عبداهلل محمد بف الفضؿ بف أحمد الفراكم سماعان، 
قاؿ: أخبرنا بو اإلماـ أبك الحسيف عبد الغفار الفارسي النيسابكرم سماعان، قاؿ: أخبرنا بو 

سابكرم سماعان قاؿ: أخبرنا بو  أبك إسحاؽ اإلماـ أبك أحمد محمد بف عيسى الجمكدم الني
إبراىيـ بف محمد بف سفياف الفقيو الزاىد قاؿ: أخبرنا بو مؤلفو الحافظ أبك الحسيف مسمـ بف 
حجاج القشيرم النيسابكرم سماعان سكل ثالثة أفكات؛ كاف إبراىيـ يقكؿ فييا عف مسمـ، كال 

 يا عنو إجازة؛ أك كجادة.يقكؿ: أخبرنا مسمـ، قاؿ ابف الصالح: فال ندرم حمم
 ]سند برىاف الديف المقاني لسنف أبي داكد[

ألبي داكد سميماف بف األشعث؛ فأخبرنا بو عدة مف المشايخ « السنف»كأما كتاب     
برد اهلل »الكقت المشار إلييـ، منيـ شيخنا: شيخ اإلسالـ الشيخ سالـ السٍَّنييكًرٌم المالكي 

حسانوضريحو بأشابيب رضكانو كأباحة  جازة « الزكاة»سماعان إلى كتاب «، سعة كرمو كا  كا 
لباقيو، قاؿ: قرأتو بتمامو ككمالو عمى الشيح نجـ الديني الغيطي رحمو هلل، قاؿ: أخبرني بو 
جماعة منيـ شيخنا شيخ اإلسالـ زكريا، قرأت عميو لجميعو إال يسيران مف أخره؛ فأركيو عنو 

«. كتاب الصالة»السنباطي؛ قراءة عميو مف أكليا إلى  باإلجازة، كشيخنا شيخ الشيكخ عبدالحؽ
جازة لباقييا قاؿ األكؿ: أخبرنا بو جماعة منيـ الشيخ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف صدقة الحنبمي،  كا 
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بقرأتو ليا عميو كالقاضي األعز أبك محمد عبد الرحيـ بف محمد بف الفرات الحنفي سماعان عميو 
نا الثاني: أخبرنا بيا جماعة منيـ الشيخاف المسنداف اإلماـ لبعضيا كاجازة لسائرىا، كقاؿ شيخ

اٍلبيٍكتيٍمًرمَّ سبط العمادم، كاألجؿ المبارؾ شمس  العالمة نكر الديف أبك الحسف عمي بف أحمد 
المٍَّمتيكًنيَّ سماعان عمييما؛ فعمى األكؿ لجميعيا،  الديف أبك عبداهلل محمد بف عمر بف حصف 

اال: ككذا أبك إسحاؽ إبراىيـ الحنبمي شيخ شيخنا األكؿ، أخبرنا بيا كعمى الثاني لبعضيا ق
جماعة؛ منيـ: أبك عمي محمد بف أحمد الميدكم المطرز، قاؿ: أخبرنا أبك المحاسف يكسؼ 
بف عمر الحنفي سماعان، قاؿ: أخبرنا الحافظ زكي الديف عبدالعظيـ المنذرم، كقاؿ: أبك 

بيا الشيخ أبك حفص عمر بف الحسف بف مزيد بف أىٍميىمىةى أخبرنا « كىك أعمى ممف تقدـ»الفرات
المراغي أذنان قاؿ: أخبرنا بيا الفخر أبك الحسف عمي بف أحمد بف عبد الكاحد بف البخارم 
سماعان، قاؿ ىك كالمنذرم: أخبرنا بيا أبك حفص عمر بف محمد بف المعمر بف المركز 

البدر إبراىيـ بف محمد بف منصكر الكرخي،  البغدادم سماعان، قاؿ: أخبرنا بيا الشيخاف أبك
كأبك الفتح مفمح بف أحمد بف محمد الدكرم سماعان عمييما ممفقان، قاؿ: أخبرنا بيا الحافظ 
الكبير أبكبكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم، قاؿ: أخبرنا بيا أبك عمي محمد بف 

 سميماف بف األشعث السجستاني. أحمد بف عمر كالمؤلكئي، أخبرنا بيا الحافظ أبك داكد
 ]سند برىاف الديف المقاني لسنف الترمذم[

« بالجامع»ألبي عيسى محمد بف سىٍكرة الترمذم المسمى « السنف»كأما كتاب      
فنركييا عف المشايخ عدة ممف سمؼ ذكرىـ، منيـ: شيخنا «، بالشمائؿ»ككتابو المسمى 

لمالكي رحمو اهلل، قراءة لألكؿ كسماعان لو إلى كتاب العالمة أبك النجا سالـ السٍَّنييكًرٌم ا
كأما الثاني فسماعان لجميعو، قاؿ: قرأتيما بكماليا عمى شيخنا المحدث العالمة «، النكاح»

الشيخ محمد نجـ الديف الغيطي السكندرم، قاؿ: أخبرني بيا جماعة منيـ شيخنا شيخ اإلسالـ 
كمنيـ شيخنا شيخ الشيكخ عبدالحؽ السنباطي زكريا األنصارم سماعان عميو لمجالس عدة؛ 

في األكؿ، كلجميعو في الثاني، كشيخنا العالمة « باب الصالة »قراءة عميو مف أكليما إلى 
المحدث بدر الديف محمد المشيدم سماعان عميو لبعض األكؿ، قاؿ األكؿ: أخبرنا بيما الشيخ 

خبرنا بيا الحافظ الكلي أبك زرعة أحمد بف العالمة الشمس أبك عبد اهلل القاياتي سماعان، قاؿ: أ
الحافظ عبدالرحيـ العراقي سماعان عميو لجميعيا خال بعض أفكات؛ قاؿ: أخبرنا بيما أبك 
حفص عمر بف حسف بف أميمو المراغي قراءة عميو كأنا في الثانية شيئان مع فيـ، كقاؿ شيخنا 
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المعمر شمس الديف أبك عبداهلل محمد  الثاني: ككذا الثالث: أخبرنا بيما جماعة منيـ: المسند
بف حصف المنكفي الكقاد قراءة عميو؛ قاؿ: أخبرنا بيما جماعة، منيـ العالمة، شيخ القراء أبك 
إسحاؽ إبراىيـ بف أحمد التنكخي سماعان، قاؿ: أخبرنا بيما جماعة منيـ الحافظ أبك الحجاج 

بيا الشيخ المعمر األصيؿ أبك عبد اهلل يكسؼ المزم سماعان، زاد شيخنا الثالث فقاؿ: كأخبرنا 
محمد بف رضي الديف المحب األكجاقي سماعان عميو لقطعة مف أكليما، أخبرنا المسند القاضي 
ٍيًؾ سماعان لجميعيا، أخبرنا: الحافظ أبك الحجاج المزم  أبك الطاىر محمد بف محمد بف الكيكى

رنا بيما أبك حفص عمر بف محمد بف مكاتبة، أخبرنا بيما الفخر أبك الحسف بف النجار، أخب
ٍبدي اٍلمىًمؾً  بف أبي سيؿ ُِٗمعمر عرؼ بابف طبرزد البغدادم، أخبرنا بيما أبك الفتح عى

الكركخي، أخبرنا بيما القاضي أبك عامر محمكد بف القاسـ بف محمد األزدم، أخبرنا بيما أبك 
مركزم، أخبرنا بيما محمد عبدالجبار بف محمد بف أحمد بف محبكب بف فضيؿ المحبكبي ال

 الحافظ الحجة أبك عيسى بف سكرة الترمذم.
 ]سند برىاف الديف المقاني لشمائؿ الترمذم[ 

عف عدة مف الثقات كزمرة مف مشايخ ُُّ؛فأركيوَُّ«الشمائؿ» كأما  كتاب     
المالكي العصر منيـ: شيخنا اإلماـ  الحافظ الذم نفع اهلل بو المسمميف الشيخ سالـ السٍَّنييكًرٌم 

، قاؿ: قرأتو جميعو قراءة عدة كتحقيؽ عمى «بؿ اهلل ثراه برحمتو كأسكنو الفردكس مف جنتو» 
شيخنا محمد نجـ الديف الغيطي السكندرم، قاؿ أخبرني بيا جماعة منيـ شيخنا شيخ اإلسالـ 
زكريا األنصارم سماعان عميو لمجالس عدة، كمنيـ شيخنا شيخ الشيكخ عبدالحؽ السنباطي، 

في األكؿ كلجميعو في الثاني، كشيخنا العالمة « باب الصالة»رأت عميو مف أكليا إلى ق
المحدث بدر الديف محمد المشيدم سماعان عميو لبعض األكؿ، قاؿ األكؿ: أخبرنا بيما الشيخ 
العالمة الشمس أبك عبداهلل القاياتي سماعان، قاؿ: أخبرنا بيما الكلي أبك زرعة أحمد بف الحافظ 

رحيـ العراقي سماعان عميو لجميعيا خال بعض األفكات، قاؿ: أخبرنا بيما الحافظ أبك عبدال
حفص عمر بف حسف بف أىٍميىمىةى المراغي قراءة عميو كأخبرنا في الثانية سماع مع فيـ، كقاؿ 
شيخنا الثاني :ككذلؾ الثالث: أخبرنا بيما جماعة منيـ المسند المعمر شمس الديف أبك عبداهلل 

نيكًفٌي الكقاد؛ قراءة عميو، قاؿ: أخبرنا بيما جماعة منيـ العالمة شيخ  ف حصف محمد ب اٍلمى
القراء أبك إسحاؽ إبراىيـ  بف أحمد التنكخي سماعان، قاؿ: أخبرنا بيما جماعة منيـ الحافظ أبك 
الحجاج يكسؼ المزم سماعان؛ زاد شيخنا الثالث فقاؿ: كأخبرنا بيا الشيخ المعمر األصيؿ أبك 
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د اهلل محمد بف رضي الديف المحب األكجاقي سماعان عميو لقطعة مف أكليما، أخبرنا المسند عب
ٍيًؾ سماعان لجميعيا، أخبرنا: الحافظ أبك الحجاج  القاضي أبك الطاىر محمد بف محمد بف الكيكى
المزم مكاتبة، أخبرنا بيما الفخر أبك الحسف بف النجار، أخبرنا بيما أبك حفص عمر بف 

دى البغدادم، أخبرنا بيما أبك الفتح عبد الممؾ بف أبي سيؿ  ف معمر عرؼ بابف محمد ب طىبىٍرزى
الكركخي، أخبرنا: بيما القاضي أبك عامر محمكد بف القاسـ بف محمد األزدم، أخبرنا: بيما 
أبك محمد عبدالجبار بف محمد بف عبد اهلل بف الجراح الجراحي قاؿ: أخبرنا بيما أبك العباس 

أحمد بف محبكب بف فضيؿ المحبكبي المركزم، أخبرنا :بيما الحافظ الحجة أبك  محمد بف
 عيسى بف سكرة الترمذم.

 ]سند برىاف الديف المقاني لسنف الصغرل المسمى بالمجتبى[
لمنسائي أبي عبد الرحمف أحمد « السنف الصغرل المسمى بالمجتبى»كأٌما كتاب      

الثقات كزمرة مف مشايخ العصر منيـ شيخنا عف عدة مف  ُِّبف عمي بف شعيب، فأركيو
بؿ اهلل ثراه » الشيخ سالـ السٍَّنييكًرٌم المالكي « نفع اهلل بو المسمميف» اإلماـ  الحافظ الذم 

، قاؿ قرأتو جميعو قراءة عدة كتحقيؽ عمى شيخنا محمد «برحمتو كأسكنو الفردكس مف جنتو
؛ قاؿ «طاب ثراه كجعؿ الجنة مثكاه»ي نجـ الديف الغيطي السكندرم األصؿ المصرم المرب

أخبرني بيا جماعة منيـ شيخنا شيخ اإلسالـ أبك يحيى زكريا األنصارم سماعان لبعضيا 
كالشيخ المسند المعٌمر أبك ىريرة عبدالرحمف بف عمر الشبمي سماعان عميو لمجمس مف آخرىا؛ 

قدـ ذكرىا في كتاب ذكر الداللة لو عمى النيي المكصكؼ؛ مف أدعية التي ت» مف قكلو 
،  إلى آخر الكتاب، قاؿ شيخنا األكؿ: أخبرنا بيا الحافظ الزيف رضكاف العقبي قراءة  «األشربة

عميو لجميعيا، قاؿ: أخبرنا بيا أبك الحسف عمي بف أحمد بف سالمة السممي المكي قراءة، 
رنا بيا أبك الحسف قاؿ: أخبرنا بيا أبك الفرج عبدالرحمف الثعمبي عرؼ بابف القارم، قاؿ: أخب

عمي بف نصر اهلل بف عمر الصكاؼ، أخبرنا بيا أبكبكر عبدالعزيز بف بقاء البغدادم، أخبرنا 
، أخبرنا بيا القاضي أبك نصر أحمد بف الحسيف بف ُّّبيا عبدالرحمف بف أحمد الدُّكًني

ابف السني  ، أخبرنا بيا أبكبكر أحمد بف محمد بف  إسحاؽ الدينكرم، أخبرنا بياُّْاٍلكىسَّاري  
الحافظ، أخبرنا بيا مؤلفيا الحافظ أبك عبدالرحمف أحمد بف عمي بف شعيب بف عمي سناف بف 

 بحر بف دينار النسائي رحمة اهلل عميو.
 ]سند برىاف الديف المقاني لسنف ابف ماجو[
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الحافظ أبي عبداهلل محمد بف يزيد بف ماجة القزكيني كأخبرني بيا « سنف»كأٌما      
ة، منيـ: شيخنا شيخ اإلسالـ أبك النجا سالـ السٍَّنييكًرٌم رحمو اهلل، قاؿ: قرأتو جميعو مشايخ عد

إال قميالن مف أكاخره نحك الربع؛ فأركيو باإلجازة عمى شيخ الكقت كالطريقة: الشيخ نجـ الديف 
قاؿ: أخبرني بيا جماعة، منيـ: شيخنا شيخ اإلسالـ زكريا، كشيخ «، رحمو اهلل»الغيطي
جازة لباقييا، الشيك  خ عبد الحؽ السنباطي سماعان عمى الثاني لجميعيا؛ كعمى األكؿ لبعضيا كا 

شياب الديف أحمد بف حجر « أميف اهلل في أرضو عمى سنة نبيو»قاؿ األكؿ: أخبرنا: بيا 
إلى « الدعكات ما يدعكا الرجؿ إذا خرج مف بيتو»بقراتي عميو ليا ماعدا مف قكلو في أكاخر 

فإجازة، قاؿ: أخبرنا بيا جماعة منيـ أبك الحسف عمي بف محمد بف أبي المجد آخر الكتاب؛ 
الدمشقي قراءة عميو، كقاؿ شيخنا الثاني: أخبرنا بيا جماعة كثيركف؛ مف أعالىـ المسندة 
األصمية الرئيسة أـ عبدالرحمف بام خاتكف ابنة القاضي عالء الديف بف  البياء أبي البقا 

كي، سماعان عمييا جميعان؛ قالت: أخبرنا بيا المسند أبك عبداهلل محمد محمد بف عبد البر السب
جازة لما فات مف آخرىا، قاؿ: ىك كابف أبي المجد؛  بف محمد الفخر البعمي الحنبمي سماعان كا 
أخبرنا: بيا المسند الرحمة أبك العباس أحمد بف أبي طالب الحجار سماعان؛ قاؿ: أخبرنا بيا أبك 

بي السعادات الحمامي، أخبرنا أبك زرعة طاىر بف أبي الفضؿ محمد بف محمد األنجب بف أ
طاىر المقدسي سماعان، أخبرنا بيا اإلماـ الفقيو محمد بف الحسيف المقكمي، أخبرنا بيا أبك 
طمحة القاسـ ابف أبي المنذر الخطيب، قاؿ: حدثنا بيا أبك الحسيف عمي بف إبراىيـ بف مسممة 

نا بيا مصنفيا اإلماـ الحافظ أبك عبداهلل محمد بف يزيد بف ماجة بف بحر القطاف، قاؿ: حدث
 القزكيني.
 ]سند برىاف الديف المقاني لكتاب المكطأ[ 

إلماـ دار اليجرة مالؾ بف أنس رضي اهلل تعالى عنو؛ ركاية «المكطأ»كأٌما كتاب      
يحيى بف يحيى بف كثير كسالس الميثي األندلسي، ىك الراكم عند البخارم كمسمـ؛ كمف ال 
خبره لو يمتبس عميو ىذا بذاؾ، ككاف العـز عمى تقديمو؛ لتقدمو؛ فجرل القمـ بتقديـ البخارم 

لمشايخ طمبا؛ لككف الكتب الستة منتظمة عمى نسؽ كاحد، ال فاصؿ بينيما؛ عمى طريقة ا
فنركيو نازالن بقراءة بعضو عمى شيخنا الشيخ سالـ السٍَّنييكًرٌم، كالباقي باإلجازتو، كبقراءة جميعو 

البىٍينىسي، كسماع جممتو عمى الشيخ محمد السبراكم   كسماعو عمى شيخنا الشيخ محمد 
 المالكي.



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91اجمللد ) (4العدد )

 2222كانون األول 

 

)ّّٕٓ ) 
 

ر عمى سند شيخنا األكؿ، قاؿ: أخبرني بو شيخنا الشيخ نجـ الديف الغيطي كنقتص 
قراءة لجميعو عميو بمنزلو بحارة الجامع األزىر، قاؿ: أخبرني بو الشيخاف الجميالف: شيخ 
الشيكخ شرؼ الديف عبدالحؽ السنباطي؛ كاإلماـ  المقرل أميف الديف محمد بف أحمد بف 

ما لجميعو مجتمعيف. قاال: أخبرنا بو جمع مف الشيكخ: منيـ النجار الشافعياف سماعان عميي
اإلماـ العالـ بدر الديف أبك الحسيف النسابة؛ كالمسند المرتضى بدر الديف أبك الحسف عمي  

،؛ كالعالمة األديب الشياب الحجازم سماعان عمى األكليف لجميعو؛ كعمى الثالث   اٍلبىارنبىاًرمِّ
كا  أىٍفسىدىهي  مىا  » لمجمس الختـ كأكلو  رىحي قاؿ األكؿ: كالثالث: أخبرنا: بو البدر أبك «، اٍلعىًبيدي أىٍك جى

إلى « الجامع»محمد الحسف النسابو كىك عـ األكؿ سماعان لألكؿ لجميعو، كالثاني مف كتاب 
اٍلبىاًلًسٌي أخبرنا: بو  آخره، كقاؿ الثاني: أخبرنا بو النجـ أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف عقيؿ 

التمبنيسي؛ أخبرنا: بو أبك الحسف محمد   الزيف  أبك القاسـ عبدالرحمف بف محمد بف عبدالرحمف
بف الحسيف بف عتيؽ بف رشيؽ  الربعي التكنسي، أخبرنا: بو أبك الفضؿ عبدالعزيز ابف 
عبدالكىاب ابف أبي الطاىر إسماعيؿ بف مكي بف إسماعيؿ الزىرم، أخبرنا: بو اإلماـ أبكبكر 

يد الطرطكشي سماعان، أخبرنا بو القاضي أبك الكليد سميماف بف خمؼ الباجي.ح كقاؿ بف الكل
النسابة األعمى: أخبرنا بو؛ يعني بعمك درجة اإلماـ أبك عبداهلل محمد بف جابر بف محمد 

بف محمد بف ىاركف  ُّٓالقيسي اٍلكىاًدم آًشي سماعان، أخبرنا بو الفقيو أبك محمد عبداهلل
أخبرنا بو القاضي أبك القاسـ أحمد بف يزيد بف أحمد ابف بقي، قاؿ: أخبرنا الطائي القرطبي، 

بو أبك عبداهلل محمد بف فرج الفقيو مكلى ابف الطالع، قاؿ ىك كالباجي: أخبرنا بو القاضي أبك 
الكليد يكنس بف عبداهلل بف مغيث الصفار، قاؿ الباجي: أجازة مناكلو، كقاؿ اآلخر سماعان، 

أبك عيسى يحيى بف عبد اهلل بف يحيى ابف يحيى الميثي، قاؿ: أخبرنا بو أبي  قاؿ: أخبرنا بو
عبداهلل يحيى بف يحيى، أخبرنا بو أبي قاؿ أخبرنا بو أبك عبداهلل مالؾ بف أنس األصبحي 
رضي اهلل عنو، سكل ما فاتو سماعان منو عمى مالؾ؛ فركاه عف زياد بف عبدالرحمف المعركؼ 

 .ُّٕف أنس إماـ دار اليجرةعف مالؾ بُّٔ بشىبىطيٍكف
 ]سند برىاف الديف المقاني لسيرة ابف إسحاؽ تيذيب ابف ىشاـ[

ما       فسعمتيا عمى مشايخ « السيرة النبكية تيذيب ابف ىشاـ لسير ابف إسحاؽ »كا 
عدة؛ أجميـ شيخنا العالمة شيخ اإلسالـ كبركة المسمميف أبك النجا سالـ السٍَّنييكًرٌم، قاؿ: 

يا عمى الشيخ نجـ الديف الغيطي رحمو اهلل، قاؿ: أخبرني بيا شيخنا زكريا سماعان قرأتيا جميع
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لميسير منيا كاجازة لسائرىا، قاؿ: أخبرنا بيا جماعة منيـ الحافظ ابف حجر، أخبرنا: بيا أبك 
الحسيف عمي بف محمد بف عبدالكريـ الفىكٌِّم، أخبرنا: أبك بكر الفارقي، أخبرنا: أحمد بف 

رفاعة السعدم. أخبرنا: أبك الحسف الخمعي. أخبرنا: أبك محمد عبدالرحمف بف إسحاؽ بف 
عمر النحاس. أخبرنا: عبداهلل بف جعفر بف الكرد. أخبرنا: أبك سعيد محمد بف عبدالرحيـ بف 
 البرقي. أخبرنا: عبدالممؾ بف ىشاـ. أخبرنا: زياد بف عبداهلل البكائي. أخبرنا محمد بف إسحاؽ.

 ف الديف المقاني لسيرة ابف سيد الناس[]سند برىا    
ما   ؛ فسمعتيا عمى عدة مشايخ منيـ: «سيرة ابف سيد الناس المسماة بعيكف األثر»كا 

كأجاز لي بباقييا « فتح مكة» شيخنا الشيخ سالـ السٍَّنييكًرٌم المالكي رحمو اهلل قرأت عميو إلى
جازة قاؿ: أخبرنا بيا شيخنا النجـ الغيطي. أخبرنا: بيا شيخن ا زكريا قراءة عميو لغالبيا كا 
بقرائتو ليا عمى أبي الحسف  ُّٖلمباقي.قاؿ: قرأتيا عمى األستاذ الحجة أبك الفضؿ ابف حجر

اٍلفىٍرًسيًسٌي؛ بسماعو ليا عمى مؤلفيا الحافظ فتح الديف أبي الفتح محمد بف محمد بف محمد  
 ابف سيد الناس.

 ]سند برىاف الديف المقاني لكتاب الشفا[
لمقاضي عياض؛ فسمعت منو مكاضع عدة عمى شيخنا « الشفا»كأٌما كتاب      

العالمة سالـ السٍَّنييكًرٌم كأجازنا بسائره.قاؿ: قرأت عمى شيخنا شيخ اإلسالـ النجـ الغيطي. 
قاؿ: أخبرني بو الشيخاف شيخنا اإلسالـ زكريا كشيخ الشيكخ عبدالحؽ كغيرىما سماعان عمييما؛ 

رأت عمى الثاني لمجالس عديدة، مف أكلو، كقرأت غالبو عمى شيخنا شيخ لمجالس منو، كق
قاؿ « تغمده اهلل برحمتو»اإلسالـ قاضي القضاة كماؿ الديف محمد بف عمي القادرم الشافعي 

األكؿ: أخبرنا بو جماعة مف أعالىـ شيخ اإلسالـ أبك عبداهلل القاياتي سماعان. أخبرنا: بو 
ي األنصارم إجازة؛ كقاؿ الثاني: أخبرنا بو جماعة منيـ األكحد السراج أبك حفص عمر بف عم

ٍكجىرم سماعان، أخبرنا بو اإلماـ العالـ  العدؿ المرتضى قطب الديف محمد بف أبي محمد الجى
ناصر الديف محمد بف عبدالرحيـ بف الفارات سماعان، كقاؿ شيخنا الثالث: أخبرنا بو جماعة 

مسند الشياب شياب الديف أحمد الحجازم، قاؿ: أخبرنا بو كثيركف؛ منيـ: الشيخ العالمة ال
شيخنا العالمة برىاف الديف بف عبدالكاحد الشامي، قاؿ ابف الفارات ككذا األنصارم كالشامي: 

مَّد الدالصي. أخبرنا: أبك الحسف يحيى بف أحمد  ُّٗأخبرنا: بو أبك المحاسف ييكسيؼ بف ميحى
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برنا أبك الحسف يحيى بف محمد بف عمي األنصارم عرؼ اٍلمىمَّكاني، أخ  بف محمد بف تاميت 
 .َُْبابف الصائغ، أخبرنا بو مؤلفو القاضي عياض بف مكسى اليحصبي

 ]سند برىاف الديف المقاني لعمدة األحكاـ لمحافظ عبدالغني المقدسي[
كأٌما عمدة األحكاـ لمحافظ عبدالغني المقدسي، فأخبرنا بيا قراءة عميو إلى الزكاة      

قاؿ: قرأتيا «، رحمو اهلل»جازة لباقييا شيخنا العالمة أبك النجا سالـ السٍَّنييكًرٌم المالكي كا  
قاؿ: قرأتيا عمى شيخنا شيخ «، بؿ اهلل ثراه بالرحمة»جميعيا عمى شيخنا النجـ الغيطي 

اإلسالـ زكريا؛ بقراءتو ليا عمى الحافظ أبي النعـ رضكاف العقبي، أخبرنا بيا الشرؼ أبك 
ر الربعي عف الحافظ العمـ أبي محمد القاسـ بف محمد البرزالي، أخبرنا :أبك العباس أحمد طاى

 بف عبد الدائـ، أخبرنا: مؤلفيا الحافظ عبدالغني بف عمي بف سركر المقدسي.
 ]سند برىاف الديف المقاني ألربعيف النككم[

مشايخ الكقت؛ ؛ فقرأتيا عمى عدة مف «األربعكف حديثان لإلماـ النككم»كأما      
منيـ: شيخنا اإلماـ العالـ العالمة سالـ السٍَّنييكًرٌم رحمو اهلل، كسمعتيا منو مرة أخرل، قاؿ: 
قرأتيا مع ما بأخرىا مف ضبط شكميا عمى شيخنا الشيخ نجـ الديف الغيطي، قاؿ: قرأتيا كذلؾ 

بك عبد اهلل محمد عمى شيخنا زكريا بقراتو ليا كذلؾ عمى أبي إسحاؽ السركجي، أخبرنا بيا أ
بف أحمد بف عمي الرفا، أخبرنا بيا العمـ أبك الربيع سمماف بف سالـ الغزم، أخبرنا بيا العالمة 

 عمي بف إبراىيـ بف داكد ابف العطار، كأخبرنا بيا مؤلفيا يحيى بف شرؼ الديف النككم. 
 ]سند برىاف الديف المقاني لمكٌشاؼ كسائر تصانيؼ الزمخشرم[

كسائر تصانيؼ الزمخشرم؛ فأخبرنا بيا إجازة المشايخ الثالثة « الكٌشاؼ»كأٌما      
الشَّنىكىاًنٌي؛ كالشيخ محمد الخفاجي؛ كالشيخ سالـ السٍَّنييكًرٌم؛ قاؿ األكؿ: أخبرنا  الشيخ أبكبكر  

ا بذلؾ الشيخ أىٍحمد بف قىاسـ العىٌباًدٌم، أخبرنا بيا الشيخ جماؿ الديف ح كقاؿ الثالث: أخبرنا بي
الشيخ نجـ الديف، قاؿ كالىما: أخبرنا بيا الشيخ اإلسالـ زكريا عف محمد بف مقبؿ عف 

الشٍَّعًرم عف  الصالح بف أبي عمر عف الفخر بف البخارم عف زينب بنت عبد الرحمف 
 الزمخشرم إجازة بجميعيا.

 ]سند برىاف الديف المقاني لتفسير ابف عطية[
؛ فأخبرنا بو المشايخ السابقكف كميـ، قاؿ: أخبرنا بذلؾ النجـ «تفسير بف عطية»كأٌما  

الغيطي، قاؿ أخبرنا بذلؾ الشيخ زكريا عف العالـ البمقيني. عف كالده؛ عف اإلماـ أبي حياف؛ 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91اجمللد ) (4العدد )

 2222كانون األول 

 

)ّٕٓٔ ) 
 

 ُِْبف أحمد الغافقي ُُْأخبرنا: أبك الحسف بف أبي عامر األشعرم، عف أبي الحسف عمي
 عنو.

 الديف المقاني لتفسير البيضاكم[ ]سند برىاف
كسائر كتبو؛ فحدثنا  بو إجازة المشايخ «تفسير القاضي ناصر الديف البيضاكم»كأٌما 

الثالثة قالكا: أخبرنا النجـ الغيطي، قاؿ: أخبرنا بو الشيخ زكريا سماعان لبعضو عف أبي الفضؿ 
بف إلياس المراغي، أخبرنا المرجاني عف أبي ىريرة بف الحافظ أبي عبداهلل الذىبي عف عمر 

 بو البيضاكم سماعان عميو.
 ]سند برىاف الديف المقاني المدخؿ البف الحاج[

فحدثنا بو الشيخ العالمة سالـ السٍَّنييكًرٌم قراءة «، المدخؿ البف الحاج»كأٌما كتاب 
جازة لباقيو، قاؿ: أخبرنا بو النجـ الغيطي، قاؿ: أخبرنا بو الشيخ زكريا عف  أبي لبعضو كا 

 الفضؿ المرجاني عف محمد بف عمي بف ضرغاـ بف سيكيرُّجة إجازة.
كلنقتصر عمى ىذا القدر الضركرم الذم يعـ تعاطيو، كيعز الكقكؼ عمى      

أسانيده لطالبيو، ىذا كقد أجزت لمف ذكر كألكالدىـ كألىؿ قطرىـ كألكالد سيدنا كمكالنا العارؼ 
خطيب الجزائر، كلمشيخ  ُْْعي، كلمشيخ سعيدبف مبارؾ القمي ُّْباهلل تعالى سيدم عمي

رفيؽ سيدم عمي البيمكؿ جميع ما مر التنبيو عميو، كبجميع ما يجكز لي كعني   ُْٓسحنكف
كمراسمة كأصكؿ كفركع كمعقكؿ  ُْٔركايتو مف مقركء كمسمكع كمجاز كمكاتبو ككجادة

ي التي حاشية شرح السعد العقائد النسف»كمنقكؿ، كبعد مما فرغت مف تأليفو منيا: 
؛ التي «شركحي الثالثة لجكىرة التكحيد»سميتيا:بتعميؽ الفكائد عمى شرح العقائد، كمنيا: 

انشأتيا نظمان في ليمة بإشارة شيخي في التصكؼ كالتربية الكلي صاحب المكاشفات كخكارؽ 
العادات: الشيخ أحمد الشرنكبي رحمو اهلل كنفعنا بو، كأكصاني لما فرغتيا كىك قائـ يصمي 

ٌني ال أعتذر ألحد عف ذنب أك عيب بمغو عني بؿ أعترؼ لو، كأظير التصديؽ عمى طريؽ بأ
حاشيتي عمى شرح ابف حجر »التكرية تركان لتزكية النفس؛ فما خالفتو بعد ذلؾ أبدان، كمنيا: 

منار أصكؿ الفتكل كقكاعد اإلفتاء »كمنيا: «، العسقالني لنخبة الفكر في مصطمح األثر
حاشية تصريؼ العزم »كمنيا: «، عقد الجماف في مسانيد حمؿ الضماف: »كمنيا«، باألقكل

شرح اآلجركمية »كمنيا: «، نصيحة اإلخكاف بترؾ شرب الدخاف»كمنيا: «، لمسعد التفتازاني
بيجة »؛ لمتدريب في عمـ العربية، كمنيا: «المسمى بتكضيح ألفاظ اآلجركمية المكضكعة
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جميع ما يتجدد لي بعد ذلؾ كعمينا كعمييـ أف نتقي اهلل ؛ ك «المحافؿ بالتعريؼ برجاؿ الشمائؿ
سبحانو فيما عممنا، كأف نقكـ بكاجب شكره عمى ما أليمنا؛ فمو الحمد حتى يرضى، كلو الحمد 
بعد الرضى سبحانؾ ربنا ال نحصي ثناء عميؾ  أنت كما أثنيت عمى نفسؾ كال حكؿ كال قكة 

الككيؿ، كأفضؿ الصالة كأتـ التسميـ عمى سيدنا محمد  إال باهلل العمي العظيـ، كحسبنا اهلل كنعـ
 الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كأسالو حسف الخاتمة عند الممات آميف.

قالو: ككتبو؛ إبراىيـ المقاني المالكي حقؽ اهلل لو األماني في دار التياني، كسميتو 
عميو كسمـ، كمف اهلل اتحاؼ ذرية سيدم عمي أبيمكؿ بأسانيد جكامع أحاديث الرسكؿ صمى اهلل 

القبكؿ، فيك أكـر مسؤكؿ كخير مأمكؿ ربنا ال تزغ قمكبنا بعد إذ ىديتنا كىب لنا مف لدنؾ 
   رحمة إنؾ أنت الكىاب.

  هوامش البحث
 

                                                 
 (.ٓٓ/ ُالصفدم: الكافي)  - ُ
 (.ِّٖاإلعالف بالتكبيخ)ص - ِ
د. بشار عكاد معركؼ :معاجيـ الشيكخ كالمشيخات كأىميتيا في دراسة التاريخ اإلسالمي، مجمة األقالـ   - ّ

 (.ُٗٔٗالبغدادية، السنة الخامسة، العدد السابع، بغداد)
 - ِٔٔ، كالسيكطي: تدريب الراكم)«جكز»(، ابف منظكر: لساف العرب، مادة ُِّالخطيب: الكفاية)  - ْ

ِٕٔ.) 
 (.َُْ-ٖٖصبحي الصالح :عمـك الحديث كمصطمحاتو ) - ٓ
(؛ابف الصالح: المقدمة ۱ٓ۲-۱۳۳تنظر تفاضيؿ ذلؾ في كتب المصطمح ، كمنيا: الخطيب: الكفاية) - ٔ
(.كلممزيد ينظر ۲۰۲/۲(، الصنعاني: تكضيح االفكار) ۲ٔ۷-۲ٓٓ( السيكطي: تدريب الراكم )۳۱ْ-۳ْٔ)

 (.ٖٗ-ٔٗالمنذرم ككتابو التكممة) مقدمة المحقؽ. بشار عكاد معركؼ: 
(، ك كحالة:  ُُّ-َُّ/ ُ« )فيرس الفيارس»قاؿ الباحث:ذكرت بعض مصادر ترجمتو: الكتاني:  - ٕ
( إلى جانب كنيتو أبي اإلمداد ُ/ترجمة ُ« )مكسكعة أعالـ الدكلة العثمانية»(، ك ِ/ ُ« )معجـ المؤلفيف»

مف اسمو إبراىيـ.(، كذلؾ عمى  ما ىك شائع مف تكنية مف كنيتا أخرل ىك: أبك إسحاؽ )عند المتأخريف ل
اسمو إبراىيـ بأبي إسحاؽ، دكف أف نعرؼ عمى مف كنى المقاني بذلؾ.قاؿ محقؽ الكتاب: ككناه األفراني في 

انتشر مف أخبار عمماء القرف الحادم عشر ب:)أبي سالـ( كىك غريب كلعؿ تحرفت عف  مف  صفكة  كتابو: 
 بف المقاني كما سيأتي. عبد السالـ كىك ا

 كيقاؿ: البرىاف؛ عكض عف مضاؼ إليو أم: برىاف الديف؛ كالسعد التفتازاني لسعد الديف....كىكذا  - ٖ
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كالمقاني بفتح الالـ ثـ قاؼ كألؼ كنكف نسبتو إلى لقانة قرية مف قرل مصر كأيمة بفتح اليمزة كسككف  - ٗ
رة ككاف بيا زرع يسير كىي مدينة الييكد الذيف جعؿ منيـ المثناة مف تحت كالـ كىاء كىي كانت مدينة صغي

القردة كالخنازير كعمى ساحؿ بحر القمـز كىي في زماننا برج كبيا كاؿ مف مصر كليس بيا مزدرع ككاف ليا 
قمعة في البحر فأبطمت كنقؿ الكالي إلى البرج في الساحؿ كذا في تقكيـ البمد إف لمممؾ المؤيد اسماعيؿ 

(، قاؿ ابف العجمي: ذيؿ لب المباب في تحرير األنساب ٔ/ُالمحبي: خالصة األثر)صاحب حماه. 
-ُٔ/ُٓمادة)المقاني(. لىقَّانة قرية بالبحيرة مف أعماؿ مصر. كقاؿ عمي باشا مبارؾ: الخطط التكفقيقة)

نيما (مترا كما بيَِٓ(.ىي قرية مف مديرة البحيرة بمركز دمنيكر في شماؿ ترعة الخطاطبة عمى نحك )ُٕ
(متر كأبنيتيا باآلجر كالمبف كبيا جامع بمنارة َََّمغركس بالنخيؿ كاألشجار كفي شرؽ شرنكب بنحك )

( أمتار كبكسطيا جامع آخر يعرؼ بجامع سيدم مخمكؼ كبو ضريحو كبيا ٖعمى تؿ قديـ أرتفاعيا نحك)
لييا جممة مف أفاضؿ معمؿ دجاج كستة حكانيت كليا سكؽ كؿ يـك أربعاء كأكثر أىميا مسممكف كينسب أ
 العمماء، منيـ إبراىيـ المقاني الذم كاف ينسب إلى الشرؼ؛لكنو ال يظيره تكاضعا منو.

 (.ّ-ُ/ُالمخطكطات كالمطبكعات ) -معجـ تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالـ  - َُ
ابف مصؼ ذكر ينظر بحثنا مف تسمى باسـ محمد صؿ عميو كسمـ؛  ال إبنو خميؿ أبك األمداد؛ كىك  -ُُ

نسبو كامال إلى الحسف بف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو.ما لـ نجده حتى في مصادر ترجمتو كمصادر 
 ترجمة أبيو كعائمتو.

 (ْ« )حاشية شرح الصاكم عمى الجكىرة»ب(، كما في -/إُٔ( )ؽِ) - ُِ
لده عبد السالـ كلد سنة بعد تحقؽ كالقرأة إف ك »(. قاؿ الباحث: ْْ« )شرح جكىرة التكحيد»الصاكم:  - ُّ
( سنة عمى أقؿ تقدير كنستنتج مف ذالؾ أف تككف َِق( كما ذكرت مصادر ترجمتو أم كاف عمره )ُٕٗ)

 «.ق( تقريبا كاهلل أعمـُٓٗكالدة اإلماـ المقاني ىي سنة )
 (.ٖٔ/ ُحاجي خميفة: سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ ) - ُْ
 (.ٔ/ ُالحادم عشر ) المحبي: خالصة األثر في أعياف القرف- ُٓ
 (.ٔ/ ُالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ُٔ
 (.ْٗٓ/ ْ:سمط النجـك العكالي في أنباء األكائؿ كالتكالي )- ُٕ
 (ُِْ/ ُمحمد مخمكؼ:شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية ) - ُٖ
ُٗ - (ُ/ُِّ.) 
 .ِٗالعمكم القاسمي ص ينظر ما قالو محقؽ كتاب التقاط الدرر لمقادرم؛ ىاشـ  - َِ
يابا كيتزكدكف ما يحتاجكف منو  - ُِ كىك بجانب البحر الممح مف الجية الشرقية ينزلو الحجيج ذىابا كا 

 -مة فيقيمكف بو أياما كيشتركف البضائع المصرية كالغزاكية المحمكلة إليو منيا كماؤىا طيب حمك. كأي
بمدة كىي بفتح اليمزة ثـ تحتانية مثناة ساكنة بمدة عمى ساحؿ بحر القمـز مما يمي ديار  -المضاؼ إليو 
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مصر نسب إلييا جماعة كانت عامرة في أكائؿ اإلسالـ كىي حاضرة البحر التي ذكرىا اهلل في 
 (.ِِٖكتابو.البمدانيات لمسخاكم )ص

 (.ٗ/ُالمحبي:خالصة األثر) - ِِ
خالصة »مد بف محمد بف أحمد بف يحيى .... بف أبي العيش أبك العباس المقرئ المالكي ىك: أح - ِّ
 (.ُُٗ/ ُ« )األثر
مصطفى بف أحمد بف منصكر بف إبراىيـ ...، أبك الجكد بف محب الديف الدمشقي، مات سنة  - ِْ
 (.ُّٕ - ّٓٔ/ ْىػ(. المحبي: خالصة األثر" )َُُٔ)

/ ُ( الباباني:إيضاح المكنكف )ٕ-ٔ/ُالمحبي: خالصة األثر )حكؿ المخطكط كالمطبكع ينظر:  - ِٓ
(،. مكسكعة ُُّ-َُّ/ ُ« )(،الكتاني: فيرس الفيارسُّ-َّ/ ُ« )(، الباياني: ىدية العارفيفِْٕ

 أعالـ الدكلة العثمانية. كلممزيد ينظر مصادر ترجمتو.
كاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة (؛ الغزم: الكَِّ/ ُابف القاضي :درة الحجاؿ فى أسماء الرجاؿ ) - ِٔ
(ّ /َٖ.) 

 (.ٕ/ُالمحبي: خالصة األثر ) - ِٕ
 (.ّٖٗ/ ُ(؛ معجـ تاريخ التراث اإلسالمي )ُُُ/ ّالغزم: الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة )- ِٖ
(قاؿ الباحث:كذكر كفاتو ْٖٖ/ ُ(؛معجـ تاريخ التراث اإلسالمي )َُِ/ ِكحالة: معجـ المؤلفيف ) - ِٗ

 (.َُُٔسنة) 
 (.ٕ/ُينظرالمحبي: خالصة األثر) - َّ
 (.ُِٕ-ِٗٔ/ ُ(؛ ك )ٕ/ُينظرالمحبي: خالصة األثر ) - ُّ
اريخ التراث اإلسالمي ( )كفييا اسمو عمر(.معجـ تٗٓ/ ّ(كقارف )ِّٖ/ ِكحالة:معجـ المؤلفيف ) - ِّ
(ُ /ٔٔٓ.) 

 (.ُٗ/ ّالغزم: الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة ) - ّّ
(؛ معجـ تاريخ التراث اإلسالمي ٕ/ ُ( المحبي:خالصة األثر )ُّْ/ ّابف القاضى: درة الحجاؿ ) - ّْ
(ِ /ُُِٖ.) 

 (. ِّٕ/ ِالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ّٓ
 (ُٕٓٔ/ ّالمخطكطات كالمطبكعات ) -جـ تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالـ مع - ّٔ
 (.ٕٓ/ ْ(؛ األعالـ لمزركمي )ّّٕالتنبكتي: نيؿ االبتياج بتطريز الديباج )ص- ّٕ
 (.ُِٖ/ ْ(. األعالـ لمزركمي )ُّْ/ ّالغزم: الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة ) - ّٖ
 (. َُٖ/ ّ(. خالصة األثر )ّٕٗ-ّٖٕ/ ِحاجي خميفة: سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ )- ّٗ
المخطكطات  -(؛معجـ تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالـ ِّ/ ٓاألعالـ لمزركمي ) - َْ

 (.ُِِٖ/ ّكالمطبكعات )
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 (ْٗ/ ُّلحنفية )(؛ الكمالئي:البدكر المضية في تراجـ إٔٗ/ ُالباياني: ىدية العارفيف ) - ُْ
(؛معجـ تاريخ التراث ُٖٔٗ -ُٕٔٗ/ِ(؛الزبيرم:المكسكعة الميسرة؛)ِّْ/ ّالمحبي:خالصة األثر)-ِْ

 (.ِْٔٓ/ْاإلسالمي)
 (.ُِٕ/ ِالباباني: ىدية العارفيف )- ّْ
 (.ٕٓ/ ّالغزم: الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة ) - ْْ
 تو مف المخطكط كىنا تكمف أىميتيا.لـ تذكر مصادر ترجمتو كنيتو كأخذنا كني - ْٓ
/ ٔ( األعالـ لمزركمي )ُُْ/ ّ(.؛حاجي خميفة :سمـ الكصكؿ )ِّ/ ِالغزم: الككاكب السائرة ) - ْٔ

ُّْ.) 
/ ِ(؛ الباياني: ىدية العارفيف )ِّْ/ ْالمحبي:خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ْٕ

 (.ٖٗ/ُذيؿ الككاب الدرية لمغزم.) - ْٖ (.ِِٕ
 (.ٕٔ/ ْالمحبي:خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ْٗ
 (.ِْٖ/ ْالمحبي:خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - َٓ
 (ُّّْ/ ٓ(؛ معجـ تاريخ التراث اإلسالمي )ِٖٓ/ ِالباياني: ىدية العارفيف )- ُٓ
/ ِباني:ىدية العارفيف )( الباُِْ/ ّ( حاجي خميفة:سمـ الكصكؿ )ٕ/ ُالمحبي:خالصة األثر ) - ِٓ

ِٓٗ.) 
 (.ٕ/ ُالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ّٓ
/ ُ(؛ المحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر )ِٖٗ/ ّحاجي خميفة :سمـ الكصكؿ ) - ْٓ
ٕ) 

 (ِٖٓ-ِْٖ/ْالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٓٓ
( التنبكتي: نيؿ االبتياج بتطريز ٕ/ ُ(المحبي: خالصة األثر)ّّٗ/ ّابف القاضي:درة الحجاؿ؛) - ٔٓ
 (.ّٗٔ-ّٖٔ)ص
 (كهلل اعمـ.َٔٗىػ(ككلد سنة )َٖٗذكر تاريخ مصادر ترجمتو :كفاتو ىكذا كىك خطا كالصحيح ) - ٕٓ
/ ٓالتراث اإلسالمي ) (معجـ تاريخَُٓ/ ْالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٖٓ

َّٗٗ.) 
 (.ُْٕ-ُّٕ/ ُ( المحبي: خالصة األثر )َُّالعجمي:ذيؿ لب المباب في تحرير األنساب )ص - ٗٓ
المخطكطات  -( معجـ تاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالـ ِٗ/ ُاألعالـ لمزركمي ) - َٔ

 (.ُٕٗ/ ُكالمطبكعات )
: الداىية، يقاؿ لمرجؿ إذا كاف داىية: إنو لصؿ أصالؿ. كالصؿ: الحية التي ال تنفع منيا الرقية.كالصؿ - ُٔ

 نعت لكؿ خبيث
 (.ِّٓٔ/ ٔالحميرم:شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك )
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 (.ِٔٗ-ِْٗ/ ُالمحبي:  خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ِٔ
 (.ُّٔ/ ُالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ّٔ
 (.ّٕٔ/ ُالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ْٔ
 (ِٕٕ/ ُ( .ابف حميد :السحب الكابمة عمى ضرائح الحنابمة )ّٕٔ/ ُالمحبي:  خالصة األثر  ) - ٓٔ
 (.ُُٔ/ ِالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٔٔ
 (.َُِ/ ِ)المحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر  - ٕٔ
 (.ٔٓ/ ْ(؛ كحالة: معجـ المؤلفيف )ٕ/ُينظرالمحبي: خالصة األثر ) - ٖٔ
 (.ُٖ/ ِالمرادم :سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر ) - ٗٔ
 عبد اهلل األسكدارم(  (في ترجمة)ّٖ/ ّالمرادم :سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر ) - َٕ
 (.ُّّٓ/ ٓ( معجـ تاريخ التراث اإلسالمي )ُُّ/ ُالكتاني: فيرس الفيارس ) - ُٕ
 (.ُُْٓ/ ِ( معجـ تاريخ التراث اإلسالمي )ِّٖ/ ِخالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ِٕ
 (.َُْٕ/ ّ( معجـ تاريخ التراث اإلسالمي )ُْٔ/ ِخالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ّٕ
 (.ّْٕ/ ِمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر )ال - ْٕ
 (.ْٕٔ/ ِالمحبي:  خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٕٓ
/ ُ( الباياني: ىدية العارفيف )ُْٖ/ ُّ(الزبيدم: تاج العركس )ِْ/ ّالمحبي: خالصة األثر ) - ٕٔ

ْٕٖ.) 
/ ُ( الباياني: ىدية العارفيف )َُٗ/ ّعشر )المحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم  - ٕٕ

 (.ُِٖ/ ّالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٖٕ (.ٕٓٔ
/ ُ( الباياني: ىدية العارفيف )ُِٗ-ُِٖ/ ّالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٕٗ

ٕٓٗ.) 
(؛ معجـ تاريخ التراث اإلسالمي ُّْ/ ْ(؛األعالـ لمزركمي )ُٔمشيخة أبي المكاىب الحنبمي )ص - َٖ
(ّ /َِٖٗ.) 

 (.ُِْ-ُُْ/ ُّ(؛الكمالئي:البدكر المضية في تراجـ الحنفية )ٕٕٗ/ ُالباياني: ىدية العارفيف ) - ُٖ
 (.ِٖٗ/ ِ(؛ىدية العارفيف )ٖمشيخة أبي المكاىب الحنبمي )ص - ِٖ
 (.ْْ/ ُٓ(؛ الكمالئي:البدكر المضية في تراجـ الحنفية )ُِْ-ُُْ/ ّمحبي: خالصة األثر )ال - ّٖ
 (.ِّْٕ/ ْ( معجـ تاريخ التراث اإلسالمي )ِٓمشيخة أبي المكاىب الحنبمي )ص - ْٖ
 (.ْٖٖ-ْٕٖ/ ّالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٖٓ
 (.ُِْ -َِْ/ٔ( األعالـ لمزركمي )ّٔ/ ْف الثاني عشر )المرادم :سمؾ الدرر في أعياف القر  - ٖٔ
/ ْ(؛معجـ تاريخ التراث اإلسالمي )ّْ/ ْالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٕٖ

ُِٖٗ.) 
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 (.َِٕ/ ٔ(؛ األعالـ لمزركمي )ّٗ/ ْ. المحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر )- ٖٖ
 (.َِّّ/ ْ( معجـ تاريخ التراث اإلسالمي )َّٕ/ ِارفيف )الباياني:  ىدية الع - ٖٗ
 (.َِِ/ ْخالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - َٗ
(؛ الكمالئي:البدكر ُْْ/ ِ(؛الباياني: ىدية العارفيف )ُّٕ-ّٓٔ/ ْالمحبي: خالصة األثر) - ُٗ

 (.ِٗ/ ُٖالمضية )
: سالفة العصر في محاسف الشعراء بكؿ مصر ّٖٗ-ّٕٖ/ ْالمحبي:خالصة األثر ) - ِٗ (؛ابف معصـك
 (.ُٗٔ)ص
 (.َُّ/ ٕ( األعالـ لمزركمي )ِّْ/ ْالمحبي: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ّٗ
/ ٖزركمي )(؛ األعالـ لمُِٓ/ ِ(؛الباباني: ىدية العارفيف )ِْٗ-ُْٗ/ ْالمحبي:خالصة األثر ) - ْٗ

َُّ.) 
 (.ّْٔ-ِْٔ/ ْالمحبي:خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٓٗ
/ ِ(؛ الباياني:: ىدية العارفيف )َٖٓ/ ْالمحبي:خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٔٗ

ٓٔٔ.) 
 .(ِِٓ/ ٖ(؛ األعالـ لمزركمي )َُٓ/ ْالمحبي:خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٕٗ
/ ٓ(. معجـ تاريخ التراث اإلسالمي )َُٓ/ ْالمحبي:خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ) - ٖٗ

َّٕٗ) 
 (.ُِٓ/ ْالمقريزم :المقفى الكبير ) - ٗٗ

 (.ِٗالسيكطي: نظـ العقياف في أعياف األعياف )ص- ََُ
 (.ٖٔٓالتنبكتي: نيؿ االبتياج بتطريز الديباج )ص - َُُ
 (.ُّٓ/ ِحجاؿ فى أسماء الرجاؿ )ابف القاضي :درة ال - َُِ
َُّ -(ُ( )ُ /ُِْ.) 
 (.ٖٔٓالتنبكتي: نيؿ االبتياج بتطريز الديباج )ص - َُْ
 (.ُّٓ/ ِابف القاضي :درة الحجاؿ فى أسماء الرجاؿ ) - َُٓ
 (.َٖ/ ِالمحبي: خالصة األثر ) - َُٔ
 (.ِِٕ/ ُالمرادم :سمؾ الدرر ) - َُٕ
ذريو سيدم عمي البيمكؿ  اتحاؼ    كتراجـ؛عنكاف المخطكط:( الفف:اجازات عمميو ََُِٓٗتحت رقـ: ) -َُٖ

]نسخو في العالـ[ اسـ المكتبة:المكتبة االزىريو اسـ الدكلة:مصر اسـ   باسانيد جكامع احاديث الرسكؿ 
 (.ٖٔٔ/ َُُفيرس مخطكطات ) -خزانة التراث  ّٖٖٔٓ[ ْٖٔالمدينة:القاىرة رقـ الحفظ: ]

 (.ُٓ/ُالمدارؾ)القاضي عياض: ترتيب  -َُٗ
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ينظر مقدمة أستاذنا المحقؽ الدكتكر بشار عكاد لكتاب الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة البف  -َُُ
 (كما بعدىا بتصرؼ.ُٖٖ/ ُعبد الممؾ المراكشي)

 (.َُ(؛ محمد الطاىر فضالء، الشيخ السعيد أبيمكؿ الكرتالني)َّْ/ ٔالبغدادم :خزانة األدب ) -ُُُ
ؿ أمازغية كىي كثيرة مشيكرة، مكاطنيـ كمساكنيـ بشماؿ إفريقية مف خميج مدينة الجزائر زكاكة قبائ - ُُِ

 (.َٗإلى بجاية كشماؿ سطيؼ.ينظر" أبك يعمى الزكاكم: تاريخ الزكاكة )
 (.ِِٓ - ِِْ) الفككف: منشكر اليداية - ُُّ
ب إليؾ شيئا كال تريد أف الككد مصدر كاد يككد ككدا كمكادا كمكادة. تقكؿ لمف يطم ىك المىٍنعي: ك - ُُْ

 ( .ُُٕ/ ٗ( الزبيدم: تاج العركس مف جكاىر القامكس )ِّٖ/ ّتعطيو.ابف منظكر:لساف العرب )
 تقرأ كذلؾ )مكركد( - ُُٓ
 في األصؿ:)مقطكد(كال معنى ليا؛ كصحيح ما أثبتناه. - ُُٔ
لخطابي :غريب في األصؿ:) الجنادس( كصحيح ما أثبتناه ك)الحنادس (  سكاد الميؿ كظممتو. ا - ُُٕ

 (.ْٗ/ ّالحديث )
 ترجمناىـ جميعا في مبحث  الشيكخ. - ُُٖ
 ىكذا مكرره في األصؿ. - ُُٗ
العسيمى محمد بف مكسى بف عالء الديف القدسي المعركؼ بالعسيمى   ىكذا في األصؿ كلعمو:  - َُِ
 (.ِِٕ/ ِق(.الباباني: ىدية العارفيف ) َُُّ)ت

ح ما أثبتناه  مف مصادر ترجمتو ينظر مبحث شيكخ في األصؿ )المعناكم( كىك خطاء كصحي- ُُِ
 المقاني.
محمد بف عبد الرحمف بف عمي بف أبي بكر شمس الديف العمقمي الككاكبي القاىرم  المصرم الفقيو  - ُِِ

ق(. ابف القاضى :درة ٗٔٗالشافعي المحٌدث المفسر المدٌرس بالجامع األزىر تتممذ لجالؿ الديف السيكطي)ت 
(؛ معجـ َٓٓ-ْٗٓ/ ِ(؛ عادؿ نكييض :معجـ المفسريف )َِّ- ُّٗ/ ِء الرجاؿ )الحجاؿ فى أسما

 (.َِٖٗ/ ْتاريخ التراث اإلسالمي )
كأف العباره «.كلكف لـ أكثر عف أحد منيـ ما أكترث عف أحد منيـ ما أكترث عف»في األصؿ:  - ُِّ

 مكرره كاهلل أعمـ. 
الكجادة كىي أف يقؼ عمى كتاب بخط الشيخ فيو في األصؿ:ككجاىو كصحيح ماأثبتناه كالكجادة:  -ُِْ

أحاديث فمو أف يقكؿ كجدت أك قرأت بخط فالف أكفى كتاب فالف بخطو حدثنا فالف كيسكؽ بقية السند كالمتف 
كعميو العمؿ قديما كحديثا كال يقكؿ أخبرنى أك حدثنى فالف إال إف كاف لو منو إذف بالركاية عنو . 

 (.ُّ/ ُد شرح سنف أبي داكد )السبكي:المنيؿ العذب المكرك 
/ ّالطرس:الصحيفة،كيقاؿ ىي التي محيت ثـ كتبت. الجكىرم:الصحاح ) في األصؿ:الضرس.ك-ُِٓ
ّْٗ.) 
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في األصؿ: غير مف أىؿ الناس أىؿ الفضؿ قد حسدكا. كقيؿ ىذا الشعر الفرزدؽ.كقيؿ لمكميت كقيؿ  -ُِٔ
 (.ُْٖ/ ُغير ذالؾ.الزمخشرم: أساس البالغة )

 ف الديف العراقي.يقصد زي -ُِٕ
 (.ٕٖٗ/ ُٓفي األصؿ :األبناء كصحيح ماأثبتناه مف تاريخ اإلسالـ لمذىبي ) - ُِٖ
 في األصؿ: )عبد الكؿ(.  - ُِٗ
في األصؿ: )كأما كتاب السنف الصغرل المسمى بالمجتبى لمنسائي أبي عبد الرحمف أحمد بف عمي  - َُّ

 بف شعيب( كصحيح مأثبتناه 
 في األصؿ )فأكرد( كصحيح مأثبتناه . - ُُّ
 في األصؿ :)فأركه( كصحيح مأثبتناه . - ُِّ
في األصؿ :المدني كصحيح مأثبتناه .ككاف آخر مف ركل كتاب )المجتبى( مف )سنف النسائي( ،  - ُّّ

كغير ذلؾ عف القاضي أبي نصر أحمد بف الحسيف الكسار صاحب ابف السني .الذىبي:سير أعالـ النبالء 
(ُٗ /ِّٗ.) 

في األصؿ الكسبار كصحيح مأثبتناه . سمع )سنف النسائي( المختصر مف الحافظ أبي بكر بف  - ُّْ
(. ّّْالسني، كسماعو لو في سنة ثالث كستيف كثالث مائة، كحدث بو في جمادل األكلى، سنة )

 (.ُْٓ/ ُٕالذىبي:سير أعالـ النبالء )
 (.ِٓ-ُٓ( )صُّبرنامج الكادم آشي ) - ُّٓ
األصؿ: )بشيطكف( كالصحيح مأثبتناه .ينظر القاضي عياض: ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ في  - ُّٔ

(ّ /ُُٔ.) 
لممزيد حكؿ ىذه الركاية كغيرىا مف ركاية المكطا ينظر:الركداني:صمة الخمؼ بمكصكؿ السمؼ  - ُّٕ
 (ّٖ-ّٔ)ص(الكتاني:المعجـ المفيرس= تجريد أسانيد الكتب المشيكرة كاألجزاء المنثكرة َْ-ّّ)ص
 (.ٖٕالكتاني: المعجـ المفيرس = تجريد أسانيد الكتب المشيكرة كاألجزاء المنثكرة )ص- ُّٖ
 في بعض المصادر أبك الفتكح.- ُّٗ
 (.ُٔينظر: البديرم :الجكاىر الغكالي في ذكر األسانيد العكالي )ص  - َُْ
 (ّٓٗنثكرة )صالكتاني:المعجـ المفيرس = تجريد أسانيد الكتب المشيكرة كاألجزاء الم- ُُْ
 (.ّٓٗفي األصؿ العاقبي كتصحيح مف المعجـ المفيرس)ص - ُِْ
عائمة سيدم عمي بف مبارؾ، المشتغمة بالتصكؼ؛ كىـ مرابطك القميعة، القريبة مف مدينة الجزائر  - ُّْ

 (.ُِّ/ ّ(ك )ُٓ-َٓ/ِكليـ فيو محبة خاصة .أبك القاسـ سعد اهلل:تاريخ الجزائر )
قدكرة بف إبراىيـ؛ التكنسي األصؿ؛ الجزائرم المكلد كالدار، عالـ القطر الجزائرم في كقتو  سعيد   - ُْْ

مامو، كمسنده كنحريره، كخاتمة محققيو كمحدثيو، يدؿ لذلؾ ما في فيرسة تمميذه محمد بف محمد بف سميماف  كا 
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القاسـ سعد اهلل:تاريخ الجزائر  (. أبكُِٗ/ ْق( .معجـ المؤلفيف ) َُٔٔالكاسعة، كلو عدة مؤلفات )ت 
 ( كمابعدىا.ّٕٓ/ ُالثقافي )

سميماف بف أحمد ابف ابي بكر المداكم، الكنشريسي: فقيو، فاضؿ تفقو بمميانة  بف  عثماف  بف  سحنكف  - ُْٓ
كمدينة الجزائر. قاؿ صاحب "تعريؼ الخمؼ": كىك دفيف بني كعزاف قبيمة بنكاحي كنشريس كقبره مشيكر". لو 

عمى السراج" منظكمة الشيخ عبد الرحمف االخضرم في عمـ الفمؾ. كفيو ما يثبت نسبتو الى كنشريس.  " شرح
 (.ّْٓىػ(.عادؿ نكييض معجـ أعالـ الجزائر )ص َُ)ت أكاخر ؽ 

 في األصؿ: )كجاىة( كصحيح ما أثبتناه. - ُْٔ
 المصادر والمراجعقائمة 

 ىػ(.ُِّٗي األزىرم، أبك عبد اهلل؛ )ت * األزىرم محمد بف البشير بف محمد حسف ظافر المدن
 ىػ(.َُِْالثمينة في أعياف مذىب عالـ المدينة، ، ط. اآلفاؽ العربية سنة ) اليكاقيت   -

 ىػ(.ُّٗٗ* الباباني: إسماعيؿ بف محمد أميف بف مير سميـ الباباني البغدادم )ت
ككالة المعارؼ الجميمة ،في مطبعتيا البيية ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف، طبع بعناية  -

 لبناف. )بدكف كطبعة(. –ـ(، أعادت طبعو باألكفست: دار إحياء التراث العربي بيركت ُُٓٗاستانبكؿ)
إيضاح المكنكف في الذيؿ عمى كشؼ الظنكف ،عنى بتصحيحو كطبعو عمى نسخة المؤلؼ: محمد شرؼ  -

لبناف.  –رفعت بيمكو الكميسى، دار إحياء التراث العربي، بيركت  الديف بالتقايا رئيس أمكر الديف، كالمعمـ
 )بدكف تاريخ كطبعة(.

*البديرم: محمد بف محمد بف محمد بف أحمد البديرم الحسيني، الدمياطٌي األشعرم الشافعٌي، أبك حامد )ت 
 ىػ(َُُْ

 مخطكط -الجكاىر الغكالي في ذكر األسانيد العكالي  -
ف أحمد بف الفقيو الحاج أحمد بف عمر التكركرم التنبكتي السكداني، أبك *التنبكتي:أحمد بابا ب

 ىػ(. َُّٔالعباس)ت
 –نيؿ االبتياج بتطريز الديباج؛ عناية كتقديـ: الدكتكر عبد الحميد عبد اهلل اليرامة؛دار الكاتب، طرابمس  -

 ـ(.َََِليبيا الطبعة: الثانية،)
 ىػ(.ّّٗالجكىرم الفارابي )ت * الجكىرم ،أبك نصر إسماعيؿ بف حماد 

الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، الطبعة الرابعة ،دار العمـ لممالييف  -
 ـ(.ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕبيركت،)  -

 ىػ(. َُٕٔ)المتكفى « كاتب جمبي»*حاجي خميفة: مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني العثماني المعركؼ بػ 
كصكؿ إلى طبقات الفحكؿ؛المحقؽ: محمكد عبد القادر األرناؤكط؛إشراؼ كتقديـ: أكمؿ الديف إحساف سمـ ال -

تركيا)  -أكغمي.تدقيؽ:صالح سعداكم صالح؛إعداد الفيارس: صالح الديف أكيغكر؛ مكتبة إرسيكا، إستانبكؿ 
 ـ(.ََُِ
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 ىػ(. ُّٕٔ - ُُِٗ*الحجكم: محمد بف الحسف الحجكم الثعالبي الفاسي )
الفتاح  عبد  بف  العزًيز  عبد  الفكر السامي في تاريخ الفقو اإلسالمي ، خرج أحاديثو كعمؽ عميو،  -
 ىػ(.ُّٔٗالقارئ،المكتبة العممية بالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى)  

 ىػ(.ّٕٓ*الحميرم ، نشكاف بف سعيد اليمني )ت 
يف بف عبد اهلل العمرم ، مطير بف عمي شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك ، تحقيؽ، د حس -

لبناف(، دار الفكر،  -اإلرياني ، د يكسؼ محمد عبد اهلل، الطبعة األكلى، دار الفكر المعاصر )بيركت 
 ـ(. ُٗٗٗ -ىػ  َُِْسكرية( ) -)دمشؽ 

ٍيد: محمد بف عبد اهلل بف حميد النجدم ثـ المكي ) مى  ىػ( ُِٓٗ - ُِّٔ*ابف حي
ضرائح الحنابمة؛حققو كقدـ لو كعمؽ عميو: بكر بف عبد اهلل أبك زيد، عبد الرحمف بف  السحب الكابمة عمى -

 ـ(. ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔلبناف؛الطبعة: األكلى،) –سميماف العثيميف؛مؤسسة الرسالة، بيركت 
 ىػ (.ّٖٖ* الخطابػي، حمد بف محمد، أبكسميماف البستي ) ت 

 ىػ(.َُِْجامعة أـ القرل،) –باكم ، مكة المكرمة غريب الحديث، تحقيؽ عبدالكريـ إبراىيـ العز -
 ىػ(. ّْٔ - ِّٗ*الخطيب: أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت الخطيب البغدادم )

الكفاية في عمـ الركاية؛ صححو: أبك عبداهلل السكرقي؛ قابمو: إبراىيـ حمدم المدني؛ جمعية دائرة المعارؼ  -
 ىػ(. ُّٕٓحيدر آباد، الدكف،)  -العثمانية 

 ىػ (.ْٖٕ* الذىبػي، محمد بف أحمد بف عثماف شمس الديف الذىبػي ) ت 
تاريخ اإلسالـ ككفيات المشاىير كاألعالـ، حققو كضبط نصو كعمؽ عميو شيخنا الدكتكر بشار عكاد  -

 ـ(.ََِّ -ىػ ُِْْلبناف ) -معركؼ، الطبعة األكلى، دار الغرب اإلسالمي، بػيركت
 -ىػ ُِْٗمجمكعة مف المحققيف، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بػيركت،)سير أعالـ النبالء، تحقيؽ  -

 ـ(.ََِٖ
كداني السكسي  كداني: شمس الديف، أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف سميماف بف الفاسي بف طاىر الرُّ *الرُّ

 ىػ(َُْٗالمكٌي المالكي )ت 
بيركت؛الطبعة: األكلى،  –مي صمة الخمؼ بمكصكؿ السمؼ؛المحقؽ: محمد حجي؛دار الغرب اإلسال -
 ـ(.ُٖٖٗىػ، َُْٖ)

بيدم )ت  بيدم ،محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ  ىػ(.َُِٓ* الزَّ
 تاج العركس مف جكاىر القامكس، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية،)بدكف طبعة(. -

 ىػ(.ُّٔٗبف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي )ت  *الزركمي: خير الديف بف محمكد
االعالـ قامكس تراجـ ألشير الرجاؿ كالنساء مف العرب كالمستعربيف كالمستشرقيف، الطبعة: الخامسة دار  -

 ـ(.ََِِالعمـ لممالييف ،)
 ىػ(.ّٖٓ*الزمخشرم: أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل )ت 
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لبناف؛ الطبعة: األكلى،)  –بالغة؛ تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد؛ دار الكتب العممية، بيركت أساس ال
 ـ(.ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ

 ىػ(.ُِّٓ*السبكي: محمكد محمد خطاب السبكي)ت
المنيؿ العذب المكركد شرح سنف اإلماـ أبي داكد عني بتحقيقو كتصحيحو: أميف محمكد محمد خطاب؛  -

 ىػ( . ُّّٓ - ُُّٓمصر؛الطبعة: األكلى،) –مطبعة االستقامة، القاىرة 
 ىػ(.َِٗ*السخاكم :شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف بف محمد السخاكم )ت 

أىؿ التكريخ؛ المحقؽ: سالـ بف غتر بف سالـ الظفيرم؛ دار الصميعي لمنشر  اإلعالف بالتكبيخ لمف ذـ -
 ـ(. َُِٕ -ىػ  ُّْٖالمممكة العربية السعكدية؛ الطبعة: األكلى،  -كالتكزيع، الرياض 

 -ىػ ُِِْالسعكدية؛الطبعة: األكلى،) –البمدانيات؛ المحقؽ: حساـ بف محمد القطاف؛ دار العطاء  -
 ـ(.ََُِ

 ىػ(.ُُّٓكسؼ بف إلياف بف مكسى سركيس )ت *سركيس: ي
 ـ(.ُِٖٗ -ىػ  ُّْٔمعجـ المطبكعات العربية كالمعربة، مطبعة سركيس، بمصر) -

 ىػ(.ُُٗ*السيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )ت
طيبة))بدكف طبعة تدريب الراكم في شرح تقريب النكاكم حققو: أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي؛ دار  -

 كتاريخ(.
 بيركت؛)بدكف طبعة(. –نظـ العقياف في أعياف األعياف، المحقؽ: فيميب حتي،المكتبة العممية  -

 ىػ(.ُُِْ*الصاكم: أحمد بف محمد المالكي الصاكم)ت
 ـ(. .)بدكف كطبعة كمكاف(.َُٖٗحاشية شرح الصاكم عمى الجكىرة؛ دار اإلخاء) -

 ىػ(َُْٕت *د. صبحي إبراىيـ الصالح )
لبناف؛ الطبعة: الخامسة  –عرضه كدراسة؛ دار العمـ لممالييف، بيركت-عمـك الحديث كمصطمحو 

 ـ(.ُْٖٗعشر،)
 ىػ (.ْٕٔ* الصفدم، صالح الديف خميؿ بف أبػيؾ الصفدم ) ت 

 الكافي بالكفيات ، تحقيؽ كاعتناء أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى ، الطبعة األكلى، دار إحياء التراث -
 ـ(.َََِ -ىػ َُِْلبناف ،) –العربػي،  بػيركت 

*ابف الصالح: عثماف بف عبدالرحمف، أبك عمرك، تقي الديف المعركؼ بابف الصالح  الشيرزكرم) ت 
 ىػ (.ّْٔ
معرفة أنكاع عمـك الحديث، كييعرؼ بمقدمة ابف الصالح، حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو نكرالديف عنتر،  -

 ـ(،)بدكف طبعة(.ُٖٔٗ -ىػ َُْٔسكريا،) -دار الفكر
*الصنعاني: محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني، الكحالني ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز 

 ىػ(.ُُِٖالديف، المعركؼ كأسالفو باألمير )ت 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91اجمللد ) (4العدد )

 2222كانون األول 

 

)ّٖٖٓ ) 
 

                                                                                                                                        

تكضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار؛المحقؽ: أبك عبد الرحمف صالح بف محمد بف عكيضة؛دار الكتب  -
 ـ(.ُٕٗٗ-ىػُُْٕلبناف؛ الطبعة: األكلى) -مية، بيركتالعم

 *عادؿ نكييض:
مف صدر اإلسالـ كحتى العصر الحاضر؛ قدـ لو: ميفتي الجميكرية المبنانية الشٍَّيخ حسف »معجـ المفسريف  -

 ُٖٖٗ -ىػ  َُْٗلبناف؛الطبعة: الثالثة،) –خالد؛ مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، بيركت 
 ـ(.

 أحمد طكراف قره بمكط. -*عمي الرضا قره بمكط 
 –التراث اإلسالمي في مكتبات العالـ )المخطكطات كالمطبكعات(؛دار العقبة، قيصرم »معجـ التاريخ  -

 ـ(. ََُِ -ىػ  ُِِْتركيا الطبعة: األكلى،       )
رم األزىرم، شياب الديف )ت *العجمي ،أحمد بف أحمد بف محمد بف أحمد ،العجمي الشافعٌي الكفائي المص

 ىػ(.َُٖٔ
ذيؿ لب المباب في تحرير األنساب ،دراسة كتحقيؽ: د. شادم بف محمد بف سالـ آؿ نعماف الطبعة: األكلى  -

 ـ(.َُُِ -ىػ ُِّْ، مركز النعماف لمبحكث كالدراسات اإلسالمية كتحقيؽ التراث كالترجمة، اليمف،)
 ىػ(.ُُُُالممؾ العصامي المكي )ت * العصامي ،عبد الممؾ بف حسيف بف عبد

عمي محمد معكض،  -سمط النجـك العكالي في أنباء األكائؿ كالتكالي، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد -
 ـ(.ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗبيركت،) -الطبعة األكلى، دار الكتب العممية 

صارم األكسي المراكشي )ت *ابف عبد الممؾ المراكشي ، محمد بف محمد بف عبد الممؾ، أبك عبد اهلل ،األن
 ىػ(. َّٕ
الذيؿ كالتكممة لكتابي المكصكؿ كالصمة حققة كعمؽ عميو: الدكتكر إحساف عباس، الدكتكر محمد بف شريفة، -

 ـ(.َُِِالدكتكر بشار عكاد معركؼ، الطبعة: األكلى، دار الغرب اإلسالمي، تكنس،)
 ىػ(.ُُُّ*عمي باشا مبارؾ )ت

 –ة لمصر القاىرة كمدنيا كبالدىا القديمة كالشييرة، الطبعة األكلى، مطبعة بكالؽ الخطط التكفقيقة الجديد -
 ق(.َُّْمصر )

  ىػ (.ُُٕٔ* الغزم، محمد بف عبدالرحمف الغزم العامرم ) ت
-ىػُُُْديكاف اإلسالـ، تحقيؽ سيد كسركم حسف، الطبعة األكلى، دار الكتب العممية، بػيركت ،) -

 ـ(.َُٗٗ
 ىػ(.َُُٔيف محمد بف محمد الغزم )ت *الغزم: نجـ الد

لبناف؛الطبعة:  –الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة؛ المحقؽ: خميؿ المنصكر؛ دار الكتب العممية، بيركت 
 ـ(. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖاألكلى،) 
 ىػ (.َُّٕعبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ الفككف )  *الفككف: 
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؛ تحقيؽ؛أبك القاسـ سعد اهلل؛ الطبعة األكلى؛ دار  ادعى العمـ كالكالية؛منشكر اليداية في كشؼ حاؿ مف   -
 ـ(.ُٕٖٗلبناف) –الغرب اإلسالمي؛  بيركت  

 ىػ(.ُُِٖ*الفالني: صالح بف محمد بف نكح بف عبد اهلل بف عمر العمرم ت
دار الشركؽ، مكة، المصنفات في الفنكف كاألثر: تحقيؽ: عامر حسف صبرم،  أسانيد  رفع  في  الثمر  قطؼ   -
 ـ(.ُٖٔٗ -ىػ َُْٓ، ُ)ط

 ىػ(.ُُٕٖ - ُُِْ*  القادرم: محمد بف الطيب بف عبد السالـ الحسني القادرم. )
 (.ُّٖٗ-ىػَُّْبيركت: دار اآلفاؽ الجديدة،) -الدرر:؛ تحقيؽ ىاشـ العمكم القاسمي.  التقاط  كتاب  -

 ىػ(.ُّْٓ* أبك القاسـ سعد اهلل )ت 
الجزائر طبعة  -الثقافي( أك )المكسكعة الثقافية الجزائرية(؛دار البصائر لمنشر كالتكزيع )تاريخ الجزائر -

 ـ(.ََِٕخاصة)
 (. ىػَُِٓ - َٔٗ*ابف القاضى: أبك العٌباس أحمد بف محٌمد المكناسى الٌشيير بابف القاضى )

محمد األحمدل أبك النكر؛ ؛المحقؽ: الدكتكر «دٌرة الحجاؿ فى أسماء الٌرجاؿ»ذيؿ كفيات األعياف المسمى  -
 ـ(.ُُٕٗ -ىػ ُُّٗالمكتبة العتيقة )تكنس(؛الطبعة: األكلى،) -دار التراث )القاىرة( 

 ىػ(.ْْٓ* القاضي عياض، القاضي عياض بف مكسى أبك الفضؿ ،اليحصبي )ت
دية، المحم -ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ، تحقيؽ: مجمكعة محققيف، الطبعة: األكلى، مطبعة فضالة  -

 (.ُّٖٗ-ـ ُٓٔٗالمغرب)
 ق(.َُّٖ*الًقنَّكجي: محمد صديؽ حسف خاف القنكجي البخارم، )ت 

التاج المكمؿ مف جكاىر مآثر الطراز اآلخر كاألكؿ، الطبعة: األكلى، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية،  -
 ـ(.ََِٕ -ىػُِْٖقطر،)

ٌي بف عبد الكبير بف محمد  ٍبد الحى الحسني اإلدريسي، المعركؼ بعبد الحي الكتاني * الكتاني: محمد عى
 ىػ(.ُِّٖ)ت
فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسالت، المحقؽ: إحساف عباس، الطبعة:  -

 ـ(.ُِٖٗالثانية، دار الغرب اإلسالمي، )
 ىػ(.َُْٖ*الكحالة: عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة الدمشقي )ت 

 بيركت، دار إحياء التراث العربي بيركت، )بدكف تاريخ كطبعة(. -عجـ المؤلفيف، مكتبة المثنى م -
ئي ئي: محمد حفظ الرحمف بف محب الرحمف الكيًمالَّ   *الكيًمالَّ

 -مصر(، مكتبة شيخ اإلسالـ )دكا  -البدكر المضية في تراجـ الحنفية؛ دار الصالح )القاىرة 
 ـ(. َُِٖ -ىػ  ُّْٗ،)بنجالديش(؛الطبعة: الثانية

*المحبي: محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب الديف بف محمد المحبي الحمكم األصؿ، الدمشقي 
 ىػ(.ُُُُ)ت
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 بيركت، )بدكف تاريخ كطبعة(. –خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر ،دار صادر  -
 ـ(.ََِْ*محمد الطاىر فضالء، الشيخ أبيمكؿ الكرتالني؛دار ىكمة؛ الجزائ ر)

 ىػ(.َُّٔ*محمد مخمكؼ، محمد بف محمد بف عمر بف عمي ابف سالـ مخمكؼ )ت 
شجرة النكر الزكية في طبقات المالكية، عمؽ عميو: عبد المجيد خيالي ،الطبعة: األكلى ،دار الكتب  -

 ـ(.ََِّ -ىػ ُِْْالعممية، لبناف،)
 ىػ(.َُِٔأبك الفضؿ )ت *المرادم، محمد خميؿ بف عمي بف محمد بف محمد مراد الحسيني، 

- (، ىػ َُْٖسمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر، الطبعة: الثالثة، دار البشائر اإلسالمية، دار ابف حـز
 ـ(.ُٖٖٗ -

*ابف معصـك ، عمي بف أحمد بف محمد معصـك صدر الديف المدني الحسني الحسيني، المعركؼ بعمي خاف 
 ىػ(.ُُُٗبف ميرزا أحمد، الشيير بابف معصـك )ت 

 (، )بدكف طبعة(. َُٔٗسالفة العصر في محاسف الشعراء بكؿ مصر. المكتبة المرتضكية، طيراف) -
 -ىػ  ْٖٓ* المقريزم: أحمد بف عمي بف عبد القادر، أبك العباس الحسيني العبيدم، تقي الديف المقريزم )ت 

 ـ(. َُْْ
 ُِْٕلبناف؛ الطبعة: الثانية،) –المي، بيركت المقفى الكبير؛ المحقؽ: محمد اليعالكم؛ دار الغرب االس -
 ـ(. ََِٔ -ىػ 

 ىػ (.ٔٓٔ – ُٖٓ*المنذرم ، عبدالعظيـ بف عبدالقكم أبك محمد ) 
التكممة لكفيات النقمة ، حققو كعمؽ عميو الدكتكر بشار عكاد معركؼ ، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة ،  -

 ـ (.ُٖٖٗ -ىػ َُْٖبػيركت ،) 
حمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر االنصارم الركيفعى اإلفريقى)ت *ابف منظكر: م

 ىػ(.ُُٕ
 ُُْْ -بيركت؛ الطبعة: الثالثة  –لساف العرب؛ الحكاشي: لميازجي كجماعة مف المغكييف؛ دار صادر  -

 ىػ(.
هلل الكادم آشي األندلسي *الكادم آشي: محمد بف جابر بف محمد بف قاسـ القيسي، شمس الديف، أبك عبد ا

 ىػ(ْٕٗ)ت 
بيركت؛الطبعة: األكلى،)  -أثينا -برنامج الكادم آشي؛ المحقؽ: محمد محفكظ؛ دار المغرب االسالمي  -
 ـ(.َُٖٗ-ََُْق

 ىػ(. ُُِٔ*أبك المكاىب: محمد بف عبد الباقي الحنبمي البعمي الدمشقي )ت 
 كمكاف(.مشيخة أبي المكاىب الحنبمي)بدكف تاريخ كطبعة  -
 مكسكعة أعالـ الدكلة العثمانية؛)بدكف تاريخ كطبعة كمكاف(. -
 فيرس مخطكطات، قاـ باصداره مركز الممؾ فيصؿ، )بدكف تاريخ كطبعة كمكاف(. -خزانة التراث  -
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 ىػ(ُّّٕأبك يعمى الزكاكم: محمد السعيد، أبك يعمى الزكاكم )ت 
 ـ(. ََِٓنشكرات كزارة الثقافة، الجزائر؛الطبعة: األكلى،)تاريخ الزكاكة؛مراجعة كتعميؽ: سييؿ الخالدم؛م -

English Refernce 
 Al-Azhari Muhammad ibn al-Bashir ibn Muhammad Hasan Zafer Al-Madani Al-

Azhari, Abu Abdullah; (d.1329 Ah). 

o Precious timepieces in the eyes of the city world doctrine,, I. Arab horizons year (1420 

Ah). 

 Al-Babani: Ismail ibn Muhammad Amin Ibn Mir Salim al-Babani al-Baghdadi (d.1399 

Ah). 

o The gift of those who know the names of the authors and the Antiquities of the 

classifiers, carefully printed by the venerable knowledge agency ,in its magnificent 

Printing House Istanbul(1951), reprinted by offset: the House of revival of Arab 

heritage Beirut – Lebanon. (Without edition). 

o Clarification of what is hidden in the tail on the detection of suspicions ,I meant to 

correct it and print it on the copy of the author: Mohammed Sharaf al – Din baltaqiya, 

head of Religious Affairs, and teacher Rifaat Belke Al-klisi, Dar revival of Arab 

heritage, Beirut-Lebanon. (Without date and Edition). 

 Al-budairi: Mohammed bin Mohammed bin Mohammed bin Ahmed Al-Shafi'i, Abu 

Hamed (t ٤٤53 H) 

o Al-jawaharr Al-ghawali in the mention of the Supreme asanids-manuscript 

 Al-tabakti: Ahmad Baba Ibn Ahmad ibn al-Faqih Al-Hajj Al-tabakti, Abu al-Abbas 

(t٤35١ e). 

o Getting elated with brocade embroidery; care and presentation: Dr. Abdulhamid 

Abdullah Al – Harama; writer's House, Tripoli-Libya edition: second, (٠333). 

 Al-Jawhari, Abu Nasr Ismail Ibn Hammad Al-Jawhari Al-Farabi (d. 393 Ah). 

o Al-Sahah Taj al-Lingala and the Arabic Sahah, investigation: Ahmed Abdel Ghafour 

Attar, fourth edition, Dar Al-Alam for millions-Beirut, (1407 Ah - 1987 ad). 

 Haji Khalifa: Mustafa bin Abdullah (deceased ٤3١١ e). 

o Ladder of access to the layers of stallions; investigator: Mahmoud Abdelkader 

Arnaout; supervision and submission: Ekmeleddin Ihsanoglu.Proofreading: Saleh 

Saadawi Saleh; ersika library, Istanbul-Turkey (٠3٤3). 

 Al-hajjawi: Muhammad ibn al-Hassan al-hajjawi Al-thaalbi Al-Fasi (1291 - 1376 Ah). 

o The Supreme thought in the history of Islamic jurisprudence, his hadiths came out and 

commented on it, Abdul Aziz bin Abdul Fattah al-Qari, Scientific Library in Madinah, 

first edition( 1396 Ah). 

 Al-Humairi, Nashwan bin Said Al-Yemeni (d. 573 Ah). 

o The sun of Science and the medicine of Arabic speech by Al - Kallum , investigation, 

Dr. Hussein bin Abdullah al - Omari , mutahhar bin Ali Al - Eryani , Dr. Youssef 

Mohammed Abdullah, first edition, Dar Al-Fikr contemporary (Beirut-Lebanon), Dar 

Al-Fikr, (Damascus-Syria) (1420 Ah-1999 ad). 

 Khatib: Abu Bakr Ahmad ibn Ali ibn Thabit Al-Khatib al-Baghdadi (53٠ - 5١5 e). 

o Sufficiency in the science of the novel; corrected by: Abu Abdullah Al-surqi; 

interviewed by: Ibrahim Hamdi Al - Madani; Association of the Ottoman circle of 

knowledge-Hyderabad, Al-Deken, (٤53١ e). 

 Al-dhahabi, Mohammed bin Ahmed bin Othman Shams al-Din al-dhahabi (d. 748 Ah). 
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o The history of Islam and the deaths of celebrities and flags, achieved and adjusted its 

text and commented on by our Sheikh Dr. Bashar Awad Maarouf, first edition, Dar Al 

- Gharb al - Islami, Beirut-Lebanon (1424 Ah-2003 ad). 

o Biography of the nobility flags, investigation of a group of investigators, second 

edition, Al - Resala Foundation, Beirut, (1429h-2008g). 

 Al-Zubaidi, Muhammad ibn Muhammad ibn Abdul Razzaq al-Husseini (d. 1205 Ah). 

o The bride's crown of jewels dictionary, investigation: a collection of investigators, the 

House of gift,(without edition). 

 Al-zarqali: Khair al-Din ibn Mahmoud (d.1396 Ah). 

o Media Dictionary of translations of the most famous men and women from the Arabs, 

Arabists and Orientalists, fifth edition: Dar Al-Alam for millions, (2002). 

 *Al-zamakhshari: Abu Al-Qasim Mahmoud bin Amr (t 35٥ H). 

 The basis of eloquence; investigation: Mohamed Bassel Ayoun El-Sudd; scientific 

books House, Beirut-i1, (- ٤33٥ m). 

 Al-Subki: Mahmoud Mohammed Khattab al-Subki (d.1352h). 

 The explanation of the Sunnah of Imam Abu Dawud about me with its investigation 

and Correction: Amin Mahmoud Mohammed Khattab; al – istiqama press, Cairo - 

Egypt; first edition, (٤53ه- ٤ e) . 

 Al-sakhawi :Shams al-Din Abu Al-Khair Mohammed bin Abdul Rahman bin 

Mohammed Al-sakhawi (t 33٠ H). 

o Declaration of reprimand for those who have slandered the people of history; 

investigator: Salem Bin ghater bin Salem Al - dhafairi; Dar Al - sumaie for publishing 

and distribution, Riyadh-Kingdom of Saudi Arabia; first edition, ٤55٥ e-٠3٤١ m). 

o Baladaniyat; investigator: Hussam bin Mohammed Al-Qattan; Dar Al-Ataa-Saudi 

Arabia; i1, (٤5٠٠h-٠33٤m). 

 Sarkis: Yusuf ibn eliyan ibn Musa Sarkis (d.1351 Ah). 

o Glossary of Arabic and Arab publications, Sarkis press, Egypt (1346 Ah - 1928 ad). 

 Al-Suyuti, Abdul Rahman ibn Abu Bakr, Jalal al-Din al-Suyuti (d.911 Ah). 

o The narrator's training in explaining the approximation of intentions was achieved by: 

Abu Qutaiba Faraz Mohammed Al-Faryabi; Dar Taiba((without edition and date). 

o Organized by Al-AQ'yan in a'ayan, investigator: Philip Hatti, Scientific Library-Beirut; 

(without edition). 

 Al-Sawi: Ahmed bin Mohammed al-Maliki al-Sawi (d.1241 Ah). 

o A footnote explaining Al-Sawi on Al-Jawhara; Dar Al-ikhaa(1980). .(Without print 

and place). 

 Dr. Good Morning Ibrahim (t ٤53١ e) 

 Hadith Sciences and its terminology-presentation and study; Dar Al– Alam for 

millions, Beirut-Lebanon; edition: fifteenth, (٤3٥5). 

 Safadi, Salah al-Din Khalil Ibn abik Safadi (d. 764 Ah). 

o Al-Wafi al-Wafi, the investigation and care of Ahmad Al – Arnaout and Turki 

Mustafa, first edition, the House of revival of Arab heritage, Beirut - Lebanon, (1420 

Ah-2000 AD). 

 Son of Salah: Uthman ibn Abdulrahman, son of Salah al-shahrazuri (d. 643 Ah). 

o Knowledge of the types of Hadith Sciences, known as the introduction of Ibn Salah, 

achieved and produced his Hadiths and commented on it by Noureddine Antar, Dar Al 

- Fikr - Syria, (1406 Ah-1986 ad), (without edition). 
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 Al-Sanani: Muhammad ibn Ismail Ibn Salah, Abu Ibrahim, Ezz al-Din, known as his 

ancestors as the Prince (t ٤٤٥٠ e). 

o Clarification of ideas for the meanings of the revision of the eyes; investigator: Abu 

Abdelrahman Salah bin Mohammed bin Aweida; scientific books House, Beirut - 

Lebanon; First Edition (هh-٤33١m). 

 Adel nuwaizd: 

o Lexicon of interpreters "from the beginning of Islam to the present era; presented by: 

Grand Mufti of the Lebanese Republic Sheikh Hassan Khaled; nouaihed cultural 

foundation for authorship, translation and publishing, Beirut – Lebanon; third edition - 

٤3٥٥ M. 

 Alireza Kara balut-Ahmed Turan Kara balut. 

o Lexicon of history "Islamic heritage in the libraries of the world (manuscripts and 

publications); Dar Al – Aqaba, Kayseri - Turkey edition: I (٤5٠٠ e-٠33٤ m). 

 Al-Ajmi, Ahmed bin Ahmed Al-Azhari, Shihab al-Din (d. 1086 Ah). 

o The tail of pulpal pulp in genealogy editing,study and investigation: Dr. Shadi bin 

Mohammed bin Salem al-Numan first edition, al-Numan Center for research, Islamic 

studies, heritage realization and translation, Yemen, (1432h - 2011g). 

 Self-taught ,Abdul Malik bin Hussein bin Abdul Malik self-taught Makki (d1111h). 

o The mediation of the great stars in the news of the first and successive, investigation: 

Adel Ahmed Abdel gaoud - Ali Mohammed Mouawad, first edition, scientific books 

House - Beirut, (1419 Ah - 1998 ad). 

 Ibn Abd al-Malik al-Marrakchi, Muhammad ibn Muhammad ibn Abd al-Malik, Abu 

Abdullah, Al-Ansari al-Awsi Al-Marrakchi (d.703 Ah). 

o The tail and the sequel to my book Al-mawsool and the link have been achieved and 

commented on by: Dr. Ihsan Abbas, Dr. Mohammed Ben Sharifa, Dr. Bashar Awad 

Ma'rouf, first edition, Dar Al-Gharb al-Islami, Tunisia, (2012). 

 Ali Pasha Mubarak (d. 1311 Ah). 

o The new consensus plans for Egypt, Cairo, its ancient and famous cities and countries, 

first edition, Bulaq press – Egypt (1304h). 

 Al-Ghazi, Mohammed bin Abdulrahman Al-Ghazi Al-Ameri (d.1167 Ah).                     

o Diwan of Islam, the investigation of Sayyid kesrui Hassan, first edition, scientific 

books House, Beirut, (٤333). 

 Al-Ghazi: Najm al-Din Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazi (t ٤3١٤ H). 

 The Walking planets with the eyes of the tenth hundred; investigator: Khalil al-

Mansour; Dar Al-Kitab al-naameya, Beirut i1( ٤33١ m). 

 Al-fakoon: Abdul-Karim ibn Muhammad ibn Abdul-Karim Al-fakoon (1073 Ah ). 

o Al-Hidayah publication on revealing the status of those who claimed knowledge and 

guardianship; investigation; Abu Al – Qasim Saadallah; first edition; Dar Al-Gharb al-

Islami; Beirut, Lebanon(1987). 

 Ahmed bin Mohammed Al-meknasi, the famous son of the judge (3١3 - ٤3٠3 him). 

o The tail of the deaths of dignitaries called "Dorat El-hijjal in the names of men"; 

investigator: Dr. Mohamed El - Ahmadi Abu el - Nour; Heritage House (Cairo) - 

antique library (Tunisia); first edition, (هh-٤3١٤m). 

 Judge Ayyad, judge Ayyad ibn Musa Abu al-Fadl, al-yahsabi (d. 544 Ah). 

o Order of perception and approximation of pathways, investigation: group of 

investigators, 1st Printing House of Fadala Muhammadiyah, Morocco (1965 -1983). 
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 *Al-Kamali: Mohammed Hafiz al-Rahman bin Mohib al-Rahman Al-

Kamali                     

 Al-Badour Al-Madya in Hanafi translations; Dar Al-Saleh (Cairo), Sheikh al-Islam 

Library(Dhaka i2, (٤553 e -). 

 The lover: Muhammad Amin Ibn Fadlallah Ibn Muhib al-Din, Damascene (d. 1111 

Ah). 

o Abstract of the impact on the notables of the eleventh century ,Dar Sadr – Beirut, 

(without date and Edition). 

 Al-Muradi, Muhammad Khalil ibn Ali ibn Muhammad ibn Muhammad Murad al-

Husseini, Abu al-Fadl (d. 1206 Ah). 

o The Durar wire in the notables of the twelfth century, 3rd floor Dar al-Bashir al-

Islamiya, Dar Ibn Hazm, (- 1988). 

 Al-maqrizi: Ahmed bin Ali bin Abdul Qader, (t ٥53 e-٤553 m). 

o The great rhyme; the investigator: Mohammed Al-ya'alawi; Dar Al-Gharb al-Islami, 

Beirut, 2nd floor, (٤5٠١ e-٠33١ m). 

 Ibn Manzoor: Muhammad ibn Makram ibn Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-Din (t ١٤٤ H). 

o The language of the Arabs; Footnotes: for Yazigi and a group of linguists; Dar Sadr – 

Beirut; edition: III ٤5٤5 e). 

 Al-Wadi Ashi: Mohammed bin Jaber bin Mohammed Al-Wadi Ashi Al-Andalusi (t 

١53 e) 

o Al-Wadi Ashe program; investigator: Mohamed Mahfouz; Dar Al-Maghreb al-Islami-

Athens-Beirut; i1, (٤3٥3m). 

 Abu al-Mawahib: Muhammad ibn Abdul Baqi Al-Hanbali Al-Baali Al-damashqi (t 

٤٤٠١ e). 

o The sheikhdom of Abu al-Mawahib Al-Hanbali (without date, Edition and place). 

o Encyclopedia of flags of the Ottoman Empire; (without date, Edition and place). 

o Heritage Treasury-a catalog of manuscripts, issued by the King Faisal Center, (without 

date, Edition and place). 

 Abu ya'ali al-Zawawi: Mohammed Al-Said, Abu ya'ali al-Zawawi (t ٤5١5 H) 

o History of zawoua; review and commentary: Suhail Khalidi; publications of the 

Ministry of culture, Algeria; first edition, (٠333 m). 

 
 


