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 املقدمة
التي تناولت   ةي على مر العصورواألزمان ووضعوا فيه المصنفات الجليل مالتأريخ العربي اإلسال  ةاعتنى العرب المسلمون عناية كثيرة بكتاب

الحصر وصار في كل نوع من    زادت علىأليف حتى  من تلك العلوم التي كثر فها الت ا  م الحديث واحد ل العلوم علك موضوعاته وكان من بين ت
مكان الكتب التي يجمع فيها المصنف مسموعاته ومروياته عن شيوخه وربما زاد فذكر    اعني بهأ بات و ثب األت أنواعه مئات المصنفات ومنها ك

ثبات التي فيها أسانيدهم ومروياتهم حتى  م ومنها كتب األهوسير  العناية به لطالب الحديث والرواية أن يعتني بكتب التراجمنبغي وما ي ،السماع
 ، من مقطوعهاموصولها  من صحيحها ومعرفه  قيمها  يد الرجال وأحوالهم ومعرفه سنوالضبط في أساملكه النظر  ية  الحديث والروا  تكون لطالب

  ؛ فيزداد تنورا  وترقيا    ةالمعرفء  لى مصنفيها لها مقاما  مكينا  في سماإفإن حرص األقدمين على روايتها بالسند  ،  ميةايد الكتب غايه سناأسأن طلب  
المعارف   ومن فوائدها أيضا  نشر  ،ومن فوائد أسانيد الكتب حفظها من الضياع والنسيانفنى،  ين الذي ال ي ملثم وهو الكنز ال قوام العا    ن العلومأل

ة إهتمام  ومن فوائدها الظاهر ة،  أكبر النعم التشويق في المطالع  من  والتشويق لمطالعتها فإن    ةوالعام  ةوالعلوم وإذاعتها وترويجها بين الخاص
)ت   بن علي الكاملي الدمشقي  محمدعبدهللا    ثبات )ثبت الكاملي( للحافظ أبياإلدرها ومن كتب  بشأنها وتعظيم ق  يهوالتنو   ولين يكتب العلماأل

 لى قسمين:إالبحث ة أن ينقسم الدراس ةوتحقيق وقد اقتضت طبيع ةهو موضوع بحثي هذا دراسهـ( 1131
  ة، الخطي  ةوصف النسخها،  هميتأ نواعها و أثبات  كتب اإل  ،ووفاته،  تالمذته  ،شيوخه  ،صفاته وعلمه  ،ومولده  اسمهوتتضمن:    ة: الدراسالقسم األول

 ثم منهج التحقيق. 
النصوص العربية، وقد أثبت هذا   تحقيقتحقيقه المنهج العلمي في  حقق )ثبت الكاملي( واتبعت في  مالنص ال  ة: وتضمن دراسوالقسم الثاني

 ومن الشيطان.من نفسي أخيرا  فهذا جمد المقل وبضاعته مزجاه فإن كان صوابا  فن هللا وان كان غير ذلكف.و ة. الدراسالمنهج في صفحات هذه 
 الدراسة 

 محمدالفقيه الصالح الورع علي بن  بن الشيخإ (1)اإلمام العالمة المحدث المسند الفقيه الحافظ المتقن شمس الدين محمدامسه ومولده: 
 .(2)الثانية سنة أربع وأربعين وألف جماديكان مولده بدمشق في ، و الشافعي، أبو عبدهلل الدمشقي الكاملي

:  (4) ٌة العلم ورونقه.وقال الجبرتيبها  منورا عليه أموسي،  محققا  ا ،  واعظ  ،فقهيا  ا   ر بص  الكاملي إماما    ةكان العالم:  (3)يقال المرادصفاته وعلمه: 
  وكان يحضره في دروس  ،بالناس  ةربعركانها األأصت  غ النسر    ةوإذا عقد مجلس الوعظ تحت قبا ،  بدمشق وكان فصيحليه الوعظ  إإنتهى  

فصيح التقرير له نكت ونوادر حال   ةوكان حلو العبار : (5) بن كنانإوتزدحم عليه الناس العوام لعذوبة تقريره.وقال  ،الجامع كثير من األفاضل
حلو    ،وكان أبيض الوجه نير الشيبة،  (7)بالروم  حين غيبته  (6)ال يونس المصري مفي تدريس الفقه عن الك  ونابة،  الطلب  ةومباسط  الوعظ 
بديع    ةفصيح العبار   ة،المناطق  ستفاد من مصاحبته ومسامرته فوائد كثيرة مع الكالم العربي وحسني  و   ،الذاكرة  مجيد  ،لطيف المسامرة  ،العبارة
ة، وكان يحضره جم من فضالء الشافعي،  والتفسير،  والحديث  ، الفقه  في إستحضارعجبا   وكان  ،  وتقدم  الفنون : وبرع في  (8).وقال المراديةالندار 

ووعظه    ، وللناس إقبال عظم على درسه  في صحيح البخاري   (9)ةرجب وشعبان ي ّدرس في جامع سيباي بمحلة باب الجابي  وكان في شهري 
 أن مات. ىال إلحيزل على هذا ال ملحسن منطقه ول

  جماعة وأشتغل بالعلوم الشرعية وآالتها وأخذ العلم عن  هـ(،  991ت)  (10)ح الشيخ عليلم الصالالزم الشيخ الكاملي والدة الفقيه العا:شيوخه
 م: هو  كثيرون روى وحدث عنهم

 .(11) هـ(1106تم الشبرخيتي )يإبراه -1
 . (12) هـ(1101تبن حسن الكوراني ) إبراهيم -2
 .(13)نيأحمد الدارا -3
 .(14)  ( ـه1053أحمد الشاهيني الدمشقي )ت -4
 .(15)  هـ(1071)ت أحمد القشاشي -5
 .(16)  هـ(1081خير الدين الرملي )ت -6
 . (17) هـ(1075  سلطان المزاحي )ت -7
 . (18) هـ(1020عبد الباقي الزرقاني )ت -8

 . (19)  (976كي )ت عبد العزيز الزمزي الم -9
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 . (20) هـ(1081)ت  عبد القادر الصفوري  -10
 .(21)بكر الشهير النحاسي عثمان بن -11
 . (22) هـ(1060 القبردي )تعلي  -12
 . (23) هـ(1077ي )تحمد البابلم -13
   . (24) ي ز سعدي العمحمد  -14
 . (25) هـ(1075 البطيني )تيى يحمحمد  -15
 . (26) هـ(1066 )ت يمحللمنصور ا -16
 .(27)  هـ(1066 )ت النور الشبراملسي -17

ى إليه الوعظ بدمشق وبرع في  هعليه حتى انت من األفاضل وتزدحم الناس فصيحا  وكان يحضر مجلسه كثير  كان العالمة الكاملي: تالمذته
 عنه الجم الغفير والكثير من األطراف والبالد وهم:   وأخذ، حدث وروى فجميع الفنون 

 .(28)  هـ(1112السفرجالني )ت براهيمإ -1
 . (29) هـ(1131 بن إبراهيم الدكدكجي )ت حمدبن م إبراهيم -2
 .(30) (هـ1187 ان بن إسماعيل المحاسني )تيمأحمد بن سل -3
 .(31)السوارابن أحمد بن شمس الدين المعروف  -4
 . (32)  هـ( 1100أحمد بن عبد الكريم الغزي الشافعي )ت -5
 . (33)  هـ(136)ت علوان الشراباتي بن أحمد بن عبد هللا  -6
 . (34) هـ(1172)ت  حنينيمر العأحمد بن علي بن  -7
 . (35)  هـ(1162)ت  بن الهادي العجلونيمحمد اعيل بن مإس -8
 . (36)  هـ(1171اد الدين العادي )تمحامد بن علي بن إبراهيم بن ع -9

 . (37)هـ(1175ماني )ت بن طمعه بن محمد البيتحسين  -10
 . (38)  هـ(1172ي)تقال الدين الصديمبن أسعد بن أحمد بن ك خليل -11
 .(39) (هـ1132تالسّيد عبد الرحمن بن السّيد الحسيني )سعيد بن  -12
 . (40)  هـ(1170 الجيتيني )تمحمد م بن سلوان بن يراه ببن إصالح  -13
 . (41) هـ( 1137نجم الدين )ت محمدبن علي بن سعودي بن  ي عبد الح -14
 .(42) هـ(1138)ت  عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الشهير بأبن عبد الرزاق -15
 . (43)  هـ(1192 بلي )تنعبد هللا بن أحمد الحعبد الرحمن بن   -16
 .(44) (هـ1162تعبد الرحمن بن محمد زين الدين الشافعي الشهير بالكزيري ) -17
 .(45) (هـ1193تعبد الرحيم بن السّيد أسعد بن إسحاق ) -18
 . (46)بن علي الكاملي محمدعبد السالم بن  -19
 . (47) هـ(1178)ت يتعبد الكريم بن أحمد بن علون الشرابا -20
 . (48)  هـ(1178 زين الدين بن أحمد البصوري )ت بن عبد هللا -21
 . (49) ( ـه1134البصري )ت عيسىبن بن سالم عبدهللا  -22
 . (50)  هـ(1186 )ت مد حبن علي بن عبد هللا بن أ محمدعبدهللا بن  -23
 . (51)  ( ـه1541الدين الخليلي )ت محيعبد المعطي بن  -24
 . ( 52)  هـ(1165)ت يعكزير الشافابن على بن أحمد بن علي الشهير ب -25
 . (53)  هـ(1174 علي بن مصطفى المعروف بالميقاتي )ت -26
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 . (54) هـ(1088ت محمد بن أحمد الحنبلي ) -27
 . (55)يسعد بن أحمد الطرطو محمد  -28
 . (56) هـ(1124)ت من المعروف بالناجيحالتاجي بن عبد الر  محمد -29
 . (57)محمد بن رحمة هللا بن عبد المحسن بن يوسف -30
 . (58) ( هـ1181تن الدين الغزي أبو األقبال )يّ ز بن محمد  -31
 . (59)  هـ(1193العجلوني )تمحمد  -32
 . (60)  هـ(1155 مصطفى الغزي )ت -33
 . (61) هـ(1173ت ا ) فموسى المحاسن بن أبي الص -34
 . (62)  هـ(1158)تيحبى التاجي بن عبد الرحمن  -35
 . (63) هـ(1173)تي بن محمد الدمشقي كالمال يوسف -36

الكاملي عن    محمدالشيخ شمس الدين تقن  الم  يوم األربعاء خامس ذي القعدة سنة إحدى وثالثين ومائه ألف توفي االمام الحافظ: وفاته
فن بالباب الصغير غربي جامع جراح.(64)نين سنةماثمان و ث  . (65)  ر رحمة هللاثكخلق جنازته  وحضر ،ود 

والوحي الثاني للتشريع    ام وذلك بوصفه المصدرتما اهمالشريف أي  ي المسلمين بالحديث النبو علماء  هتم  :كتب االثبات أنواعها وأهميتها
  وعلله   ،ومصطلحه اسخه ومنسوخهنالمصنفات الكثيرة التي تناولت جميع جوانبه من   ام وألفوا فيهتمهم هذا فاق كل إهمامبعد القرآن الكريم وإهت

بَينوا ما أفتعل على أيدي    ىوتعددت ومحصوا جميع الرواة حت  كما بحثوا في رواة الحديث من جرح وتعديل وتنوعت فيه التآليف  ،ذلكوغير  
م فيه  المؤلفات  المعاجمتَب  ر    االوضاعين:وهذه  الطبقات  ،بحسب  الرواة   ،أو  أنواع   واأللقاب  ، والكنى،  والمدلسين،  والضعفاء  ،كالثقات  أو 

وتضمنت ...  واألنساب تحصى   وغيرها.  ال  التي  الكثرة  وبلغت  الرواة  من  خاصة  أو  عامه  من  أنواعا   المصنفات  قال    حتى  هذه 
  ومشخيات  ،حدثينمومعاجم ال  ،الجرح وتعديل واألنسابهم وكتب  نهللا ع  المحدثين في معرفة الصحابة رضىهـ(: وأما كتب  764)ت(66)الصفدي

رت األمواج أمواجا  وكابرت االدراج  ثألنها كا ؛  يستدنيه ربطالرواة فإنها شيء ال يحصره حد، وال يقصره عدد، وال يسقصيه ضبط، وال    الحفاظ
كتبت قبلهم بل صارت    رمعلوماتهم عن مصاد  نالن مؤلفيها كتبوا عن اشخاص عاصروهم ولم تك  يمة؛عظمية  المصنفات أه  إندراجا وكان لهذ

والسماع   ،واإلجازة  ،والوجادة  ،القراءة  ذلك تجدليغا  في األداء والتحمل بلغت هذه الصيغ الندرة في الدقة  ص  بعواتوأهم.   هي مصادر لمن جاء بعد
والمدارس  ة،  وحتى العمرانيية  والسياسوالجغرافية،    صادية،االجتماعية، واالقتيرة من المعلومات  ب روة كثب   والمعاجم والمشيخات  از هذه االثبات:تمتو 

المجتمع   أصبحت السجل الكامل والحافل عن، فبهذا  والقرى وعن دروبها وسككها وأزقتها  لى جانب ذلك ذكر المناطقإ  ةوالكتاب  ومجالس االمالء
  ة ال كلم مأما المغاربة واألندلسيون فقد شاع عندهم إستع  ،المشرق في    اال  مما تكون استعأكثر    وسندا  ة معجبا  وثبتا   إن تسميه المشيخاإلسالمي،  

لما  نجد فقوبالغوا في ذلك    ة،أو إجاز ،  قراءه  أو،  شيوخهم وكيف أخذوا عنهم من سماع  روقد عني الكثيرون من العلماء بذكوالبرنامج.  الفهرس
معجما   فقد وضع  هـ(،  576)ت    طاهر الّسلفي  ييخة مثل أبب أكثر من مش ت ك  موبعظه  ،أو معجم  ةمشيخ  محدثا  مشهورا  من غير أن نجد له

فحجم هذه    التي حوتها  ةالعلمي  ةالماد  يالمشيخات والمعاجم ف  ت)معجم السفر( واختلفماء  أس  وآخر   لشيوخ بغداد أسماه )المشيخة البغدادية(
ومنهم من    ،كايات والطرف واألشعارحالذكر  اء فييكثر من االستقر الملفات متفاوت فمنها المطول الكبير ومنها ما هو موجز صغير وبعضهم  

الشيوخ  مومنهم من يذكر تراج .(ـه659البغدادي )تنّعال الة مثل مشيخنموذج من مروياته وأكثر ما يكون ذلك حديثا  شيخ مع لل يذكر ترجمه
هـ( في )المعجم المختص(، ومنهم من ي عني بالمقروءات والمسموعات من  748)ت    ذهبيلمجازات مثل االالمسموعات أو    من غير أن يذكر

بالمسموعات هـ(، في المشيخة البغدادي، وقسم اهتم باألمرين في ترجمة الشيوخ واالهتمام  576غير االهتمام بترجمة الشيخ مثل الّسلفي )ت  
السمعاني الكبير  (هـ562ت)  مثل  المعجم  في  التحبير  الم  ،في  ميبش   إهتففتعاجم  وبعض  واحد  بلد  )ت  لثوخ  لفي  شيوخ   هـ( 576الس  في 

بن  إفرج عبد الرحمن  ال  لنفسه مثل أبو  ةالمشيخ  صاحب  جيخرّ ما    فمنهالى قسمين من حيث التأليف  إهذه المشيخات والمعاجم تنقسم  أصبهان:
ابن  فقد قام  ذه،  من المعاصرين أو تالميما يكون    وغالبا  هـ(، ومنها ما يخرجه شخص آخر،  656هـ(، وزكي الدين المنذري )ت597)ت  الجوزي 
 محمد بن عبدهللا الرشيدي هـ( مشيخة ل902)ت  وعمل السخاوي هـ(  800تنوخي )ت  إبراهيم بن أحمد ال  ةبتخرج مشيخهـ(  852العسقالني)تحجر  

 :هجثالثة مناإلى هذه الكتب هج وترتيب واختلفت مناهـ(  854)ت 
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الموضوعي    وهو ترتيب الكتب التي قرأها وفق الترتيب  هـ(575شبيلي )تاال  بن خير اتبوبيها على أساس الكتب حسب موضوعاتها مثل فهرسة   -1
 ب. تأساء الك من حيث كثرة ما ورد فها من ةوهي أوسع الفهارس االندلسي

هـ(،  542  )ت   بن عطيةاكر ما روى عنهم من كتب مثل فهرسة  لهم ويذجم  ومنها ما رتب على أساس الكتب التي قرأها المؤلف على شيوخه فيتر  -2
 صاحب التفسير.

الجزء االول ألسماء الشيوخ والثاني لما أخذه  خص   قد  هـ(.746آشي )تمنها جمع فيه المؤلف يبن الطريقتين كما نجدها في برنامج الوادي   -3
 العلوم  عنهم مرتب على

ميت :أنواعها  :  كن جمعها في ست الفاظ هييم هذه المؤلفات بتسميات كثيره وس 
 ة.  المشيخ -1
 . المعجم -2
 .الفهرس -3
 البرنامج.  -4
 الثبت. -5
 من التفصيل وهي:  يءوسوف نبين هذه االنواع بش السند. -6
 . (67) : اسم جمع للشيخ وجمعها مشاخلغةة: املشيخ -1

 عال البغدادينال  ةمثل مشيخ  (68)يلقهملم  جازة إن  إوأخذ عنهم أو    هم المؤلفي : الكتاب الذي يجمع أسماء الشيوخ ألحد العماء الذي لقاصطالحا
 هـ(. 659 )ت

من األعجام وهو ازاله العجمة وذلك بالنقط وفي يمي  مصدر م  ويضح أو أنهتستبين عجمته  وكتاب معجم وتعجمه تنقيطه كي  :  املعجم: لغة -2
 .(69) اللغوين يطلق على مفردات اللغة المرتبة على حروف المعجم وجمعه المعاجم ومعجمات اصطالح
  بي طاهر أمثل معجم السفر للحافظ   (70)البلدان أو غير ذلك على أسماء الشيوخ أو الصحابة أو  ةحاديث المرتبتذكر فيه األ : هو مااصطالحا  

 هـ(. 576 )ت السلفي
َفهَرَسٌة وتجمع   ،ْهَرسفَ ي    ،ْهَرسفَ فقالوا:    ست على وزن َفْعَلَل مثل دحرجيوق  ة ت الكلمبوعر   ،لفظه فارسيههي    :لغة الفهرسة:أو الفهرس 

  وهو  ،: الفهرس بالكسر الكتاب الذي تجمع فيه الكتب وقال فيروز أباديب الذي تجمع فيه الكتب.ا: قال الخليل الكتاصطالحا  .  (71) فهارس
 هـ(.541عطية األندلسي )ت  بنافهرس  مثل    (72) وهو ما تذكر فيه مرويات أحد العلماء بأسانيد إلى مصنفيهابمعنى الثبت تماما  وهو ما تذكر  

 . (73) بفتح الميم ال بكسرها كلمه فارسيه :لغةالبرامج:  -3
وهي بمعنى الفهرسة والثبت فهي تعني الكتاب الذي تذكر فيها مرويات أحد العلماء ذاكرا  عنوان الكتاب واسم مؤلفة، والشيخ الذي  :  اصطالحا  

 .(74)  هـ(804  )ت  جابر الوادي آشي لمحمد بن    ،شيآالوادي  قراءه عليه، أو تحمله عنه ذاكرا  سنده أخذه عنه إلى مصنفها األول، مثل برنامج  
:بثّ ال -4  .(75): بالتحريك الحجة والبينةغةلت 

 أسانيده ت فيه  بواألعالم الضابطين الذين قرأ عليهم الكتب وث  التي يجمع فيه الشيخ مروياته وأشياخه  الفهرسة: جمعها أثبات وهي  إصطالحا
 هـ(. 1182 )ت الجوهري مثل ثبت أحمد بن الحسن بن عبد الكريم الخالدي  (76) أشياخه ومروياته على

 . ( 77) فهو مسند  يا  ئليه شندت إأسيء  ش   لوك  ،غير ذلك  والجمع أسانيد ال يكسر على  ، بل الجبل أو الواديمن األرض في ق    ع: ما أرتفلغة:السند-5
ما يوصلك  إصطالحا هو  المحدثين  عند  المتنإ:  الذيواستعملت  ،  لى  الشيو   للكتاب  أسماء  زكريا ممك،  (78)بالسندلة  المتص  خيحوي  سند  ل 
 :أهميتهاهـ(.926)ت  األنصاري 

 الشيخ ومكان أخذه.   المؤلف وحياته وذكر البلدان والكتب التي أخذها عنشيوخ إنها تضمدت  -1
 . ةاألم على تسلسل السند الذي تميزت به هذه لإلبقاءإنها من أفضل األساليب  -2
 ها.يوكذلك نسبه الكتب الى مؤلف ،والتعريف بهمخ وسيله لتوثيق أسانيد المتأخرين طبقه عن طبقه من خالل الشيو أفضل  -3
 خطوطات. م العنوان فهذه تفيد توثيق ال هناك كثير من الكتب ضاعت ولم تصل إلينا وبعضها تكون خاليه من -4
 تلقي العلم.  ةوكذلك ترصد كيفي واالجتماعية  ةوالعلمي ةلثقافيا  ةترصد الحرك -5
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 المشيخات وغيرها تعتبر المصدر المهم لعلم التراجم. -6
 األسناد. ةبالرواي ر ألعتنائهاثم في تخريج الحديث واألهكتب المشيخات وغيرها هي مصدر م -7

 المكتوب. بتراثها  مة ألناية اعلى ع حها بيان واض ي ب المشيخات وغيرها فتك -8
 السعودية   العربيةالملك سعود في المملكة    بة جامعةت محفوظة في مك  ةهذا النص على نسخة فريدتحقيق  على  اعتمدت  :وصف النسخة الخطية

قياس   ،ورقات  9م( عدد أوراقها  ل)ف  7861رقم  نسخه مصوره منها ميكرو فل في مكتبه جامعه الكويت تحت    وتوجد كذلك ،  4989رقم    تحت
بوضوح خطها وهي مكتوبه بمداد  تازتمو  حوخطها نسخي واض  ،كلمة 15-11في كل سطر من ، سطرا    31 في كل ورقة 14.5× 21ة  الورق
ولعل    ،ومكان النسخ  ،النسخ  خوتاري،  والخطوط خاليه من أسم الناسخ  (،ثبت الشيخ شمس الدين الكاملي)  األول  ة وكتب على طرة الورق  ،أسود

وكانت   ،الث عشر ثالنسخ القرن التايخ ب تولكن في ختم جامعه الملك سعود كفقدت،  الخطوط وقد ةنهاي هذه المعلومات في ورقة مستقلة في
 سخ في كتابه المخطوط:اطريقه الن

 .(79) المؤمنين –ياء في بعض األسماء المومنين  ةيحفف الهمز  -

 .  (80) القاسم-في بعض األسماء القسم ةيسقط األلف الوسطي -

النا - نظر  عليهاسينتقل  فيعام  النص  من  الكلمات  بعض  فيسقط  احيانا   ويكتبها    بعالمة  خ  النسخاللحقق  حاشيه  عالمة    ةعلى  عليها  ويضع 
 .(81)التصحيح

  .(82) دعاء –مثل دعا  ةالكلم ةفي نهاي ةمز هيحذف ال -
 : ج التحقيقهمن
النقاط والفواصل وغير ذلك بما هو معروف في عصرنا من    ووضع  ،وإظهار النقول من الكتب  ،ا يفيد إظهار معانيهمحقق بم النص التٌ نظم -1

 من أجل اخراج النص بأقرب صوره وضعها المؤلف.  ةالحديثة طرائق الكتاب
 تسهيال  لمن اراد الرجوع إليها.  ] [ وضعت أرقاما لورقات الخطوط داخل النص بين قوسين معقوفين -2
 المتوفرة.   سجل وفاة صاحب كل ترجمه إال إذا تعذر ذلك في المصادرحاولت جاهدا  أن أ   -3
 ذلك بالكتب التي ذكرت.وك ،في النص الواردة فت بالمدن والمواضع رّ ع -4
 الهوامش.  وإثقال  ةأشر إليها خوفا  من اإلطاللم  الترجمةوإذا تكررت  الواردةعرفت بالتراجم  -5
 المصادر حسب تسلسلها الزمني. ها ورتبتبصحاأوكذلك عزوت النقول الى كتب الواردة، خرجت النصوص  -6
 . ا هو عليه والتصحيحمكقى أن النص يبققين محلدى ال  حالراج بالقول كما هو عليه عمال   وأبقيت النص الواردةاألخطاء  ىلإفي الهامش أشرت  -7
 لى ذلك في الهامش.إ  [ وأشرت ين ]فس وجعلته بين قوسين معقو مأضفت في النص ما سقط أو ط -8
 الحقت بمقدمه البحث نموذج من أوراق الخطوط.  -9

 وتوفر عليه الجهد.، لى البحثإسهوله الرجوع  ذيلت البحث بعدة من الفهارس ت سير للباحث  -10
خشى وقوع التصحيف والتحريف فيه.وبعد أوقيدت ما    ،النص  األسماء والكنى واألنساب بالشكل في أصلثير من  د ك ييجاهنا تق   حاولت -11

فمن  كان صوابا     فإن   ة ذلت فيه الجهد وأخلصت فيه النيبوقد  نيقة  أ  أقدمه للمهتمين والباحثين بتراث أمتنا بحله وطباعه   فهذا ثبت الشيخ الكاملي 
ًۖ َوَأمَّا  َفَأمَّا الزََّبُد َفَيْذَهُب ُجَفا :مصداقا  لقوله تعالى أ سأل هللا تعالى أن ينفع به ويجعله ،ن نفسي والشيطانضمكان غير ذلك  وإن ، هللا تعالى

ء 
 1الرعد:   َما َينَفُع النَّاَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَْرِض 
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إتباع السنة، وخص بعض أولي العلم بمزايا المنة فسيرة في بر االقتراب، وبحر االيناس،  (  83)الحمد هلل الذي جعل مفتاح الجن وصير أسفانه
والصالة والسالم على سيّئدنا محمد خير الناس، الناجي متبوعة من الوسواس الخناس، والفائز أمته بغنائم كسب الخير بعضهم عن بعض فوق 

شيخنا العام العالمة الذي طلع من مشارف أفكاره   (84)وبعد: فقد سما واتصل سند  الحد والقياس، وعلى آله وصحبه المطهرين من كل األرجاس
أنوار التنزيل، ولمع من مطالع أنظاره أسوار التأويل، وفاضت من عمائم مكلمة أمطار المعارف، وفاضت نسائم كالمه أزهار العوارف الذي  

والحبر الكامل المبين قدوة أولياءه العاملين، زبده أصفيائه الواصلين شمس   كلت عن وصفه األلسن وقرت برؤيته كماله األمين، العالم العامل
ققين الدين الشيخ محمد إبن الشيخ الفاضل نور الدين على الكاملي الدمشقي، أمتع بحياته، وأعاد على الكافة من بركاته بأئمة علماء أجالء مح

الشافعي المقومي، فانه    (85) لشيخ الكامل الفاضل الشيخ نور الدين على الشبراملسيوخالصة الفقهاء العالمين، وزبدة العلماء الكاملين، منهم ا
ن يعينه ذلك من شاء متى شاء أي إعامة من الفقه. والحديث وغيرها.  (86) أجاز شيخنا العالمة أن  يروي عنه جميع ما تحل له روايته إجازة

حققين مدققين منهم الشيخ اإلمام العمدة الّرحالة الهمام محيي شريعة اإلسالم ومحا وقت شاء ألهليته لذلك فإّنه أخد الفقه عن عد أئمة أجالء م
رحمه هللا سبحانه وتعالى (  88)ولي هللا بال دفاع، وخاتمة المحقين بال نزاع الشيخ نور الدين علي الزيادي(،  87)الظالم، ورسول الملك العالم

ين زكريا  الهادي، ومنهم العالم العالمة العمدة الفهامة الشيخ محي الدين إبن سيدنا وموالنا جمال الدين بن سيدنا وموالنا شيخ اإلسالم والمسلم
 ( 90)الشيخ علم الدين سليمان البابليرحمه هللا سبحانه وتعالى الباري، ومنهم الشيخ العالمة الرحالة، الفهامة، خاتمة المحققين    (89) األنصاري 

الشوبري  محمد  الدين  شمس  الشيخ  الهمام  الحبر  البحر  األمام  ومنهم  تعالى،  هللا  أعال  (91) رحمه  وأسكنه  والرضوان  بالرحمة  هللا   ( 92)تغمده 
الجنان، والحديث وغيره عن هؤالء، وعن الشيخ األمام العمدة الّرحالة الهمام ولي أمة بال نزاع ومحقق زمانه بال دفاع، الشيخ شهاب   (93)فراديس

رحمه الجامعة، وعن شيخ اإلسالم والمسلمين، خاتمة المحتفيين، (  95) رحمه هللا رحمة واسعة وأمطر عليه من شآبيب(  94)الدين أحمد السبكي
بلغه هللا سبحانه وتعالى غاية األماني، وعن الشيخ  ( 96)ة األولين واآلخرين الشيخ األمام العمدة الّرحالة الحبر الهمام إبراهيم الالقينيمحي شريع

[ وغيرهم من يتصل سنده 2/1رحمه هللا ومن غيرهم أيضا  من معاصريهم]  (97) األمام بال دفاع ومحقق زمانه بال نزاع الشيخ سالم الشبشيري 
 ( 98) ييخ اإلسالم والمسلمين زكريا األنصاري من شيخ اإلسالم خاتمة المحققين العالم العالمة العمدة الرحالة الفهامة الشيخ نجم الدين الغيطبش

قق  رحمه هللا تعالى رحمه واسعة، وبشيخ اإلسالم والمسلمين خاتمة المحققين محي شريعة سّيد األولين واآلخرين العمدة المحقق الفهامة المد
رحمهم هللا تعالى، وسندهم بذلك معلوم مشهور متصل بالنبي )صلى هللا عليه وسام وعلى آله وصبحه وأشياعهم    (99)الشيخ جالل الدين السيوطي

فإنه أيضا  المجاز شيخنا   قدس  (100)أجمعين(.ومنهم الشيخ العارف بأمة صفي الدين أحمد بن محمد المندي األنصاري المعروف بالقشاشي
مة بجميع كتب األحاديث والفقه المذكور في ثبت شيخ اإلسالم زكريا محمد األنصاري السنبكي القاهري بسنده إليه؛ وذلك روايته لها عن  العال

، ثم المدني قدس سره، (101)شيخه العارف بأمة المحقق الراسخ الشيخ أبي المواهب أحمد بن علي بن عبد القدوس القرشي العياشي الشناوي 
اإلس شيخ  الرمليعن  حمزة  بن  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس  الشيخ  حجر  (102) الم  ابن  الحافظ  طريق  من  بأسانيده  زكريا  القاضي  عن   ،

للحافظ جالل الدين السيوطي، رحمه هللا تعالى بروايته عن شيخه أبي المواهب قدس    (104) وغيره، وبالجامع الصغير والكبير  (103) العسقالني
، عن الحافظ جالل  (106)، عن العارف بأمة الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراني(105)علي بن عبد القدوس الشناوي سره عن والده العارف باهلل  

؛ ألنه قال من هنا وقعت اإلجابة لطلب األخ الفاضل الذي البارع  (107) الدين السيوطي رحمه هللا تعالى، ومنهم الشيخ إيراهم بن حسن الكوراني
، وسائر (108)كاملي كمل  هللا توفيقه وجعله في جميع أطوراه وأوطانه رفيقه.. آمين.فأجزت له روايته الكتب والستةالشيخ محمد إبن الشيخ علي ال

لنا، ورواية سائر ما يجوز لي وعني روايته شرط  التي اتصلت روايته  الفنون  الفقه، والتفسير، ورواية كتب  الكتب األحاديث، ورواية كتب 
ذلك عن جميع من أعالهم شيخنا العارف باهلل صفي الدين أحمد بن محمد المدني األنصاري المعروف بالقشاشي عند أهله، أروي  (109) المعتبر

قدس سّره، عن شيخه أبي المواهب أحمد بن علي العياشي الشناوي ثم المدني قدس سّره، عن شمس الرملي بال واسطة باإلجازة العامة، عن  
 (111)الموسوس  والجامع  (110) ظ إبن المجر رحمه هللا، بأسانيده المذكرة في ثبته المسمى المعجم المفهرسشيخ اإلسالم زين الدين زكريا، عن الحاف

 ( 114)مني عليه لبعضه، وسماعا    (113)قدس سّره قراءه  (112) ولترفع سند الصحيح تبركا، فأقول وباهلل التوفيق نبأنا شيخنا اإلمام صفي الدين أحمد
إ لبعضه، وأجازه لكل بسنده  الدمشقيعليه  أبي المجد  الحسن بن علي بن محمد  ابن حجر بسماعه على بن   (116) بالقاهرة  (115) لى الحافظ 

وطرف آخر وإجازة للبقية بسماعه علي بن عبد هللا    (119) الحجازي للثالثيات   (118) أبي العباس أحمد بن أبي طالب الصالحي( 117) بسماعه على
 ( 123) ، بسماعه على أبي محمد الحمودي السرخسي(122)/ب( أبو الحسن الدواوي 2بسماعه على )   (121) بسماعه على أبي الوقت  (120) الزبيدي

وبه من رواية شيخنا عن الرملي بال واسطة إلى الحافظ ابن    (126) رحمه هللا تعالى ح  (125)، بسماعه على البخاري (124) بسماعه على الفريري 
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العامة من داود بن معمر األصبهاني(127) الحجر، وهو أعلى بإجازته من أحمد بن خليل كركلدي ، بسماعه من أبي الوقت (128) ، بإجازته 
مني األديب الكامل الشيخ محمد بن الشيخ علي    رحمه ّللّا.فإنه قال: طلب  (129) انتهى.ومنهم العالمة الشيخ عبدهللا الزمري المكي الشافعي

أن أجيزه بجميع مقروآتي من المنهاج فأقول وباهلل التوفيق:قد أجزته في الرواية عني ما يجوز (  130) الكاملي حين قرأ على علي أوائل المنهاج
التوفيق وأسأله أْن ال ينساني من الدعاء وأن يطلبه   والحديث، واألثر وباهلل  (131) روايته وبسند إلى مأ يصح إسناده بشرط المعتبر عند أهل النظر

، فإن ه قال بعد الحمد له والتصلية وقد وصل الي  كتاب (132) لي من أهل العلوم بدياره، ومنهم الشيخ الفاضل الكامل الشيخ خير الدين الرملي
احة، والبالغة إلى أن قال: ويتلوها طلب إرسال إجازة  مستطاب من الفاضل الكامل ذي األدب، واألخالق الجالية لجزيل الثواب فيه من الفص

محمد إبن في الحديث وغيره ما منحه هللا تعالى به قائال  إلي أريد إجازة عامة في الحديث وغيره مما منحكم هللا تعالى به للفقير خادم الفقراء  
حرسه هللا تعالى، فما وسعني إال المبادرة إلى طلبة وإنجاز مسألته طالبا  من العزيز   (133) الشيخ علي الكاملي الشافعي المدرس بجامع بني أمية

والثواب،   األجر   الوهاب 
 ( 135) من الحديث الشريف ومن ذلك صحيح البخاري   (134)وقد أجزته بما طلب ووعدته مما علّي وجب، أن يروي عني جميع ما تجوز عني روايته

منهم شيخنا الصالح إبن الصالح الورع إبن الورع الشيخ أحمد إبن الشيخ محمد أمين الدين بن عبد العال   بروايتي له من جماعة من المسندين
القضاة، وشيخ اإلسالم بمصر المحروسة، وهو يرويه عن شيخه العالمة شيخ مشايخ   (137) مفتي الديار المصرية الشافعي قاضي  (136)الحنفي

ب الدين أحمد بن حجر العسقالني، وهو يرويه عن جماعه من المسندين منهم الشيخ األمام اإلسالم وأعلم علماء األنام حافظ عصره شها
الدار والمنشأ   (139)األصل الدمشقي  (138)العالمة شيخ القراء والمسندين برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن البعلبكي

بي العباس أحمد بن أبي طالب بن أبي النعم أحمد بن الحسن بن علي الصالحي المعروف نزيل القاهرة، لساعه لجمعية على المسند الكبير أ
بسماعه لجمعية على المسند سراج الدين الحسين بن مبارك بن محمد بن يحيى الزبيدي، قال: أخبرنا أبو الحسن   (140)بابن الشحنة، وبالحجاز

برنا أبو محمد عبدهللا بن أحمد بن حموية السرخسي، قال: أخبرنا أبو عبدهللا  عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن داود الداوودي، قال: أخ
/أ[ أسمع مرتين،  3محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري، قال: أخبرنا اإلمام أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل البخاري، قراءه عليه وأنا ]

الد المجاز ما أجزته أيضا  له، وأجزت له جميع مروياتي، ومسوعاتي أيضأ  وسند البخاري معلوم مشهور كنار على علم، وقد أجزت أيضا  ألو 
سيما وجميع مالي روايته شرط المعتبر عن أهل النظر، وأرجوا من المجاز المومى إليه أسبغ هللا نعمه عليه أْن ال ينساني من صالح الدعاء ال  

ومنهم العالم، العالمة، والبحر، الفهامة الشيخ عبد القادر بن المرحوم الشيخ  آمين.   بحسن الخاتمة، ختم لنا وله والجميع المسلمين بالصالحات
الوفائي طريقة، ثم القادري، فأنه قال: أجزت الولد الحبيب الفائق على أقرانه علما  وعمال  الفائض بفكره الوقاد    (141)مصطفى الصفوري الشافعي

سلوكه للحاق السلف الصالح خير فريق هو الشاب المحصل المتضمن البارع للتفنن أبحر التحقيق، الفائز بنعمة الهدى والتوفيق المجد في  
الشام  الشيخ محمد شمس الدين إبن أخينا في هللا تعالى الفقيه النبة الجامع بين فصيلتين العمل والحلم والعلم الشيخ علي الكاملي نزيل دمشق  

رع بما أجزت من مشايخ اإلسالم عن منقول، ومعقول، ومن تفسير شريف، أو حديث  حفظ هللا تعالى األصل والفرع وأحياهما معالم الدين والش
َذا اْلُقْرآَن َعَلىَٰ َجَبٍل    ومن فروع وأصول، وسائر مروياتي، وتحريراتي، وبما أجزت قراءة سوره الحشر من قواه تعالى:    نبوي   َلْو َأنَزْلَنا هََٰ

اآليات الى أخر السورة، بعد أن يقول قبلها أعوذ باهلّل السميع العليم من الشيطان الرجيم عشر مرات يقرأ ذلك عقب صالة الصبح، وعقب  .(142)
الرحيم  عبد  المولى  القضاة  قاضي  وشيخنا  موالنا  إبن  محمد  السعود  أبي  القضاة  قاضي  العالمة  إجازة  لذلك،  روايتي  بحق  المغرب  صالة 

، وهو (144) وقال: أجازني بها والدي وهو أجاز بذلك شيخ اإلسالم بركة األنام صاحب التصانيف الشهيرة عبد الوهاب الشعراني  (143) الشعراني
الحنفي وما أجزت الشيخ محمد المذكور متن تحرير تنقيح    (145) أجازه بذلك الحافظ جالل الدين السيوطي، وهو أجازه بذلك المحقق إبن الهمام

سالم زكريا األنصاري بحق روايتي له أجازه، عن المولى عبد الرحيم الشعراني المذكور، وهو يروي عن العارف الكبير لشيخ اإل  (146)اللباب
بحق روايته عن مؤلفه شيخ اإلسالم زكريا األنصاري أعاد هللا علينا وعليهم وعلى المسلمين من بركاتهم ومنهم العالم   (147) الشيخ محمد البكري 
مذهبا    (148)مة الفهامة الشيخ محمد إبن يحيى بن أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن محمد الشهير بالبطنيني الشافعيالعالمة المتقن العال

حمد صلى  األشعري اعتقادا  القادري طريقة الدمشقي مولدا  األزهري إشتغاال  فإّنه قال: بعد حمد وثناء هلل تعالى رب البرية وصالة وسالم على م
ير البريه وعلى آله أفضل الصالة والسالم وأكمل التحية.ينبغي لكل طالب علم أن يعتني معرفة أنساب ما يقرؤه، ومعرفة من  هللا عليه وسلم خ

،  يأخذ عنه من األشياخ المعتبرين، وقرروا في هذه الصناعة أن الشخص ال يطلق عليه اسم المحدث إال إذا علم رتبةْ الحديث، وحالة الرواية 
/ب[ منه، ومن هو دونه، ومن يساويه ولو ذلك لما سأل الفقير المعترف بالعجز والتقصير سيده 3على من هو أعلى ]  (149) وتحمل الحديث
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ازة، ومواله العالم النحرير تحفة الزمان وعالمة الوجود في الحكم والبيان البحرين البحر وأجل مفاخر الدهر وأحق من أخذ الحديث رواية، وإج 
، الشيخ محمد إبن الشيخ علي الكاملي الحبر الهمام متعه هللا وأحبته بأنواع الكرم أن يجيزه فيما له من رواية األحاديث التي رويتها  (150)ووجادة

  لمسؤول عن األئّمة المعتبرين الراسخين في علم الحديث األقدام، وقد تقرر في الصناعة أن اإلجازة نوع من أنواع التحمل، فأقول وهللا الميسر ل
ه  أن العبد الفقير قد أخذ الحديث عن أئمة محققين إعالم مصر وأهل دمشق الشام، فمن األولين اإلمام المحقق، والعالمة المدقق من أذعنت ل 

، (151) رقاب أهل الفضل، وأجمعت على سيادته في الحديث سادات أهل العدل سّيدي محمد الشهير بالبابلي.ومن الثاني: النجم إبن بدر الغزي 
أنا أقتصر على إسناد كل منهما لطول مالزمتي لهما فأما األول: فيروي الكتب الستة وغيرهما من بقيه كتب الحديث عن أئمة متكاثرة وها  

ة فنقول:  وذوي العلوم متفاخرة، ومنهم برهان المّلة والدين الشيخ إبراهم الالقاني، وقد شاركت شيخنا المذكور في األخذ عن هذا اإلمام مدة طويل
، وهو تلقاه عن جماعة أجلهم أبو عبدهللا  (152)د أتصل سنده بالبخاري عن جماعة أجلهم خاتمة المحدثين الشيح أبو النجا سالم السنهوري فق

الشيخ األمام النجم الغيطي، وهو عن جماعه أعظمهم شيخ اإلسالم زكريا األنصاري، وهو عن جماعة أجلهم خاتمة الحفاظ أحمد شهاب الدين  
الك علي  الثانيبن  البيهقي  بأنه  الموصوف  بالعسقالني  نسبته  الشهير  إجازة، (153)ناني  من  مختلفة  بوجوه  بالبخاري  سنده  اتصل  قد  وهو   ،

إسحاق (154) ومناوله أبو  أنبانا  الحافظ:  قال  بالمنقول:  عليه  فلنقتصر  الداوودي  طريق  العدد  حيث  من  سنده  وأعال  ذلك،  وغير  وسماع،   ،
، أخبرنا أبو عبد هللا الحسيني الزييدي، أخبرنا أبو الوقت عبد األول السجري، أنبانا عبد الرحمن (156)أبو العباس الحجار، أنبأنا  (155)التنوخي

، أخبرنا اإلمام أبو عبدهللا محمد بن يوسف الفريري، قال: أخبرنا مؤلفه (157)بن إمحمد الداوودي، أخبرنا أبو مد بن عبدهللا بن محمد السرخسي
 ( 158)الى، أما إسناد شيخنا النجم، فقال: أخبرنا شيخ اإلسالم الوالد محمد بن بدر الدين بن محمد بن يوسف رضي الدين الغزي رحمه هللا تع

حمد  قال: أخبرنا أمام األمة أبو يحيى زكريا األنصاري، قال: أخيرنا به اإلمام شيخ السنة أحمد بن علي بن حجر، ومحقق الوقت أبو عبدهللا م
قرأت على القاضي زكريا، وقال القاضي زكريا قرأت على    (161) ، وقال البدر(160)، وأبو إسحاق إبراهيم بن صدقة الحنبلي(159)اتيإبن علي القاي

المكي سماعا عليه لمعظمه وأجازه   (162) ابن حجر المذكور، قال ابن حجر أنبانا العفيف أبو محمد بن عبد هللا بن محمد بن سلمان النيسابوري 
قال: أنبأنا به   (164) أنبانا به أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي  (163) /أ[ بن محمد الطبري 4انا به الرضي أبو أحمد إبراهيم ]لسائره قال: أنب

، ح قال  (167) ، عن أبي ذر عبد بن أحمد الهروي (166)، قال أنبانا به أبو مكتوم عيسى بن الحافظ(165)أبو الحسن علي بن عمار الطرابلسي
سماعا ، وأجازه لسائرة، أنبانا الجمال أبو علي عبد الرحيم بن  (168)ي، أنبانا اإلمام السراج أبو حفص عمر بن رسالن البلقينياألول، وقال الثان

، وأبو (170)الثالثة أبو عباس أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي  عرف بابن شاهد الجيش، قال: أنبانا المشائخ  (169) عبدهللا بن يوسف األنصاري 
، قال الثالثة أخبرنا به أبو القاسم هبة هللا بن علي بن (172)وأبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن رشيق  (171)طاهر إسماعيل بن عبد القوي 

، أنبانا أقرأ الكرام كريمة (175) الحسن علي بن الحسين بن عمر  أنبانا به  (174)، أنبأنا أبو عبدهللا بن بركات بن هالل النحوي (173) سعود البوصيري 
يرون الصحيح عن مؤلفه أبي عبدهللا محمد إبن إسماعيل البخاري رحمه   (177)وهي مع أبي ذر والكشميهي  (176)بنت أحمد بن محمد المروزي 

لمحقق المدقق الشهير بالشيخ سلطان، وهذا علمه  هللا تبارك وتعالى، ثم عن لي أذكر سند شيخ الوقت عين أهل عصره من األمة األعيان ا
لكونه جمع لي في إجازته أن أروي عنه علوم جمعه من نحو وصرف، وفرائض،   (178)وأسم أبيه أحمد بن سالمة بن إسماعيل المزاجي الشافعي

، والجامع الصغير، (180)، والمواهب(179) وقراءات، وتفسير، وفقه، وحديث، وإشارات وتصوف. وغير ذلك فمن كتب الحديث، الكتب الستة، والشفا
، وهو يروي هذه الكتب عن جماعات منهم: الشيخ سام السنهوري المتقدم ذكره بسنده إلى الحافظ ابن حجر، (182)، وعمدة األحكام(181)والشمائل

ومنهم قطب الوقت النور علي الزيادي، ومنهم شهاب الدين السبكي، وقد قرأ شيخنا المذكور على هذا الشيخ كتبا  كثيرة وأخذ الشيخ شهاب  
الصوفي الواعظ، وأخذ المقدسي الحديث عن شيخ    (183) شيخ محمد إبن الشيخ إبراهيم المقدسيالدين الحديث، والتصوف عن حافظ عصره ال

، وقرأ  الشيخ نور الزيادي، وهو قرأها على مؤلفها، وقرأ شيخنا المذكور أيضا  الجامع الصغير (184) اإلسالم والتصوف عن الشيخ محمد بن عراق
الحديث ، وهو قرأه عن  (185)على السّيد يوسف األرمني السيوطي مع اإلجازة لسائر كتبه ولما له رواية من غيرها من كتب  الحافظ  مؤلفه 

، وقد أجزت سيدي وموالي  (186)لبعض الجامع الصغير، ومناوله لباقيه، وإجازة لباقي الكتب عن شيخنا الشيخ محمد المنياوي   المذكورة، قراءة
مي، والعقل الراسخ الشيخ محمد المومي إليه أعاله أدام هللا له أنواع السرور، وأنا له من  العالم الكامل الحاوي ألشتات الفضائل ذا المقام الشا

/ب[ لما ورد من الخيرات عن سيد األولين 4فضله ما يمنه أن يروي عني كل ما لي روايته عن هؤالء األّمة األثبات الحافظين المتقنين الحاوين]
هم من هللا تبارك وتعالى أفضل الصالة وأكمل السالم وأزكى التحيات وعلى آله وأصحابه،  واألخرين من أهل األرض والسماوات وعليه وعل

لوم العقلي  وأشياعه، وإخوانه، وزوجاته الطاهرات الخيرات، وعلينا وعلى أحبتنا وعلى سائر المؤمنين، والمؤمنات، ومنهم العالم النحرير المتقن للع
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مالكي فإنه قال بعد حمد هللا وثناء وصالة وكان ممن ّمن هللا عليه بالهداية والتوفيق، والهداية إلى أقوم  ، ال( 187) والنقلي الشيخ إبراهيم الشبرخيتي
طريق هذا الفاضل شهد على العلم عن أيم الجد في الطلب حتى أسعد هللا ببلوغ غاية األدب الشيخ محمد إبن الشيخ علي الكاملي زاد هللا  

ن ينتفع به. ويستمد من ممده، ولما أن علمت مقامه، وأن هللا أسبغ عليه أنعامه استخرت الذي ما خاب توفيقه، وأطال في ممدده، وجعله مم
سائله، وال حسن أمله، وأجزت بجميع مالي من مقروء، ومسوع، ومفرق، ومجموع، وهذا وافي أرجو من الشيخ المذكور أْن ال ينساني وأوالدي  

لوات، ومنهم شيخ الوقت والطريقة، ومعدن السلوك والحقيقة من األمة األعيان المحقق المدقق  ومشايخي من صالح الدعوات في الخلوات والج
وقد أخبر    موالنا الشيخ سلطان الشهير بالمزاجي، وأسم والده أحمد بن سالمة الشافعي مذهبا  المزاجي منشئا ، والمصري دارا ، واألزهري انشغاال ،

لحمدلة، والتصلية، قد أخبرني من أثق به وثوقا  تاما  من المتقيدين نبأنا تقييدا  تاما  أن الشيخ الفاضل  أنه أنصاري، فإنه قال بعد البسملة، وا
العمدة محمد إبن الشيخ علي الشهير بالكاملي القاطن بدمشق الشام من الراسخين في العلم، وشهد أيضا  أناس نثق بهم أنه على جانب من 

وقد استخرت هللا تعالى بعد أن التمس مني اإلجازة، وأجزت فشرح المولى صدري ألجابته بما طلب بعد تقدم الفهم، والعلم، والدين، واإلصالح،  
 رؤيا صالحة دالة على نجابته، وقد أجزته بجميع ما يجوز له روايته وأقراؤه بشرط المعتبر، من تفسير، وحديث، وفقه، وغير ذلك من اآلآلت 

هللا عز وجل والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد األولين واألخرين من أهل السماوات واألرض عليه    المعينة عليها، وأوصيك يا أخي بتقوى 
خ  وعليهم من المسلمين من أمة أفضل الصالة وأكمل التسلم وعلى آله وأصحابه وأشياعه وأزواجه مدة ذكر الذاكرين، وسهو الغافلين، ومنهم شي

مذهبا  األزهري إشغاال  المتوطئ مصر،   (188)ة الحبر الكامل األوحدي الشيخ محمد البابلي الشافعي  الوقت والطريقة، ومعدن السلوك والحقيق
ى  فإنه قال وسبب تحرير هذه األسطر القليلة أن الشيخ الفاضل العمدة الشيخ محمد إبن الشيخ علي الشهير بالكاملي، قد التمس مني إجازة عل 

/أ[ بذلك إلى أن  5ابه وسألت عنه جماعة كثرين فما من أحد مهم إال  أثنى عليه ولم  أكتفي]قصد التبرك بعد مكاتيب فعرفت فضله من كت
ثوقا  بليغا  أخبرني رجل من أصحابنا اآلخرين عنا أنه على غاية من الفهم، والعلم، والورع، والزهد، والتقييد التام واالنشغال والحال أني أثق به و 

نا وبينه فاستخرت هللا عز وجل بعد ذلك كله فأنشرح صدري فأذنت في كتابه إجازة له لفقد بصري وقد  كما علمت من حاله مع طول المدة بين
  أجزت ما تحل لي روايته بشرط المعتبر وقد أخذت العلوم عن جماعة متقدمين، وال بأس بذكر السند في الحديث تبركا فنقول: قد أخذنا الكتب

رهان المّلة والدين الشيخ إبراهيم الالقاني كساه حلل التهاني، وهو أتصل سنده بالبخاري عن جماعة  الستة عن جماعة من أكابر المحدثين منهم ب
أجلهم الشيخ أبو النجا سالم السنهوري، وهو تلقاه عن جماعة أجلهم أبو عبدهللا الشيخ اإلمام النجم الغيطي، وهو عن جماعة أعظمهم شيخ 

ظمهم خاتمة الحفاظ والمحدثين وأمير المؤمنين في الحديث سيدنا وموالنا الشيخ أحمد بن الشيخ  اإلسالم زكريا األنصاري، وهو عن جماعة أع
شهاب الدين بن علي الكناني الشهير نسبته بالعسقالني الموصوف بأنه: البيهقي الثاني وقد يتصل سنده بالبخاري بوجوه مختلفة من إجازة  

طريق الداودي في فلتقتصر عليه فتقول، قال الحافظ رحمه هللا: أنبانا أبو إسحاق التنوخي،   ومناوله وسماع وغير ذلك وأعلى سند من حيث العدد
ار، أخبرنا أبو عبدهللا الحسيني الزييدي، أخبرنا أبو الوقت عبد األول السجري، أنبانا عبد الرحمن بن محمد ال داوودي،  أنبانا أبو عباس الحج 

أخبرنا اإلمام أبو عبدهللا محمد بن يوسف الفريري، قال: أخبرنا مؤلفه رحمه هللا سبحانه   (189)يأخبرنا أبو محمد عبدهللا بن محمد السرخس
إليه  وتعالى، وقد أجزت سيدي وموالي العامل الكامل الحاوي ألنواع أشتات الفضائل، ذا المقام الشامخ، والعقل الراسخ العالم الفاضل المومى  

ه من فضله ما تمناه، وحفظه وأحبته من كل مكروه في دينه ودنياه أن يروي عني كل مالي روايته هؤالء  أعاله أدام هللا له أنواع السرور وأنال
سلم  اأَلئمة األثبات الحافظين المتقنين الحاوين لما ورد من الخيرات عن سّيد األولين واألخيرين وصلى هللا على سّيدنا محمد وآله وصبحه و 

أحد الفقراء المجاوريني بالجامع األزهر فإنه قال بعد خطبة (  190)الحبر المحقق الشيخ عبد الباقي الزرقانيتسليا كثيرا . ومنهم العام المدقق و 
كاملي  طويلة وإن من دأب في العلم وأجاد ورغب فيه منه وأفاد واستفاد الشيخ العامة العمدة الفهامة محمد إبن الشيخ الفاضل نور الدين علي ال

موثوق به وثوقا  تاما ، وإنه من المستبحرين في سائر العلوم الشرعية والعقلية، وقد التمس مني اإلجازة للمذكور في الدمشقي، كما أخبره بذلك ال
الحديث وأجزنه بذلك ألهليته لذلك سائال  منه الدعاء لي وألوالدي بصالح الحال، وبلوغ اآلمال، وقد أخذت الحديث من شيخنا المعمر شيخ 

إلى أعز ما كتبنا سنده في صفحته بعد هذه الورقة، وأجزته بالحديث المسلسل باألولية، وهو    (191) [ علي األجهوري /ب5الشيوخ موالنا الشيخ]
، وهو أول حديث (192)  قوله صلى هللا عليه وسام)الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في األرض يرحمكم من في السماء(

، وهو أول  (193)كور علي األجهوري المذكور وإجازة به بحق روايته عن العالمة برهان الدين العماديسمعه في بعض المجالس من شيخنا المذ
، عن عبد العزيز إبن الحافظ نجم الدين محمد المدعو  (194)حديث سمعه مني، عن شهاب الدين أحمد بن إبراهم المعروف بابن الشماع الحلبي

، (197) ، عن شهاب الدين أحمد أبي العباس بن محمد بن علي بن مكتب(196) تقي الدين  ، عن أبي الفضل (195) عمر الهاشمي المكي الشافعي
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، عن أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد (199)، عن أبي فرج عبد اللطيف الحراني(198)والخطيب صدر الدين أبي الفتح محمد بن محمد الهروي 
، عن أبي  (202)، عن اإلمام أبي طاهر محمد بن محمد الزيادي(201)المؤذن، عن أبي صالح أحمد بن عبد الملك  (200) بن علي الجوزي البكري 

البزاز العبدي (203)حامد  بشير  بن  الرحمن  عبد  عن  دينار(204) ،  بن  عمرو  عن  قابوس(205) ،  أبي  عن  بن  (206)،  عمرو  بن  عبدهللا  مولى   ،
ال الحديث المتقدم.وهذه سلسلة شيخنا العالمة  ، عن عبد هللا بن عمرو بن العاص، عن رسول اله صلى هللا عليه وسام أنه ق(207)العاص

، وهو يرويه عن العالمة (209)، رضي هللا عنه؛ وذلك أنه يروي الفقه عن جماعة منهم الشيخ محمد البطيني(208)المذكور إلى القطب النووي 
، وهو (212)، وهو يرويه عن الشيخ كمال الدين الحسني(211) الكبير  الميداني وهو يرويه عن الشيخ أحمد الطيبي  (210) المحقق الشيخ شمس العين

، وهو يرويه عن الشيخ  (215)، هو يرويه عن إبن العطار(214)، وهو يرويه عن البرهان الشامي(213)يرويه عن الشيخ جمال الدين بن جماعة
من    (218)، عن إبن أركماش(217)، عن الشيخ حجازي المواعظ(216)الحديث عن شيخه عبد الباقي الحنبليأبي زكريا يحيى النووي، وأنه يروي  

، عن إبن حجر العسقالني وهو على غاية من القرب والحمد هلل، قال سّيدنا وشيخنا العام العالمة الشيخ محمد بن الشيخ علي  (219) غيط العدة
الفقير خادم العلم الشريف محمد بن علي بن محمد الكاملي الشافعي األشعري ختم هللا له بالحسنى  بن محمد الكاملي.الحمد هلل هذه سلسلة العبد  

ن  وبلغه المقام األسنى، ويسر به من الخير ما يتمنى.. آمين. المتصلة بالفقه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وذلك أني أخذت الفقه ع 
،ختم هللا له باألعمال  (221)رضي هللا عنه، وعن أئمة حهابذة متقنين منهم، والدي  (220)الشافعيمذهب اإلمام والحبر الهمام محمد بن إدريس  

الصالحة وجعل مساعيه رابحه ناجحة، ومنهم اإلمام وشيخ اإلسالم الشيخ محمد البطنيني رحمه هللا تعالى ومتعه بالنظر إلى وجهه في دار  
بلغه هللا تعالى األماني، ومنهم الشيخ محمد   (222)امة صاحب الفهم الحاذق الشيخ محمد الدارانيالسالم. ومنهم الشيخ العالم العالمة العمدة الفه

منهم الشيخ العالم الزاهد من أطبق على قطبيته سائر الناس صاحب الكرامات، والبركات،   (224) عن أبي الطيب الغزي العامري   (223) سعدي
[ الشيخ العالم والقدوة 6/1الزال راقيا  في المراتب العلية ومنهم](226) نزيل الصابونية  ، المصري (225) واألنفاس الشيخ منصور المحلي األنصاري 

، وعن خالئق من أهل الشام، وعن أهل مصر إجازة من َأئّمَة نقاد، ومنهم الشيخ محمد البابلي، والشيخ سلطان،  (227)الفاهم الشيخ علي القبردي
، وغيرها.ولنقتصر اآلن على  (229)، والمدينة(228)لسي، وحالهم معلوم، وعن أئمة من أهل مكةوالشيخ إبراهيم الشبرخيتي، والشيخ علّي الشبرام

لديه،    سنده واحد فأقول: قد أخذت الفقه عن الشيخ محمد بن محمد بن محمد الشهير بالبطنيني نفعنا هللا تعالى به وأقص عليه لطول قرأتي
، وهو أخذه عن جماعة أجلهم الشيخ نور الدين الزيادي، وهو أخذه عن َأئم َة أجلهم شيخ  (230)وهو أخذ عن خالئق منهم اإلمام علي الحلبي

المحلي  إبراهيم  الدين محمد بن أحمد بن  الشيخ جالل  أخذه عن كثيرين منهم في آخر عمره  األنصاري، وهو  األنام زكريا  اإلسالم وبركة 
، ومنهم ولي الدين أبو (232)، وهو أخذه عن جماعة منهم شيخ اإلسالم شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن عبد الدائم البرماوي (231) صاري األن

، وكل منهم أخذ الفقه (234) ، ومنهم برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن علي البيجوري (233) زرعة أحمد بن الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقي
إلسالم أبي حفص سراج الدين بن سالن بن نصر الكناني البلقيني، وهو أخذ الفقه عن جماعة منهم الشيخ شمس الدين محمد بن عن شيخ ا

، ومنهم الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي (236) ، ومنهم الشيخ نجم الدين حسين بن علي سّيد الكل األسدي األسفراييني(235) أحمد بن عدالن
، األرميني، وتفقه السبكي على الشيخ أبي (238) ، وتفقه إبن عدالن على الشيخ ظهير الدين جعفر بن يحيى إبن جعفر المخزومي(237)السبكي

، على شيخهما بهاء (240)، على الشيخ ظهير الدين الترمنتي وهو والبهسني(239)عباس نجم الدين أحمد بن محمد بن علي األنصاري بن الرفعة
، وهو تفقه على الشيخ أبي سعيد عبدهللا بن  (241) ن علي بن أبي الفاضل عبدهللا اللخمي الشهير بأبن بنت الجميزي الدين أبي الحسن علي ب

، وهو تفقه على الشيخ أبي إسحاق إبراهم بن (243)، وهو تفقه على الشيخ أبي الحسن بن إبراهيم الفارقي(242) محمد بن علي بن أبي عصرون 
الفيروزبادي يوسف  بن  الطيب  (244)علي  أبي  القاضي  إسحاق  أبي  الشيخ  على  تفقه  وهو  الحسن  (245) الشهير،  أبي  على  تفقه  وهو   ،

سعيد محمد بن  ، وهو تفقه على أبي  (247)ح، وتفقه البهاء إبن بنت الجميزي من طريق الخراسانيين على الشهاب الطوسي(246)الماسرجسي
، وهو تفقه  (250)، وهو تفقه على إمام الحرمين محمد(249)، وهو تفقه على حجة اإلسالم محمد بن محمد بن محمد الغزالي(248) يحبى النيسانوري 

، زيد (253) [، القفال، وهو تفقه على ]أبو(252)، وهو تفقه على أبي بكر عبدهللا بن أحمد بن عبد هللا المروزي (251)على أبيه أبي محمد الجويني
 (256)، وهو تفقه على أبي عبدهللا األنماطي(255) ، وهو والماسرجسي تفقها على أبي إسحاق المروزي وهو تفقه على أبي سريج(254)محمد الفاشاني

ه وأرضاه، /ب[ عن اإلمام محمد إبن إدريس الشافعي رضي هللا عن6، وهما أخذا الفقه ](258) ، وعلى الربيع بن سلمان(257)وهو تفقه على المزني
، (262) وهم تفقهوا على أبي عبد هللا نافع  (261) ، واإلمام مالك(260) ، ومسلم بن خالد الزنجي(259)وهو تفقه على جمع غفير منهم، سفيان بن عيينه
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رضي هللا عنه وهو أخذ الفقه على رسول هللا)صلى هللا عليه وسلم( وهو تلقى هذه الشريعة   (263) وهو تفقه على عبدهللا بن عمر بن الخطاب
 المطهرة عن جبريل عليه السالم، وهو تلقاه عن هللا سبحانه وتعالى ذي الجالل واإلكرام. سلسله البخاري. 

 ، (265)عبدالرحمن إبن الشيخ عالء الدين العمادي، والشيخ  (264)الشيخ نجم الدين بن محمد الغزي عن الشيوخ الثالثة: 
 : أخبرني والدي الشيخ محمد بدر الدين بن محمد الغزي.قال األول

، وقال الثالث: أخبرنا الشيخ إبراهيم (266) : أخبرني شيخ أهل الشام وعالمها العالمة محمد محب الدين بن تقي الدين العدواني الحنفيوقال الثاني
، قال أخبرنا بصحيح البخاري شيخ اإلسالم وحافظ ذلك العصر واألوان العام العامل المفسر المحدث الفقيه  (267) األحدبإبن الشيخ الشهير ب

، عن شيخ اإلسالم (269) ، عن شيخ اإلسالم محمد رضي الدين إبن شيخ اإلسالم أحمد الغزي العامري (268)األموي الشافعي الشيخ بدر الدين 
، وعن شيخ اإلسالم أبي يحيى زكريا السنبكى (271) عن شيخ أحمد بن حجر، وعن والده الشيخ نجم الدين،  (270) أبي إسحاق بن أبي شريف

مد  األنصاري، عن الشيوخ الثالثة، الشيخ الكبير أمير المؤمنين في الحديث أبي يحيى شهاب الدين أحمد بن حجر العسقالني، وأبي عبد هللا مح
ه الحنبلي، والجميع عن العفيف أبي محمد عبدهللا بن محمد بن سليمان النيسابوري المكي، عن  بن علي القاياتي، والشيخ إبراهيم بن صدق 

، عن أبي مكتوم عيسى محمد (273) ، عن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي حرمي(272)الرضى أحمد بن إبراهيم بن محمد الطبري إمام المقاصد
يخ الثالثة عن أبي الهيثم محمد بن مكي الكشميهي، عن أبي إسحاق إبراهيم بن إبن الحافظ أبي ذر بن أحمد الهروي، عن أبيه، عن المشا

، وعن أبي محمد عبدهللا بن أحمد بن حموية الحموي السرخسي،  عن أبي عبدهللا محمد بن يوسف بن مطر بن صالح  (274)أحمد المستملي
قال:  جعفي مواله: سلسلة الشيخ أحمد بن حجر العسقالني الشارح، بن بشر الفريري، عن أبي عبدهللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ال

، قال أنبانا أبو اليمن (277) ، قال: أنبانا يوسف بن يعقوب(276) ، عن الحافظ أبي حجاج المزي (275)أخبرنا أبو عباس أحمد بن عمر المولوي 
، قال أخبرني محمد (281) خبرني محمد إبن أحمد بن يعقوب، قال أ(280)، قال الحافظ الخطيب(279)، قال أنبانا أبو منصور القزاز(278) الكندي

 ( 286)  ، يقول: قال: أبو عبد]هللا[(285)معقل النسفي  (284)بها يقول: سمعت إبراهيم إبن  (283) ، قال سمعت خلف بن محمد النجاري (282)إبن نعيم
، فقال لو جمعتم كتاب ا مختصر الصحيح من سنة النبي صلى هللا عليه وسلم،  (287)محمد بن إسماعيل البخاري بها كنا عند إسحاق بن راهوية

، سمعت البخاري يقول: (289)، وقال محمد بن سليمان بن فارس(288)/أ[ في قبي ذلك فأخذت في جمع الجامع الصحيح7قال البخاري فوقع]
النبي صلى هللا عليه وسلم، وكان وأقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه بها فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب فهو  رأيت  

))ومناقبه ال تستقصى لخروجهما عن أن تحصى وهي    (291) .قال اإلمام النووي عن البخاري (290)الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح
التحصيل، ورواية، ونسك، وإفادة، وورع، وزهادة، وتحقيق وإتقان، وتمكين وعرفان، وأحوال، وكرامات، وغيرها ية، واجتهاد في  ودرامنقسمه إلى الحفظ  

وإن بها من  من أنواع المكرمات((.وهذه عبارات جامعه عن اإلمام النووي في حق البخاري، ولو بسطت لصارت تأليفا ؛ وذلك في حق البخاري ليس بالكثير 
 بأهل الشام: حدثنا شيخ اإلسالم نجم الدين الغزي الدمشقي، والشيخ علي بن إبراهيم القبردي.  (292)ي شيئا  عزيزا .الحديث المسلسل المعان 

: أخبرني والدي الشيخ بدر الدين محمد بن محمد بن أحمد الغزي الدمشقي، قال: وحدثني عنه أيضا  شيخ أهل الشام العالمة الفهامة  قال األول
 الدمشقي. (293)ل محمد محب الدين إبن الشيخ تقي الدين العلواني الحنفيأبو الفض

: حدثني الشيخ الحافظ الولي الصالح الشيخ إبراهيم الشهير بأبن األحدب، عن الشيخ بدر الدين محمد الغزي الدمشقي المذكور،  وقال الثاني
، قال: حدثني برهان أبي إسحاق بن أبي شريف الدمشقي، قال:  قال الشيخ بدر الدين، حدثني والدي رضي الدين بن أحمد الغزي الدمشقي

، قال أخبرني الشيخ عالء الدين بن  (294)أخبرني الشيخ المعمر زين الدين عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن القبابي المقدسي الدمشقي 
زمانه ولي هللا بال نزاع، وحافظ عصره بال دفاع بركه كل عصر  ، قال: أخبرني شيخ اإلسالم العالمة الحبر الفهامة قطب  (295)العطار الدمشقي

وأوان أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي الدمشقي، قال: أخبرنا شيخنا أبو البقاء خالد  
النابلسي أبو طالب عبدهللا(296) بن يوسف  الدمشقي. قال: أخبرنا  الحسين بن هبة هللا بن  (298) صور يونس، وأبو من(297)، ثم  القاسم  ، وأبو 

الحسين هبة هللا    (301) ، وأبو طاهر إسماعيل(300)، وأبو يعلى حمزة(299)صصري  القاسم علي بن  أبو  قالوا كلهم، أخبرنا الحافظ  الدمشقيون 
، قال  (303) يني خطيب دمشق بها الدمشقي، قال أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن إبراهيم بن عباس الحس(302) الشافعي الدمشقي بن عساكر

، قال أنبأنا أبو بكر عبد (305) ، أنبأنا أبو القاسم الفضل بن جعفر الدمشقي(304) أخبرنا أبو عبدهللا محمد بن علي بن يحيى بن سلون الدمشقي
، عن ربيعة بن (308)د العزيز الدمشقي، قال: حدثنا سعيد بن عب(307) قال حدثنا أبو مسهر ،(306)الرحمن بن القاسم بن الفرج الهاشمي الدمشقي

، عن أبي ذر الغفاري الصحابي الدمشقي (311)أبي إدريس الخوالني الدمشقي  عن ربيعة عن   (310)، عن ربيعة بن يزيد الدمشقي(309) يزيد الدمشقي
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/ب[ 7رضي هللا تعالى عنه، عن حبيب رب العالمين محمد بن عبد هللا الرسول األمين عن الروح األمين جبريل، عن رب العالمين جل وعال]
أغفر    تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بيتك حرم فال تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا

أطعمك،   (312) نوب جميعا وال أبالي، يا عبادي كلك ضال إال من هديته فأستهدوني أهدكم، يا عباد كلكم جائع إال  من أطعمته فاْستطعمونيالذ
د يا عباد يكلم عار إال من كسوته فأستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم كانوا على أتتقى قلب رجل واحد منكم ما زا

في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم، وآخرك، وإنسكم، وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ، يا  ذلك  
ما سأل ما نقص   (314) إنسان مسألته وفي رواية  (313)عبادي لو أن أولكم، وآخركم، وإنسكم، وجنكم، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل

ر  ذلك مما عندي إال كما ينقص البحر إذا أدخل فيه المخيط، وفي رواية إال كما ينقص الخيط إذا أدخل البحر، وفي رواية إال كما ينقص البح 
خيرا  فليحمد ، عليكم، ثم أوفيكم إياها فمن  وجد  (315)أن يغمس الخيط فيه غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، وفي رواية

،   (317)، قال سعيد بن عبد العزيز، كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبته(316)هللا، ومن وجد غير ذلك فال يلومن إال نفسه
ليس  وهو حديث صحيح المتن واإلسناد، ومسلسل، وعال، وهو كثير الفوائد، وفيه لطائف تريح القلوب، وقال أحمد بن حنبل: (318)ورواه مسلم

رضي هللا عنه الصحابي الدمشقي. قال:    (320) ، وبهذا السند المسلسل الدمشقيين. روى الحديث عبدهللا حوالة(319) ألهل الشام حديث أشرف منه
يا  فقمت فقلت خر لي   (321) ستجندون أجنادا  جندا  بالشام، وجندا بالعراق، وجندا  باليمن سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول ألصحابه 

كراهيته رسول هللا بلدا  أكون فيه فلو علمت أنك تبقى لم أختر على قربك مكانا ، قال عليك بالشام ثالثا، فلما رأى النبي صلى هللا عليه وسلم  
تي الشام، قال صلى هللا عليه وسلم هل تدرون ما يقول هللا عز وجل يقول الشام يدي، عليك يا شام أنت صفوتي من بالدي، أدخل فيك خير 

من عبادي، أنت سيف نعمتي، وسوط عذابي، أنت اإلنذار واليك المحشر، ورأيت ليلة أسرى بي عمود أبيض كأنه لؤلؤة تحمله المالئكة، قلت  
على    ماذا تحملون قالوا عمود اإلسالم أمرنا أن نضعه بالشام، وبينا أنا نائم رأيت كتابا  أختلس من تحت وسادتي فظننت أنه هللا تعالى تجلى

أهل األرض فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وضع بالشام، وفي رواية فعمد به إلى الشام، وفي آخر فإذا هو قد غرز بالشام،  
شام  وفي رواية ثم رميت بصري، فإذا هو قد غرز وسط الشام، فمن َأبى أن يلحق بالشام فليلحق بيمينه وليسق من عنده فإن هللا قد تكفل لي بال

 ( 324) للقرطبي  (323) ، وفي رواية(322) له قال ربيعة الرازي له فسمعت أبا إدريس يحدث بهذا الحديث ويقول: من تكفل هللا له فال ضيعه عليهوأه
رضي هللا عنها قالت: هب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من نومه يرجع فقلت مالك بأبي وأمي يا   (326) ، عن عائشة(325)/أ[ عن عروة8]

رأيت عمود   (328)عمود الكتاب من تحت وسادتي، وفي رواية  (327) رسول هللا، قال: سل عمود اإلسالم من تحت رأسي فظننت، وفي رواية
بصري، وفي رواية، ثم رميت بصري، فإذا هو قد غرز في وسط الشام، فقيل يا  الكتاب أختلس من تحت رأسي فظنت أنه مذهوب به فأتبعته  

وأعطاه نصيبه منها ومن أراد به شرا    (329)محمد إن هللا تعالى قد اختار لك الشام، وجعلها لك عزا  وحشرا ، ومنعه. وذكر من أراد به خير الشام
رضي هللا عنه أال وأن    (331) عن أبي الدرداء  (330) لم دينا وال أخرى، وفي روايةأخرج سهما  من كناته وهي معلقه وسط الشام فرماه به فلم يس

، وفيها مدينه يقال لها دمشق (332)اإليمان حين تفج الفتن بالشام، وفي رواية فسطاس المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة
حم دمشق، قال القرطبي: ولعل هذه الفتن هي التي تكون عند خروج الدجال،  خير منازل المسلمين يومئذ، وفي رواية معقل المسلمين من المال

الشام سوط هللا تعالى في األرض ينتقم بهم ممن يشاء من عباده، وحرام على منافقيهم أن   (335) وأبو يعلى  (334)وأحمد  (333) وفي حديث الطبراني
، (338) عن خريم بن فاتك، قال الحافظ المناوي   (337)، ورواه أيضا  الضياء كلهم(336) يظهروا على مؤمنهم وإن يموتوا إاّل هما ، وغما ، وغبطا ، وحزنا

البطاقة مسلسل بالمصريين.أخبرنا  (339)فيه أن أهل الشام رزقوا حظا  في سيوفهم، ذكره السيوطي في الجامع الصغير شيخنا الشيخ    حديت 
، والشيخ (341) ، والشيخ أحمد المنيني(340)منصور المحلى المصري، قال: أخبرنا الشيخ نور الدين الزيادي المصري، والشيخ أبو بكر الشنواني

والشيخ محمد ، والشيخ سام الشبشيبي، مع جماعة آخرين من أهل مصر عن الشيخ محمد الرملي،  (342)سليمان البابلي، والشيخ يوسف الزرقاوي 
، المصريون الجميع عن  (345)، والشيخ محمد بن علي بن أحمد الداوودي المالكي الشاذلي(344) ، والشيخ أحمد بن حجر الهيتمي(343) الشربيني

شيخ اإلسالم صاحب التأليف واإلتقان الحافظ المجتهد جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر عمر بن محمد بن خضر إبن أيوب 
، ( 346) محمد إبن الشيخ عارف باهلل همام الدين، الهمام الخضيري السيوطي الشافعي المصري، قال: أخبرنا شيخنا الشيخ تقي الدين الشمني  بن

، وأخبرنا شيخ اإلسالم أبو حفص العام البلقيني، قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن محمد (347) بقرأتي عليه غير مرة قال أبو الطاهر بن الكويك
، قال: أخبرنا أبو القاسم هبة هللا بن علي البوصيري، قال حدثنا أبو صادق مرشد بن (349) ، قال: أخبرنا أبو عيسى بن عالق(348) دونيالمي

، قال: أخبرنا عمران بن موسى  (352)، قال: حدثنا أبو القاسم حمرة بن محمد الحافظ(351) ، قال أخبرنا أبو الحسن بن عمر الصواف(350) يحيى
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، عن أبي عبد  (356) ، عن عامر بن يحبى المعافري (355) ، حدثني الليث بن سعد(354) حدثنا يحبى بن عبدهللا بن بكير  (353) بن حميد الطيب
رسول هللا صلى هللا عليه    (359) /ب[ يقول سمعت سمعت8، الجمع مصريون ](358)، أنه قال: سمعت عمرو بن العاص(357) الرحمن الحلبي

وسلم يقول: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخالئق يوم القيامة فينشر له تسعه وتسعون سجال  كل سجل منها مد البصر، ثم يقول هللا  
ألك حسنة فيها،   تعالى لصاحبها أتنكر من هذا شيئا  فيقول: ال يا رب، فيقول هللا عز وجل ألك عذر، فيقول: ال يا رب، فيقول هللا عز وجل

بقدر   (360) فيقول العبد: ال يا رب، فيقول هللا عز وجل بلى إن لك عندنا حسنات وإنه ال يظلم عليك فيخرج هللا تبارك وتعالى بطاقة، وفي رواية
هذه البطاقة مع هذه  وأن محمد عبده وسوله، فيقول الرجل ما    (361) األنملة فيها شهادة أن ال اله اال هللا وأن  محمد رسول هللا، وفي رواية

وفي   البطاقة،  وثقلت  السجالت،  فطاشت  اخرى  كفه  والبطاقة في  كفه  في  السجالت  فتوضع  تظلم  ال  أنك  وجل  عر  هللا  فيقول  السجالت، 
لما أملى حمزة هذا الحديث صاح غريب من الحلقة صيحة فاضت   (364) ، قال أبو الحسن(363)وال يثقل مع اسم هللا تعالى شيء  (362) الترمذي

، وأخرجه  (368) ، عن ابن مبارك(367) عن سويد بن نصر  (366)،  وهو من أحسن حديث الليث، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي(365) سه فيهانف
 (373) ، أيضا  عن قتيبة بن لهيعة  (372)، كالهما عن الليث، وأخرجه الترمذي(371)، وعن بن أبي مريم(370)، عن محمد بن يحيى(369) ابن ماجة

، عن الليث، وقال الحاكم صحيح على مسلم ورجال  (375) ، من رواية يونس بن محمد(374)عن عامر بن يحبى، وأخرجه الحاكم في المستدرك
اليا  وهللا  دخل مصر وسكنها أيضا  و   (377)كلهم مصريون وعمر بن العاص  (376) اإلسناد من شيخ منصور المحلي إلى عبد بن عمر بن العاص

ا ،  أعلم. حديث مسلسل بقولهم كتبته وها هو في جيبي أخبرني شيخ اإلسالم الشيخ نجم الدين، وشقيقه العارف باهلل سند أهل زمانه دينا، وورع
مة عصره .قال األول: أخبرني والدي، وقال الثاني: أخبرني به الشيخ محمد، قطب زمانه، وعال(378) وسلوكا  الشيخ محمد الشهير بابن الطيب

، وأجازني والدي الشيخ محمد بدر الدين إبن الشيخ محمد رضي الدين ابن الشيخ أحمد شهاب الدين  (379) وأوانه، الشيخ محمد البكري الصديقي
في أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي    (380) الغزي العامري بهذا الحديث، وهو حديث مسلسل، وعن أهل البيت، وقال: أورده ابن ماجه

، قال: كان رسول هلل صلى هللا عليه وسلم: إذا أحزنك أمر وكان يقول له دعاء الفرج، وهو حديث دعاء وتمته اللهم  (381) ب رضي هللا عنهطال
ها أحرسني بعينك التي ال تنام واكفني بكفيك الذي ال يرام وارحمني بقدرتك علّي وأنت ثقتي ورجائي فكم من نعمة أنعمت بها علي  قلل لك ب

الخطايا فلم يفضحني أسألك أن تصلي على محمد وعلى  من بلّيه أبليتني بها قل لك عندها صبري فلم تخذلني، ويامن رآني على  وكم  شكري،
/أ[، آخرتي بالتقوى واحفظني فيما  9آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعني على ديني ودنياي وعلى]

حضرته، يامن ال تضره الذنوب وال تنقصه المغفرة هب لي ماال يضرك، وأغفر لي ماال تكلني إلى نفسي طرفة عين فيما  غبت عنه، وال  
أسألك الغنى ينقصك، يا إلهي أسألك فرجا  قريبا ، وصبرا  جميال ، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك دوام العافية، و 

عن   (385)بن جماعة، عن والده البدر( 384) عن العز (383) وعن والده الرضى (382)  حول وال قوة إال باهلّل العلي العظم، رواه الغزي والعن الناس، 
بن العطار عن شيخ اإلسالم محّي الدين النووي بسنده إلى اإلمام الجليل    (387)إبن قاضي شهبة، عن والده الشمس  (386) شيخ اإلسالم زيد الدين

، عن النبي صلى هللا عليه  (391)، عن أبيه اإلمام علي بن أبي طالب بن العابدين(390)، عن الحسين(389)، عن محمد الباقر(388)جعفر الصادق
أي حزن وعن أهل البيت فقد وجد فيه ما يرغب في االعتناء به   وسلم، وكل من رواه قال كتبته وها هو في جيبتي، وهو حديث ودعا، ونمنه

 على أنه مشتمل على اسم هللا األعظم فتأمل.وفيه مأ يدل 
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 .  4/476المصدر السابق:  (73)
 . 4/164المصدر السابق:   (74)
 . 4/476المصدر السابق:  (75)
 . 4/476المصدر السابق:  (76)



   

         

  ثبت الكاملي                                        

  

  

 
 . 4/476المصدر السابق:  (77)
 . 220/ 3ابن منظور، لسان العرب:  (78)
 .  1/75السيوطي، تدريب الراوي : (79)
 . 28 ص (80)
 . 19 ص (81)
 . 25ص (82)
 أسفان آسف قول األعشى:   (83)

باَأَرى َرج ال  منه  مُّ إلى َكْشَحْيه َكّفا  م َخض   َأِسيفا ، كَأنـ َما            َيض 
 (.  19/ 3وتشعثت وهو مجاز. )الزبيدي، تاج الروس:  : االمة، واسيفا: أحزنه، تأسفت يديه يقول: أسير قد غلت يديه مجروح الغل يديه. واالسيفة

يرفع إلى قائله وتجوز ان يكون مأخوذا  من قوله سند أي معتد واالعتاد الناقد من الصحة  سطح الجبل ألن السند  السند: وهو ارتفاع عال عن    (84)
جع إلى السند وهو الدهر فيكون معنى إسناد ا والضعف عليه وفي ادب الرواية للمفيد اسندت الحديث اسنده وعزوته أعزوه، واالصل في الحروف ر 

 . (1/405)الزركشي، النكات على مقدمة الصالح:  بعضها مع بعض في الرواية اتصال في ازمنة الدهر الحديث واتصاله 
بمصر له حاشية على المواهب الدينية للقسطالني توفي من أهل شبراملس بالغربية  علي بن علي، نور الدين، أبو الضياء الشبرملسي    (85)

 (. 4/314هـ. )الزركلي، األعالم: 1087سنة 
 اإلجابة والرواية بها جائز عن الجمهور وهي أقسام:   (86)

 اإلجازة من معين لمعين بأن يقول: ))أجزتك أن يروي عني هذا الكتاب((.  .1
 اإلجازة لمعين في غير معين أن يقول: ))أحزت لك أن تروي عني ما أرويه((.    .2
 اإلجازة لغير معين مثل أن يقول: ))أجزت المسلمين((.   .3
 (. 120اإلجازة للمجهول بالمجهول: )ابن كثير، الباعث الحثيث إلى اختصار العلوم الحديث: ص  .4

  عنه. َعفا هللا  خهكذا في األصل وهو وهم واضح من الناس  (87)
هـ. )الزركلي،  1024علي بن يحيى، نور الدين الزبدي نسبة الى محلة الزبد بالجيرة انتهت إليه راسة الشافعية بمصر، توفي في سنة     (88)

 (.  975/ 1األعالم: 
صره في  زكريا بن محمد بن احمد زكريا األنصاري السنكي، سنيكة بشرق مصر، أبو يحيى القاضي المفسر من حفاظ الحديث كف ب (89)

 (. 3/46هـ. )الزركلي، األعالم:926هـ، توفي سنة 906سنة 
 (. 1/415هـ. )المحبي، خالصة األثر: 1032سليمان البابلي الفقيه، المصري الشافعي توفي سنة  (90)
 (. 2/603المكون : هـ )إسماعيل باشا، إيضاح 1184شمس الدين بن محمد بن شهاب الدين بن أحمد الشوبري الحنفي، توفي سنة  (91)
 هكذا في األصل.   (92)
الروضة  قال المجاهد هو البستان بالرومية وقال كعب هو البستان فيه األعناب وقال الضحاك هي الجنة الملتفة األشجار وقيل هي    (93)

انت ظاهرة فيها الفراديس ، وقيل: هي األودية التي تنبت ضروبا  من النباتات وجمعها فراديس وقال أمينة:كانت منازلهم إذا كالمستحسنة
 (. 202/ 6والفومان والبصل )أبو إسحاق النيسابوري، الكشف والبيان :

 (. 1/122هـ. )الزركلي، األعالم:  1032أحمد بن خليل بن إبراهيم، شهاب الدين السبكي له شروح في الفقه، توفي سنة  (94)
الدفعة المطرية وغيره الشايب جمع شؤبوب وهي الدفعة من المطر. العدو مثله ابن سيده الشؤبوب  وب  من المطر الدفعات شؤب آبيب  ش  (95)

 (. 1/479)ابن منظور، لسان العرب:
 (.1/203باشا ايضاح الكون :هـ. )إسماعيل 1041هكذا في األصل هو. إبراهيم بن إبراهيم بن حسن أبو االمداد اللقاني المصري المالكي توفي سنة  (96)
 (. 3/56هـ. )إسماعيل باشا، إيضاح المكنون: 1019الشافعي نزيل المصري، توفي سنة  الشبشيرى سالم بن الحسن  (97)
 (. 8/406هـ. )ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب:  984محمد أحمد بن أبي بكر الشافعي المحدث شيخ اإلسالم، توفي سنة  (98)
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وس،: ص 911المصري الشافعي، توفي سنة   أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن أبو بكر بن عثمان السيوطي (99)  (.  51هـ. )الَعْيَدر 
حمد بن محمد يونس صفي الدين الدجاني يتخفيف الحجم القشاشي، أصله من فلسطين الدجاني، انتقل جده إلى المدينة كان  أ (100)

 (. 1/181  )الزركلي، األعالم:هـ. 1071متصوفا  متقشفا احترف في بيع القشاشة، وهي سقط المتاع، توفي سنة 
 (.  1/181هـ ):  1038أحمد بن علي بن عبد قدوس الشناوي، نسبة إلى شنو وهي قرية بالغربية من مصر، توفى سنة   (101)
 (. 587/ 4هـ. )حاجي خليفة، كشف الظنون: 1004بن احمد بن حمزة شمس الدين ابو العباس الرملي توفي سنة محمد  (102)
العلم والتاريخ، أصله من عسقالني بفلسطين المصري ئمة الفضل شهاب الدين العسقالني من أبن علي بن محمد الكناني أبو أحمد  (103)

 (. 36/ 2هـ. )السخاوي، الضوء الالمع:852الشافعي شيخ االسالم امير المؤمنين في الحديث توفي سنة  
بالجامع    (104) المعروف  الجوامع  وجمع  النذير  البشير  الحديث  من  الصغير  ):الجامع   الكبير. 
3 /301 .) 
 (. 2/971علي بن عبد القدوس الشناوي. )عبد الحي الكناني، فهرس الفهارس:   (105)
هـ 973عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي، أبو محمد الشعراني من علماء التصوف ولد في قلقشند بمصر توفي في القاهرة سنة    (106)

 (.   4/150والطبقات وغيرها. )الزركلي، األعالم:   من كتيبه: أسرار أركان اإلسالم واألنوار القدسية
هـ. )الزركلي، 1101الكوراني برهان الدين مجتهد في فقهاء الشافعية، توفي في سنة   بن حسن بن شهاب الدين الشهرزوري إبراهيم    (107)

 (. 35/ 1األعالم: 
 كنت األحاديث الستة أو الكتب الست أو كتب األمهات وهو مصطلح يطلق على ستة كتب حديثة عند أهل السنة والجماعة وهي:    (108)

وسننه  -هـ( وكتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 256البخاري، محمد إسماعيل )ت -
 وايامه والشهير باسم صحيح البخاري. 

)تم - الحجاج  بن  مسلم  الرسول 261سلم،  إلى  العدل  بنقل  السنن  من  المختصر  الصحيح  المسند  وكتابه   هـ(، 
 هللا صلى هللا عليه وسلم والشهير باسم صحيح مسلم. 

 هـ(، وكتابه سنن ابن ماجة. 273ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني )ت -
 هـ(، وكتابه سنن ابي داود. 279أبو داود سليمان بن االشعث )ت  -
 هـ(، وكتابه جامع الترمذي باسم )سنن الترمذي(.279الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة )ت -
 هـ(، وكتابه سنن النسائي. )ينظر: المقدسي: شروط األئمة الستة(.303النسائي، احمد بن شعيب )ت -

وقد بينه العالمة محمد بن حبيب    شرط المعتبر: كثر استخدامه عند أهل األثر واإلجازات لكنه صال كالغامض لعدم اإلفصاح عنه  (109)
 هـ( في نضمه قال:  1363هللا بن عبد هللا الشنقيطي )ت 

 ثم  المراجعة  فيما أعَضال    َوْهَو التثبُّت  بما قد أشكال 
َرهْ     مشايِخ العلوِم الَمَهَرْه المَع   ال غير مْن حق َقه  وحر 

ال ما كان بالنقلِ     ثم  الرجوع  في الحوادِث إلى   ي َرى م َحص 
 * إال مَع التحقيِق لألشياءِ    وعَدم  الجواِب في استفتاِء 

 (. 1/57)الشنقيطي، دليل السالك إلى موطأ اإلمام مالك:
هـ(، طبع بتحقيق: محمد شكور 852المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة واألجزاء المنثورة، البن حجر العسقالني )ت (110)

 جي أمير الميداني. محمود الحا
هـ(، طبع بتحقيق: محمد شكور 852هكذا في األصل والصواب هو المجمع المؤسس للمعجم المفهرس، البن حجر العسقالني )ت  (111)

 .ادينيمحمود الحاجي أمير المي
 هو احمد بن محمد بن يونس المعروف بالقشاشي المتقدم.  (112)
)قال الخطيب البغدادي إذا قرأ الحديث بنفسه أفضل وثوابه في ذلك أكمل وان عجز عن القراءة فأمرة بها غيره جاز؛ ألن  القراءة   (113)

 (. 1/241عليه بمنزله قرأته بنفسه(. )الخطيب الراوي البغدادي الجامع ألخالق الرواي:
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قال الخطيب البغدادي )أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يروي المحدث( )الخطيب البغدادي   (114)

 (.194/ 1الجامع ألخالق الراوي: 
 (. 25بو الحسن علي بن محمد بن ابي المجد الدمشقي. )ابن حجر العسقالني، المعجم المفهرس: صأ (115)
لوك المصريين ودار ملوكهم في البالد المصرية، وهي مدينه محدثه من بناء العبيدين الشيعة الذين كانوا بها القاهرة: هي مملكة الم  (116)

 (.450وبينهم وبين مصر ثالثة ايام وهي كبيره فيها من المباني والقصور ما يعجز الوصف عنه. )الحميري الروضة المعطار: ص 
 . كتب الناسخ أبي الحسن ثم ضرب عليها القلم (117)
هـ. )ابن حجر 708أحمد بن ابي طالب بن ابي النعم نعمة بن حسن بن علي بن الحجار، ابو العباس الصالحي الحجار، توفي سنة    (118)

 (. 165/ 1العسقالني، الدرر الكامنة: 
ر: السخاوي فتح  الثالثيات: أن يكون عد رجال اإلسناد من المصنف الى منتهاه ثالثة رجال، أي يكون السلف من ثالثة رواة )ينظ  (119)

 (. 3/11المغيث: 
، المولد  يهكذا في األصل والصواب الحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى أبو عبدهللا، سراج الدين الزبيدي، زبيدي األصل، بغداد  (120)

 . (2/253هـ. )الزركلي، األعالم : 631والوفاة، توفي سنة 
هذه النسبة إلى سجستان، أبو الوقت -بكسر السين المهملة وسكون الجيم، وفي آخرها الزاي-عبد األول بن عيسى بن شعيب السجزي   (121)

 (. 226/ 3هـ. )ابن خلكان، وفيات العيان: 553مسند األفاق الهروي الصوفي توفي سنة 
ه، )كحالة معجم المؤلفين:  467لحسن الداودي توفي سنة هكذا في األصل وهو، عبدالرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد، أبو ا (122)
5/192 .) 
)الذهبي، هـ.  381عبدهللا بن أحمد بن حموية بن يوسف بن أعين، أبو محمد اإلمام، المحدث المسند وخطيب سرخس توفي سنة    (123)

 (. 422/ 16سير أعالم النبالء: 
وسكون الياء المنقوطة بواحدة وبعدها راء أخرى هذه النسبة إلى فرلر   محمد بن يوسف بن مطر بن صالح الفربري بفتح الفاء والراء  (124)

 (. 4/290هـ. )ابن خلكان، وفيات األعيان:320وهي بلدة على طريق جيحون توفي سنة
الصحيح    (125) صاحب  اإلسالم  شيخ  والحديث،  الفقه  في  الدنيا  إمام  البخاري  عبدهللا  أبو  المغيرة،  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  محمد 
ه. وكتابة المسند الصحيح المختصر من امور الرسول )صلى هللا عليه وسلم( وسننه وايامه الشهير باسم 265التصانيف توفي سنة  و 

 (. 12/291صحيح البخاري. )الذهبي، سير أعالم النبالء: 
التحويل أو الحائل بين    وهي حاء مفردة مهملة مفردة، يكتبها علماء الحديث عند االنتقال من إسناد إلى آخر وهي مأخوذة  (126) من 

 (. 321إسنادين. )ابن الصالح، المقدمة: ص
أحمد بن خليل الكيكلدي المقدسي، شهاب الدين ابو الحير العالئي الدمشقي، ثم المقدسي )السخاوي، الضوء  هكذا في األصل وهو:    (127)

 (. 1/296الالمع: 
 (. 268/ 22هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء: 624األصبهاني، توفي سنة شمي عداود بن معمر بن الفاخر أبو الفتح القريشي الب (128)
 (.  4/23هـ. )الزركلي، األعالم:  976عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الزمزمي، المكي، عز الدين الشافعي توفي سنة   (129)
شرف الدين النووي، أبو زكريا الشافعي توفي هو منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وهو مختصر المحور في فروع الشافعية ليحيى بن    (130)

 (. 8/149هـ. )الزركلي، لألعالم: 676سنة 
 (.215/ 5قال الجواهري: النظر تأمل الشيء بالعين، وكذلك النظران بالتحريك وقد نظرت إلى الشيء. )ابن منظور، لسان العرب:  (131)
الرملة   (132) أهل  من  الرملي  األيوبي،  علي،  بن  أحمد  بن  الدين  سنه  خير  توفي   هـ. 1081بفلسطين، 

 (. 2/327)الزركلي، األعالم:  
ه(، كتاب النور الالمع فيما يعمل به  792جامع بني اميه في دمشق بناه الخليفة الوليد بن عبد الملك، وألف ابن ابي الحنفي )ت    (133)

 (. 4/313في الجامع، والمقصود جامع بني أمية. )الذهبي، سير أعالم النبالء: 
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سخاوي: والصحيح عند الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء جواز الرواية باإلجازة والعمل بما يقول المحدث تبعا لعرف قال ال  (134)

 (. 99المتأخرين عند األداء: أنبأنا وأنبأني. )السخاوي، الغاية في شرح الهداية: ص
وسلم( وسننه وايامه، والمشهور بصحيح البخاري. )ابن  وهو المسند الجامع الصحيح المختصر من امور رسول هللا )صلى هللا عليه  (135)

 (. 82خير األشبيلي، فهرسة: ص
 (. 3/614هـ. )إسماعيل باشا، إيضاح المكنون:  1040محمد بن أحمد بن أمين الدين بن عبد العال، المصري، الحنفي، توفي سنة    (136)
جميع االقاليم والبالد التي تحت ملكهم ثم يستنيب من تحت امره  قال السيوطي: كان الخلفاء يولون القاضي المقيم ببلدهم القضاء ب  (137)

من يشاء من كل اقليم وفي كل بلد ولهذا كان يلقب قاضي القضاة وال يلقب به اال من هو بهذه الصفة، ومن عداه بالقاضي فقط، أو قاضي  
 (. 345بلد كذا. )السيوطي، تاريخ الخلفاء: ص

بن عبد المؤمن، أبو إسحاق، البعلي، التنوخي نسبة إلى تنوخ بفتح التاء وضم النون المخففة لعده إبراهيم بن احمد بن عبد الواحد    (138)
 (. 25قبائل. ) ابن حجر، المعجم المفهرس: ص

دمشق الشام بكسر أوله وفتح ثانيه هكذا رواه الجمهور، والكسر لغة فيه وكسر معجمة وآخره قاف، البلدة المشهورة قصبة الشام،    (139)
 .  (463/ 2جنه االرض بال خالف. )ياقوت الحموي، معجم البلدان: وهي 

 هالحجاز: بالكسر وآخره زاي، قال أبو بكر االنباري: في الحجاز وجهان يجوز أن يكون مأخوذا  من قول العرب حجز الرجل بعبر   (140)
 (. 2/218بالجبال. )ياقوت الحموي، معجم البلدان:  يحجزه إذا شده شدا  يقيده به، ويقال للحبل حجازا ، ويجوز أن يكون سمي حجازا  يحتجز  

 (. 5/307هـ. )كحاله، معجم المؤلفين: 1081عبد القادر بن مصطفى الصفوري، الدمشقي، الشافعي، توفي سنه  (141)
 . 21سورة الحشر، آية:  (142)
 (. 5/207المؤلفين: هـ. )كحاله، معجم 1048عبد الرحيم بن عبد المحسن بن عبد الرحمن الشعراني، توفي سنة (143)
   . 106وهو عبد الوهاب بن أحمد الشعراني صاحب كتاب الطبقات وغيرها وقد تقدم التعريف به في هامش  (144)
المعروف    (145) الدين،  كمال  السيواسي،  الحميد  عبد  بن  الواحد  عبد  بن  سنة  بأمحمد  توفي  الهمام،   هـ. 861بن 

 (. 7/298)ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب: 
 وهو كتاب في الفقه الشافعي عنوانه ))تحرير تنقيح اللباب(( طبع بتحقيق عبد الرؤوف بن محمد الكمالي.   (146)
محمد بن محمد بن أبي الحسن بن محمد بن عبد الرحمن البكري، الصديقي، أبو المكارم، شمس الدين، وهو المنعوت القطب    (147)

 (. 7/60زركلي، لألعالم: ه. )ال994البكري، أبو البكري الكبير توفي في سنة 
هـ. )إسماعيل باشا 1075محمد بن يحيى بن أحمد بن علي بن محمد الخبار المعروف بالبطنيني الدمشقي الشافعي، توفي سنة    (148)

 (. 163/ 4البغدادي، إيضاح المكنون: 
به دراية والحافظ ما روى ما يصل اليه   قال العالمة الجزري: الراوي ناقل الحديث باإلسناد والمحدث من تحمل الحديث رواية واعتنى  (149)

 (. 122ووعي ما يحتاج إليه. )علّي القارئ، شرح نخبه الفكر: ص
ولم يلقاه أو لقيه ولكن لم يسمع منه ذلك الذي وجده بخطه وال له  بخطه  الوجادة أن يقف على كتاب الشخص فيه أحاديث برواية    (150)

في كتاب فالن بخطه: أخبرنا فالن بن فالن. )ابن الصالح،  أو الن، أو قرأت بخط فالن،منه إجازة وال نحوها؛ فله أن يقول: وجدت بخط ف
 (. 101مقدمه ابن الصالح:  

سنه    (151) توفي  الشافعي،  الدمشقي،  الغزي،  القريشي،  العامري،  الدين  بدر  محمد  بن  الدين  نجم   ه 1061محمد 
 (. 7/63لزركلي، األعالم: من كتبه الكواكب السائرة في تراجم أعيانه المئة العاشرة. )ا

سالم بن محمد بن عز الدين بن محمد ناصر الدين، أبو النجا السنهوري، المصري، المالكي، اإلمام، المحدث الكبير، توفي سنه    (152)
 (. 2/204هـ. )المحبي، خالصة األثر: 1015

 . 160الكتاني، الرسالة المستطرفة: ص   (153)
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ا قام مقامه للطالب أو: يحضر الطالب األصل للشيخ ويقول له في الصورتين: هذا روايتي وصورتها: ان يدفع الشيخ أصله أو م  (154)

عن فالن عني وشرطه أيضا : أن يمكنه منه؛ إما بالتمليك، وإما بالعارية، لينقل منه، ويقابل عليه. )ابن حجر العسقالني: نزهة النظر:  
 (.   249ص

 .  138قدم التعريف به في هامش هو ابراهيم بن احمد بن عبد الوهاب وقد ت  (155)
 .118هو احمد بن ابي طالب، وقد تقدم التعريف به في هامش   (156)
 .  123هكذا في األصل والصواب هو عبدهللا بن احمد بن حمويه السرخسي وقد تقدم التعريف به في هامش (157)
 (. 7/59هـ. )الزركلي، األعالم:  984محمد بن محمد، بدر الدين الغزي العامري، أبو البركات الدمشقي فقيه شافعي ت  (158)
هـ. )ابن تغري بردي، 850محمد بن علي بن محمد بن يعقوب، شمس الدين القاياتي، قاضي القضاة في الديار المصرية، توفي سنه    (159)

 (. 513/ 15النجوم الزاهر: 
 (. 16هـ. )السيوطي، نظم العيقان: ص852هيم بن صدقه بن اسماعيل المقدسي األصلي، ثم القاهري الحنبلي توفي سنه إبرا  (160)
 . 158هو محمد بن محمد بن محمد بدر الدين العزي المتقدم بهامش   (161)
 (. 108لمعجم المفهرس: صوري. )ابن حجر العسقالني، ابانيسبن زائدة وهو أبو محمد عبدهللا بن محمد بن محمد سليمان ال (162)
 (. 100هـ. )الكتاني، الرسالة المستطرفة: ص722إبراهيم بن محمد الطبري المكي، توفي سنه  (163)
 (. 23/269هـ. )الذهبي، سير أعالم: 645عبد الرحمن بن أبي حرمي فتوح بن بنين عبدالرحمن المكي، توفي سنه  (164)
 (. 25سقالني، المعجم المفهرس: ص علي بن حمد بن عمار الطرابلسي. )ابن حجر الع (165)
 (. 25أبو مكثوم عيسى بن الحافظ أبي ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي. )ابن حجر العسقالني، المعجم المفهرس: ص   (166)
: هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء435أبو ذر عبد أحمد بن محمد بن عبدهللا بن غفير األنصاري الهروي، شيخ الحرم، توفي سنة    (167)

17/554 .) 
هـ. )الزركلي، 805عمر بن رسالن بن نصير بن صالح الكناني، العسقالني األصل، أبو حفص، سراج الدين البلقيني، توفى سنة    (168)

 (.  46/ 8األعالم: 
 (.  26عبد الرحيم بن عبدهللا أبو علي األنصاري، المعروف بشاهد الجيش. )ابن حجر العسقالني، المعجم المفهرس: ص  (169)
 (. 2/33هـ. )السخاوي، الضوء الالمع:  802أحمد بن علي بن يوسف، أبو العباس الدمشقي، توفى سنة  (170)
هـ. )ابن حجر العسقالني، المعجم 667إسماعيل بن عبد القوي بن غزوان بن داود عزون األنصاري أبو الطاهر الغزي، توفى سنة   (171)

 (.   26المفهرس: ص
بن(172) عتيق  بن  الرحمن  عبد  بن  المفهرس:   عثمان  المعجم  العسقالني،  حجر  )ابن  الربعي.  عمرو  أبو   رشيق، 

 (.   26ص 
 (. 390/ 21ه. )الذهبي، سير أعالم النبالء:  589هبه هللا بن علي بن سعود بن ثابت، أبو القاسم األنصاري البوصيري، توفي سنه    (173)
النحوي   (174) عبدهللا  ابو  المصري،  النحوي  السعيدي  بركات  بن  هالل  بن  سنه  محمد  توفي  )الذهبي، 520،   ه. 

 (. 455/  19سير أعالم النبالء: 
 (.   500/ 19ه. )الذهبي، سير أعالم النبالء: 519علي بن الحسين بن عمر بن الفراء، ابو الحسن الموصلي، توفي سنه (175)
 (.18/233ر أعالم النبالء: ه. )الذهبي، سي463كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية، المجاورة بحرم هللا، توفيت سنه  (176)
سنة    (177) توفى  الكشميهني،  الهيثم  أبو  المروزي،  هارون  بن  زراع  بن  محمد  بن  مكي  بن   هـ. 389محمد 
 (. 16/47)الذهبي، سير أعالم النبالء:  

 
محبي، خالصة هـ.)ال1075سلطان بن أحمد بن سالمة بن اسماعيل، ابو العزائم المصري، المزاحي، االزهري الشافعي، توفي سنه  (178)

 (.  2/210األثر: 
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البستي، توفي سنة    (179) أبو الفضل  اليحصبي،  ليعاض بن موسى بن عياض بن عمرون  المصطفى،  هـ. 544الشفا بتعريف حقوق 

 (.  5/99)الزركلي، االعالم:  
هـ. )الزركلي، 923المواهب اللدنية في المنح المحمدية، ألحمد بن محمد بن ابي بكر العسقالني، ابو العباس المصري، توفي سنة    (180)

 (.  232/ 1األعالم: 
سنه    (181) توفي  عيسى  أبو  الترمذي،  سوره  بن  عيسى  بن  لمحمد  المحمدية،  أو  النبوية   ه. 209الشمائل 

 (. 6/322)الزركلي، األعالم:  
مدة األحكام عن سيد االنام، لنفي الدين عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي، أبو محمد الحنبلي، توفي سنه  ع  (182)

 (. 178هـ. )الكتاني، الرسالة المستطرفة: ص 702
 (. 3/42محمد إبراهيم، أبو بكر المقدسي. )الصفدي، الوافي بالوافيات:   (183)
 (. 126النور المسافر: ص، . )العيدروسمحمد بن عراق، العالم الصالح  (184)
هكذا في األصل والصواب االميوني، وهو يوسف بن عبدهللا بن سعيد المصري الشافعي، جمال الدين االرميوني، ارميون قريه بغربية    (185)

 (. 240/  8هـ. )الزركلي، االعالم: 958مصر، توفي سنه 
 (. 6/302)الزركلي، االعالم:  هـ. 1335محمد بن علي المنياوي، المصري، توفي سنه  (186)
 (. 1/73هـ. )الزركلي، االعالم:  1106إبراهيم بن مرعي بن عطية، برهان الدين الشبرخيتي، توفي سنه  (187)
ه. )الزركلي، االعالم:  1077محمد بن عالء الدين البابلي، شمس الدين، أبو عبدهللا الشافعي، ولد ببابل من قرى مصر، توفي سنه    (188)
6/270 .) 
 . 123هكذا في األصل والصواب هو عبدهللا بن احمد بن حمويه السرخسي وقد تقدم التعريف به في هامش (189)
سنه    (190) توفي  المالكي،  الزرقاني،  علوان  بن  محمد  بن  احمد  بن  يوسف  بن  الباقي   هـ.1122عبدهللا 

 (. 2/287)المحبي، خالصة األثر: 
ن الدين عبد الرحمن األجهوري بضم الهمزة وسكون الجيم وضم الهاء نسبة إلى أجمور الورد  علي بن زين العابد بن ابي محمد زي  (191)

 (. 3/157ه. )المحبي، خالصة األثر: 1066قرية بريف مصر، توفي سنه 
،  233/ 4، والترمذي في السنن:  4/440، وأبو داود في السنن:  214/ 5، وابن أبي شيبة في المسند:33/ 11رواية أحمد في المسند:    (192)

 . 7/476، وشعب اإليمان: 9/41والبيهقي في السنن الكبرى: 
 (. 1/135هـ. )المحبي، خالصة االثر: 1008بن كيساي، الحنفي، الدمشقي، توفي سنه إإبراهيم بن محمد، برهان الدين العمادي  (193)
ه. )ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب: 961أحمد بن إبراهيم بن أحمد الشماع الحلبي الشافعي، الشهير، ابن الطويل توفي سنه    (194)
8/328  .) 
الهاشمي المكي توفي   هكذا في األصل والصواب هو عبد العزيز بن الحافظ نجم الدين عمر بن الحافظ تقي الدين محمد بن فهد  (195)

 (.   2/734)عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس:   ه.920سنه 
 لم أقف له على ترجمة.  (196)
 لم أقف له على ترجمة. (197)
 (.   1/370محمد بن محمد بن ابراهيم، ابو الفتح الميدوني. )ابن حجر العسقالني، المعجم المفهرس:  (198)
الح  (199) الحراني،  الفتح  أبو  نصر،  بن  علي  بن  المنعم  عبد  بن  اللطيف  سنة  عبد  توفي   ه. 672نبلي، 

 (.  9/78)الصفدي، الوافي بالوفيات: 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي، جمال الدين، أبو الفرج ابن الجوزي، اإلمام العالمة، الحافظ، المفسر، شيخ االسالم،   (200)

 (. 21/365هـ. )الذهبي، سير اعالم النبالء:  597البكري، القرشي، توفي سنه 
الحافظ، توفي سنه  أحمد بن عب  (201) المؤذن  النيسابوري،  ابو صالح  بالوفيات: 470دالملك بن علي بن احمد،  الوافي  هـ. )الصفدي، 
7/106  .) 
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السينابوري، توفي سنه  (  202) الشافعي،  الزيادي،  داود  النبالء: 410محمد بن محمد بن محرش بن علي بن  اعالم  )الذهبي، سير  هـ. 

33/266 .) 
 (. 222ن بالل، ابو حامد البزاز. )ابن حجر العسقالني، المعجم المفهرس: صأحمد بن محمد يحيى ب (203)
 (.  461عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي. )ابن حجر العسقالني، المعجم المفهرس: ص (204)
 (. 9/361: هـ. )الذهبي، سير اعالم النبالء126عمرو بن دينار، ابو محمد الجمحي، المكي، شيخ الحرم في زمانه، توفي سنه  (205)
 (.  12/182أبو قابوس مولى عبدهللا بن عمرو بن العاص. )ابن حجر العسقالني، تهذيب التهذيب:  (206)
عبدهللا بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي، الحبر، العابد، صاحب رسول هللا)صلى هللا عليه وسلم(، ابو نصير القرشي، توفي   (207)

 (.  5/75ه. )الذهبي، سير أعالم النبالء: 65سنه 
هـ. )السبكي، طبقات الشافعية 676الدين بن مري بن حسن، محي الدين، ابو زكريا النووي، الشافعي، توفي سنه  رف  يحيى بن ش  (208)

 (.  8/396الكبرى: 
 (.  356/ 1محمد الخباز البطنيني. )المحبي، خالصة األثر:  (209)
 (.  62/ 7هـ. )الزركلي، االعالم:1033هكذا في االصل وهو محمد بن محمد بن يوسف الميداني، شمس الدين، توفي سنه  (210)
 (. 62/  2أحمد الطيبي الكبير. )المحبي، خالصه االثر:  (211)
الدمشقي، شيخ اإلسالم بدمشق، توفي سنه    (212) الحسني  الدين محمد بن حمزة  الكتاني،  933كمال  الحي  الفهارس: هـ. )عبد  فهرس 
1/479  .) 
سنه    (213) بمكة  توفي  الحافظ،  المقدسي،  جماعه  بن  ابراهيم  بن  محمد  بن  العزيز  الفهارس: 767عبد  فهرس  الكتاني،  الحي  هـ.)عبد 
1/306    .) 
 . 138هو إبراهيم بن احمد بن عبد الواحد، تقدم التعريف به في هامش  (214)
 (. 396شافعي. )ابن الحجر العسقالني، المعجم المفهرس: صعلي بن ابراهيم بن العطار، ابو الحسن ال (215)
 (. 1071هـ. )الزركلي، األعالم: 1071عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر االزهري، الحنبلي، توفي سنه (216)
. )الزركلي، االعالم: هـ1035محمد بن محمد بن عبدهللا االكراوي القلقشندي المعروف بمحمد حجازي الواعظ، توفي في القاهرة سنة    (217)
7/62 .) 
 (. 1126/  2محمد بن اركماش الطويل اليشبكي الحنفي. )عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس:  (218)
 (. 3/615قال الجبرتي: ونبع الماس من األراضي القريبة من الخليج مثل غيط العدة. )الجبرتي، عجائب اآلثار:  (219)
العباس بن عثمان بن شافع الشافعي، االمام، عالم العصر، فقيه الملة، المطلبي، المكي، توفي سنه االمام محمد بن ادريس بن    (220)

 (. 10/5ه. )الذهبي، سير اعالم النبالء: 204
 لم أقف له على ترجمة. (221)
 (. 6/156ه.)الزركلي، االعالم: 764محمد بن شاكر بن احمد بن عبد الرحمن الداراني، الدمشقي، توفي سنه  (222)
 (.   1/535هكذا في االصل والصواب محمد بن سعيد بن عبدهلل البغدادي.)عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس:  (223)
 (. 1/224: محمد عمر الغزي الدمشقي. )عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس (224)
 (.243/ 3منصور المحلي الصابوني. )المحبي، خالصه االثر:  (225)
الصابونية: خارج دمشق قبل باب الجابية غربي الطريق العظمي ومزار اوس بن اوس الصحابي )رضي هللا عنه(. )النعيمي، الدارس   (226)

 (. 11في تأريخ المدارس: ص
 (.  4/15علي  القبردي الصالح. )الحبي، خالصه االثر:  (227)
مكة بيت هللا الحرام، وقيل سمية مكة ألنها تمك الجبارين أي تذهب نخوتهم، ويقال سميت مكة الزدحام الناس بها، ويقال مكة اسم   (228)

المدينة وبكه اسم البيت، وقال آخرون هي بكه والميم بدل من الباء، وقيل سميت مكة؛ ألن العرب في الجاهلية كانت تقول ال يتم حجنا  
 بتصرف(.  5/181كعبة. )ياقوت الحموي، معجم البلدان: حتى نأتي مكان ال
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أسما .   (229) وعشرون  تسعا   وله  مدني  لإلنسان  والنسبة  خاصة  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمد  النبي  لمدينة  اسم   المدينة: 

 (. 5/83)ياقوت الحموي، معجم البلدان:
شافعي، المصري، صاحب السيرة الشهيرة بالسيرة الحلبية، علي بن إبراهيم بن أحمد بن علي، شيخ االسالم، نور الدين الحلبي ال  (230)

 (.1/344هـ. )عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس:1044توفي سنة 
هـ. 864محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبي عبدهللا المحلي نسبة إلى المحلة الكبرى من القاهرة، ويعرف بالجالل المحلي، توفي سنة    (231)

 (. 115/ 2)الشوكاني، البدر الطالع:
سنة    (232) توفي  المصري،  الشافعي  البرماوي  عبدهللا  أبو  العسقالني،  النعيمي  موسى  بن  الدائم  عبد  بن  )الزركلي،  831أحمد  هـ. 

 (. 6/188األعالم:
ـ. ه826أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي الرازياني المصري، أبو زراعة ولي الدين العراقي، قاضي الديار المصرية توفي سنة    (233)

 (.  1/188)الزركلي، األعالم:
إبراهيم بن أحمد بن علي بن سليمان بن سليم، برهان الدين أبو إسحاق البيجوري نسبة الى قرية بالمنوفية، القاهري الشافعي، توفي    (234)

 (. 1/17هـ. )السخاوي، الضوء الالمع:825سنة 
 (.   2/109هـ. )الشوكاني، البدر الطالع: 749 محمد بن محمد بن عثمان بن عدالن، المصري، الشافعي، توفي سنه (235)
 (. 13/16هـ.)الصفدي، الوافي بالوفيات: 739الحسين بن علي بن سيد الكل، نجم الدين الشافعي، توفي سنه   (236)
الصفدي، هـ. )756علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام، تقي الدين السبكي، الشافعي العالم، العالمة، المحقق، المدقق، توفي سنه    (237)

 (. 156/ 21الوافي بالوفيات: 
جعفر بن يحيى بن جعفر المخزومي، ظهير الدين التزمنتي نسبه إلى تزمنت بفتح التاء المثناة من فوقها وهي من بالد الصعيد،    (238)

 (. 137/ 8هـ. )السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: 682توفي سنه 
العبا  (239) ابو  الدين،  الرفعة، شيخ االسالم، نجم  الشافعي، توفي سنه  أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن  . هـ  710س 

 (.   9/24)السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: 
هـ.  686مصر والقاهرة، توفي سنه  ءقاضي القضاة وجيهة الدين عبد الوهاب بن الحسن االنصاري، البهنسي، الشافعي، ولي قضا (240)

 (. 5/396)ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب:
 
ن سالمة بن المسلم اللخمي الشافعي، شيخ الديار المصرية، ابن بنت الشيخ أبي الفوارس الجميزي، الحسن علي بن هبة هللا ب أبو    (241)

 (. 23/253هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء:  646توفي سنة 
سنة    (242) توفي  دمشق،  في  العصرونيه  المدرسه  تنسب  وإليه  عصرون،  أبي  ابن  التميمي،  هللا  هبة  بن  )الزركلي،   858عبدهللا  هـ. 

 (. 4/134االعالم:
 (.608/ 19هـ. )الذهبي، سير اعالم النبالء: 528الحسن بن ابراهيم بن برهون، ابو علي الفارقي، الفقيه،شيخ الشافعية، توفي سنه   (243)
 (.  1/29هـ. )ابن خلكان، وفيات االعيان: 476إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز ابادي، ابو اسحاق الشيرازي، توفي سنه  (244)
 (.  3/222هـ. )الزركلي، االعالم:  450طاهر بن عبدهللا بن طاهر، ابو الطيب الطبري، من اعيان الشافعية، توفي سنه  (245)
)األسنوي، .  هـ384بوري، الشافعي، ابو الحسن، الماسرجسي، شيخ الشافعية، توفي سنه  محمد بن علي بن سهل بن مصلح النيسا  (246)

 (.  2/380طبقات الشافعية: 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، زين الدين الشافعي، أبو حامد الغزالي، الشيخ، اإلمام، البحر، حجه االسالم، أعجوبة  (247)

 (. 2/242هـ. )االسنوي، طبقات الشافعيه:505الزمان، صاحب التصانيف، والذكاء المفرط، توفي سنه 
نيسابوري، المحدث، شيخ االسالم، مصنف المسند، كان قد حج سبع وسبعين  محمد بن يحيى بن ابي عمر، ابو عبدهللا العدني، ال  (248)

 (. 12/96هـ. )الذهبي، سير اعالم النبالء: 234حجة، توفي سنة  
 .  247تقدم التعريف به في هامش  (249)
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بن عبدهللا الجويني   هكذا في األصل والصواب هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك ابن اإلمام أبي محمد عبدهللا بن يوسف  (250)

 (. 470/ 18. )الذهبي، سير اعالم النبالء هـ478النيسابوري، توفي سنه 
هـ. )ابن الجوزي،  439عبدهللا بن يوسف بن عبدهللا بن يوسف، ابو محمد الجويني، شيخ الشافعية، والد امام الحرمين، توفي سنة    (251)

 (.  8/130المنتظم: 
لمرزوي، أبو بكر الخراساني، العالمة الكبير، شيخ الشافعية، القفال صدق في صناعه األقفال، صاحب عبدهللا بن أحمد بن عبدهللا ا  (252)

 (. 5/53هـ. )السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: 410طريقة الخرسانيين في الفقه، توفي سنة
 ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.   (253)
محمد بن أحمد بن عبدهللا، المرزوي، الفاشاني ـ بفاء وشين معجمه ونون نسبه إلى فاشان قرية من قرى مرو الفقية الشافعي، مشهور   (254)

 (. 122/ 7. )ابن الجوزي، المنتظم: هـ371بالزاهد حافظا  للمذهب، توفي في سنة
ص  (255) الشافعي،  سريج،  ابن  القاضي،  العباس  أبو  البغدادي،  عمر  بن  سنة  أحمد  توفي  االسالم،  شيخ  التصانيف،  . هـ  306احب 

 (.  2/21)االسنوي، طبقات الشافعية: 
الشافعية، توفي سنة    (256) العالمة، شيخ  الفقيه، االنماطي، االمام،  البغدادي،  هـ. )السبكي، طبقات   288عثمان بن سعيد بن بشار 

 (. 201/ 2الشافعية الكبرى: 
هـ.   264رو، أبو إبراهيم المزني، المصري، تلميذ اإلمام الشافعي، فقيه الملة، توفي سنه  إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عم(  257)

 (.  2/93)السبكي، طبقات الشافعية الكبرى:
هـ.  207الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي، أبو محمد المصري، صاحب اإلمام الشافعي وناقل علمه، توفي سنه  (258)

 (.  132/ 2لكبرى الشافعية: )السبكي، طبقات ا
سفيان بن عيينه بن أبي عمران ميمون، أبو محمد الهاللي الكوفي، اإلمام الكبير، حافظ العصر، شيخ اإلسالم، طلب الحديث وهو  (259)

 (.  8/454ء:  )الذهبي، سير أعالم النبال.  هـ198حدث، ولقي الكبار، واتقن وجمع، وصنف، وعمر دهرا ، انتهى إليه علو اإلسناد، توفي سنه  
مسلم بن خالد المخزومي، أبو خالد الزنجي، المكي، مولى بني مخزومة، قالوا: كان أشقر، وإما لقب بالزنجي بالضد، توفي سنة   (260)

 (.  8/176هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء: 180
هـ. )الذهبي،  199حجة زمانة، توفي سنه  مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو، أبو عبدهللا المدني، عالم أهل الحجاز، (261)

 (. 4/48سير أعالم النبالء: 
مولى ابن عمر أبو عبدهللا، نافع بن هرمز، ويقال: إنه ابن كاوس، وقيل: هو سبي خرسان، وقيل من سبي العرب، وقيل: من  نافع    (262)

 (.  1/205ام عبد الملك. )الخليلي واإلرشاد: هـ في خالفة هش177سبي بالد الطالقان، تابعي جليل، ثقة كثير الحديث، توفي سنة 
عبدهللا بن عمر الخطاب بن نقيل العدواوي، اإلمام القدوة، أبي عبد الرحمن القريشي المكي ثم المدني أسلم وهو صغير وهاجر مع   (263)

 (. 1707/ 3الصحابة:هـ. )أبي نعيم، معروفة 73أبيه ولم يحتلم واستصغر يوم أحد، وتوفي سنة 
 .151تقدم التعريف به هامش  (264)
 (.  318/ 3هـ. )الزركلي، األعالم: 1223عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن العمادي مفتي الشام توفي سنة  (265)
 (. 2/670شيخ اإلسالم محمد بن أبي بكر القاضي الحنفي. )عبد الحي الكتاني، فهرس المفهرس: (266)
 (.  1/36هـ. )المحبي، خالصة األثر:1010لمعروف بابن األحداب الشافعي، توفي سنة  براهيم بن محمد اإ (267)
ال  (268) العامري،  محمد  بن  الفضل  ابو  الدين  رضى  بن  محمد  بن  محمد  بن  سنة  غبدر  توفي   هـ.984زي 

 (. 1/332)عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس:
 هـ. )عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس( 864الغزي، توفي سنة  بن أحمد بن عبد هللا بن بدر أبو البركات العامري  محمد (269)
براهيم بن محمد بن أبي بكر، برهان الدين بن ابي بكر الشافعي، قاضي القضاة، المعروف بابن أبي شريف. )السيوطي، نظم إ  (270)

 (. 26العقيان: ص
 (. 251/ 6هـ. )ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب:777علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقالني توفي سنة  (271)
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 (. 353/ 1هـ. )ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة:750أحمد إبراهيم محمد بن إبراهيم، أبو العباس رضي الدين الطبري توفي سنة    (272)
 إلى كملة بن. هكذا في األصل بزيادة  (273)
 (. 3/68هـ. )ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب:374إبراهيم بن محمد، ابو اسحاق المستملي البلخي، توفي سنة  (274)
اللولوي توفي سنة  أ  (275) القاهري ويعرف بالجوهري  البغدادي ثم الشافعي الدمشقي  حمد بن عمر بن علي بن عبد الصمد ابو عباس 

 (. 2/55الضوء الالمع:هـ. )السخاوي، 809
هـ. 742يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، جمال الدين أبو الحجاج المزي، اإلمام العالمة، المحقق، محدث السالم، توفي سنة    (276)

 (. 299)الذهبي، معجم المحدثين: ص 
 (. 8/258هـ. )الزركلي، األعالم:690بن المجاور، توفي سنة إيوسف بن يعقوب بن علي الشيباني الدمشقي  (277)
زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد، الكندي البغدادي شيخ الحنفية وشيخ العربية، وشيخ القراء ومسند الشام، توفي سنة    (278)

 (. 22/34هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء:613
سير أعالم   ،هـ. )الذهبي535البغدادي، توفي سنة  عبد الرحمن بن أبي غالب محمد بن عبد الواحد، أبو منصور القزاز، الشيباني،    (279)

 (. 20/69النبالء:
الخطيب،   (280) أبو بكر  الوقت  الناقد، محدث  الحافظ  التصانيف،  البغدادي، اإلمام األوحد صاحب  أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد 

 (.  18/270. )الذهبي، سير أعالم النبالء:هـ 463صاحب التصانيف، توفي سنة 
 (. 1/260حمد بن يعقوب. )المزي، تهذيب الكمال:محمد بن أ (281)
 (. 11/278محمد بن نعيم الضبي. )ابن الجوزي، المنتظم: (282)
هـ. )الذهبي، سير أعالم 361، الخيام الشيخ المحدث الكبير، توفي سنة  نجاري خلف بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو صالح ال  (283)

 (.  70/ 16النبالء:
 هكذا في األصل بزيادة ألف إلى كلمة بن.   (284)
 (. 22/102هـ. )الذهبي، تاريخ اإلسالم:295إبراهيم بن معقل النفسي، قاضي نسف، توفي سنة  (285)
 زيادة يقضي السباق. (286)
هـ. )ابن  432إبراهيم بن مخلف أبو يعقوب المعروف بابن راهوية، جمع بين الحديث والفقه، وكان أحد أئمة اإلسالم توفي سنة    (287)

 (.1/199خلكان، وفيات األعيان: 
 . 1/7ابن حجر العسقالني، فتح الباري: (288)
 (. 59محمد سليمان بن فارس، أبو أحمد النيسابوري. )ابن مندة األصفهاني، فتح الباب: ص (289)
 .  1/7ابن حجر العسقالني فتح البادي: (290)
 . 11النووي، تهذيب األسماء واللغات: ص (291)
 رجال اسناده واحد فواحد على صفحة واحدة أو حالة واحدة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. تتبعَ ما هو المسلسل:  (292)
 كتبها الناسخ في هامش ورقة ووضع عليها عالقة التصحيح. )قال حدثني برهان أبي إسحاق بن أبي شريف الدمشقي(،  (293)
عبد الرحمن بن عمر، زين الدين المصري، أبو زيد القباني بكسر القاف وموحدتين مخففتين بينهما ألف نسبة إلى القباب من قرى   (294)

 (. 2/635اشمون بمصر. )عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس:
 (.  2/829تاني، فهرس الفهارس:هـ. )عبد الحي الك724علي إبراهيم بن داود، عالء الدين العطار الدمشقي الشافعي توفي سنة  (295)
 (. 176خالد يوسف أبو البقاء النابلسي، زين الدين. )ابن حجر العسقالني، المعجم المفهرس: ص (296)
الزيأ  (297) الفوارس  أبي  بن  علي  بن  القاسم  أبي  بن  المظفر  بن  عبدهللا  طالب  سنة  نبيبو  توفي  أعالم 635،  سير  هـ.)الذهبي،  

 (. 23/18النبالء:
 (. 174/ 29هـ. )الصفدي، الوافي الوفيات: 581أحمد بن عبيدهللا بن هبة هللا أبو منصور البغدادي توفي سنة  يونس بن (298)
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هـ. 626الحسن بن أبي الغانم بن هبة هللا بن محفوظ بن الحسن، شمس الدين، أبي القاسم، مسند الشام، ابن حصري،  توفي سنة    (299)

 (. 282/ 22)الذهبي، سير أعالم النبالء:
 (.   2/196هـ. )ابن حجر العسقالني، الدرر الكامنة: 769حمزة بن يونس بن حمزة بن عياش، أبو يعلى اإلربلي، توفي سنة  (300)
 (.   1/282هـ. )عبد الحي الكتاني، فهرس الفهارس:653إسماعيل بن حامد شهاب الدين أبو الطاهر األنصاري، توفي سنة  (301)
هـ. )ابن  571علي بن الحسن بن هبة هللا المعروف بابن عساكر، الدمشقي الملقب ثقة الدين من اعيان الفقهاء الشافعية توفي سنة  (302)

  (.3/309خلكان، وفيات األعيان:
 . (41/244هـ. )ابن عساكر، تاريخ دمشق:508بن الحسن، أبو قاسم الحسيني، خطيب دمشق توفي سنة    العباسعلي بن إبراهيم بن    (303)
 (. 17/647محمد بن علي بن يحيى بن سلوان المازني، أبو عبدهللا الدمشقي، الشيخ المسند، ابن اللقاح. )الذهبي، سير أعالم النبالء:    (304)
 (. 338/ 16هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء:373ن جعفر بن محمد الدمشقي ابو القاسم الطرائفي في المؤذن، توفي سنة  الفضل ب (305)
 (. 35/325عبد الرحمن بن الفرج بن عبد الواحد، أبو بكر الهاشمي المعروف بابن الرواس. )ابن عساكر تاريخ دمشق: (306)
 (. 33/421هـ. )ابن عساكر تاريخ دمشق:218قيه يعرف بابن أبي درامة، مات سنة عبد االعلى بن مسر ابو مسهر الغساني الف  (307)
سنة    (308) توفي  دمشق،  مفتي  الدمشقي  محمد  أبو  التنوخي  يحيى  بن  العزيز  عبد  بن   هـ. 276سعيد 

 (. 32/ 8)الذهبي، سير أعالم النبالء: 
 (. 8/92هـ. )الذهبي، تاريخ اإلسالم:123سنة  ةربيعة بن يزن القصير أبو شعيب الدمشقي استشهد بأفريقي  (309)
 هكذا في األصل مكروه.   (310)
الخوالني قاضي دمشق وأعضها وعالمها توفي سنة    (311) أبو إدريس  هـ. 80عائذ هللا بن عبد هللا ويقال عيذ هللا بن إدريس بن عائذ 

 (. 4/272م النبالء:)الذهبي، سير أعال
جندب بن جنادة وقيل جندب بن السكن أبو ذر الغفاري أحد السابقين األولين كان خامس خمسة في اإلسالم شهد فتح بيت المقدس  (312)

 (. 2/46هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء:32مع عمر ابن الخطاب، توفي في سنة 
 هكذا في االصل مكروه.  (313)
 . 1/172:البخاري، األدب المفرد (314)
 . 441/ 9البزار، المصنف:  (315)
 

المصنف:  (316) بن  الرزاق  عبد  المسنده:11/182رواه  في  أحمد   ،5/160: المفرد  االدب  في  البخاري   ،1 /172  ، 
، والبيهقي  1/192، والطبراني في مسند الشاميين:  2/385، ابن حبان في الصحيح:  441/ 9، البزار، المصنف:  16/ 8مسلم في الصحيح:

 . 9/169، والمزي في تحفة االشرف:5/45، وشعب اإليمان: 6/93السنن الكبرى: في 
 .  7/71الذهبي، سير أعالم النبالء:  (317)
 . 8/16مسلم في الصحيح:    (318)
 .4/628المناوي، فيض القدير: (319)
 (.  433/ 27: بن عساكر، تاريخ دمشقإهـ.)58حواله ويقال: أبو محمد األزدي، توفي سنة  أبوعبدهللا بن حواله  (320)
أنها: سميت اليمن لتنامهم إليها قال ابن عباس تفرقت العرب من تيامن منها فهي اليمن سميت اليمن  الشرفي  اليمن بالتحريك قال    (321)

ويقال ان الناس كثروا بمكة فلم تحملهم فالتأمت بنو يمن إلى اليمن، وهي أيمن األرض فسميت بذلك. )ياقوت الحموي، معجم البلدان:  
5/447 .) 
، البيهقي في دالئل  4/555، الحاكم في المستدرك:  1/172، الطبراني في مسند الشامين:16/295رواه ابن حبان في الصحيح:   (322)

 . 154/ 14، المتقي الهندي في كنز العمال: 6/327النبوة: 
 . 6/327البيهقي دالئل النبوة: (323)
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هـ. 276، اإلمام، القدوة، شيخ اإلسالم، صاحب التفسير والمسند، توفي سنة  األندلسيبقي بن مخلد بن زياد أبو عبد الرحمن القرطبي    (324)

 (. 285/ 13)الذهبي سير اعالم النبالء:
سنة    (325) توفي  السبعة،  الفقهاء  أحد  المدينة  عالم  القريشي  عبدهللا  أبو  العوام،  بن  الزبير  بن   هـ. 93عرة 
 (. 421/ 4)الذهبي، سير أعالم النبالء: 
 عائشة أم المؤمنين بنت الصديق خليفة رسول هللا أبي  (326)
 (.  2/136هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء:57بكر الصديق عبد هللا بن ابي قحافة القرشي ام المؤمنين توفيت سنة  
 .  12/285المتقي الهندي، المصدر السابق:( 327)
 . 158/ 14المصدر السابق:   (328)
 كتب الناسخ غير السكنية ثم ضرب عليها بالقلم فصحها.    (329)
 .  198/ 5أحمد، المسند:  (330)
سنة    (331) توفي  بدمشق  القراء  وسيد  األمة  هذه  حكيم  الخزرجي  األنصاري،  قيس  بن  زيد  بن  )الذهبي، 32عومر   . 

 (. 2/335سير أعالم النبالء:
الغوطة: بالضم ثم السكون وطاء مهملة وهو من الغائط المطمئن من األرض وجمعة غيطان وأغواط، قال بن االعرابي مجتمع    (332)

شمي ابن  وقال  البلدان:  النبات،  معجم  الحموي،  )ياقوت  دمشق.  منها  التي  الكورة  هي  والغوطة  المطمئنة  من االرض  الوهدة  الغوطة  ل 
4/219  .) 
 . 4/209الطبراني، معجم الكبير:  (333)
 .   467أحمد، المسند:  (334)
 . 3/86أبو بعلى، المسند:  (335)
، وابن عساكر في 4/209، والطبراني في المعجم الكبير:  82/ 4، وابن حبان في الثقات:  25/467رواه اإلمام أحمد في المسند:  (336)

 .12/282، والمتقي الهندي في كنز العمال: 1/112تاريخ دمشق:
 . 28الضياء المقدسي، فضائل الشام: ص  (337)
 . 3/86المناوي، فيض القدير   (338)
 . 1/327السيوطي، الجامع الصغير:  (339)
 (. 2/62هـ. )الزركلي، األعالم: 1019واني، توفي سنه نالشأبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين عمر  ( 340)
 (. 1/181هـ. )الزركلي، األعالم: 1172أحمد بن علي بن عمر، شهاب الدين، أبو النجاح المنيني توفي سنه  (341)
 (. 424/ 4الشيخ يوسف الزرقاني. )المحبي، خالصة األثر:  (342)
 (. 384/ 8هـ. )ابن العماد الحبيني، شذرات الذهب: 977توفي سنه  محمد بن احمد القاهري المعروف بالخطيب الشربيني (343)
 (.   1/109هـ. )الشوكاني، البدر الطالع:  793أحمد بن محمد بن علي السعدي، األنصاري شهاب الدين ابن حجر الهيتمي، توفي سنه  (  344)
 (.6/291هـ. )الزركلي، االعالم:  945سنه    محمد بن علي بن احمد شمس الدين الداودي المالكي شيخ اهل الحديث في عصره توفي  (345)
هـ. )الزركلي،  872أحمد بن محمد بن محمد بن علي الشمني، ابو العباس االسكندري، تقي الدين، محدث، مفسر، نحوي، توفي سنه    (346)

 (. 230/ 1االعالم: 
سنه    (347) توفي  الشافعي،  الكويك،  ابن  الدين  شرف  طاهر  ابو  اللطيف،  عبد  بن  محمد  بن   هـ. 182محمد 

 (.  7/44)الزركلي، االعالم:  
 . 198في هامش  به تقدم التعريف  (348)
 (. 7/244عبدهللا بن عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد بن عالق االنصاري، أبو عيسى الرزاز. )ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: (349)
 (.  1/43مرشد يحيى بن قاسم بن علي ابو صادق المدني. )أبو حجر العسقالني، المعجم المفهرس:  (350)
 (. 87هـ.)الكتاني، الرسالة المستطرفة: ص441ف، توفي سنة علي بن عمر بن محمد المصري، أبو الحسن الصوا (351)
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 (. 4/20هـ. )ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 357حمزة بن محمد بن علي بن العباس، ابو القاسم الكناني، توفي سنة  (352)
 (. 1/161عمران بن موسى بن حميد الطبيب. )السبكي، طبقات الشافعية الكبرى: (353)
 (. 10/612هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء:231يحيى بن عبدهللا بن بكير، أبو زكريا المخزومي، توفي سنة (354)
 (.8/136هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء:175الليث بن سعد بن عبد الرحمن أبو الحارث الحافظ شيخ اإلسالم وعالم الديار توفي سنة    (355)
 (.  4/146عامر بن يحيى المعافري. )الزركلي، األعالم:   (356)
 (. 4/146هـ. )الزركلي، األعالم: 100عبدهللا بن يزيد االفريقي، ابو عبد الرحمان المعافري الحلبي، توفي سنة (357)
ومن يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم. )الذهبي، سير أعالم عمرو بن العاص بن وائل، أبو محمد السهمي، داهية العرب     (358)

 (.  3/54النبالء:
 هكذا في االصل مكروه.  (359)
 ولم أقف على هذه الرواية.   (360)
 .  1/264البيهقي، شعب االيمان: (361)
 .  1/10/135الترمذي، السنن: (362)
المسند:  (363) بن  أحمد  االمام  السنن:570/ 11رواه  في  ماجة  ابن  السنن:2/1437،  في  الترمذي  في 135/ 10،  حبان  ابن   ،

، المتقي 10/458، وابن األثير في جامع األصول:10/264، البيهقي في شعب اإليمان:1/710، الحاكم في المستدرك:  1/461الصحيح:
 . 1/44الهندي في كنز العمال:

 (. 3/1709بن البخاري، مشيخة:إهـ. )355ي بن الحسن ابن عالن الحراني توفي سنة  أبو الحسن عل (364)
 .  3/1709ابن البخاري، مشيخة:   (365)
 .   1/10/135الترمذي، السنن:  (366)
 (. 11/408هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء:240سويد بن ناصر، أبو الفضل المروزي، اإلمام المحدث، توفي سنة (367)
بن  (368) سنة    عبدهللا  توفي  األعالم  أحد  الغازي  الحافظ  المروزي  الحنظلي  الرحمن  عبد  أبو  أعالم 181المبارك  سير  )الذهبي،  هـ. 

 (. 8/419النبالء:
 .  1437/ 2ابن ماجة، السنن:  (369)
 (. 9/456 هـ. )ابن حجر العسقالني، تهيب التهذيب:252محمد بن يحيى بن عبد الكريم بن نافع، أبو عبدهللا االزدي توفي سنة  (370)
ه. )الذهبي، سير أعالم  224سعيد ابن أبي مريم، أبو محمد الجمحي المصري، الحافظ، العالمة محدث الديار المصرية توفي سنة    (371)

 (. 10/328النبالء:
 . 135/ 10الترمذي، السنن: (372)
 (. 8/11هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء:167عبدهللا بن لهيعة بن عقبة، أبو عبد الرحمن الحضرمي، توفي سنة (373)
 . 1/710الحاكم، المستدرك: (374)
 (. 9/473هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء:207يونس بن محمد بن المؤدب، أبو محمد البغدادي مات سنة  (375)
 .   358بن العاص وقد تقدم التعريف به في هامش  وصل والصواب عمر هكذا في األ (376)
 هكذا في األصل والصواب عمرو بن العاص.   (377)
ن الطيب بن محمد الصميلي، شمس الدين، ابو عبدهللا، الشهير بابن الطبيب الشرقي، من ابرز كتبه كتاب المسلسالت توفي  محمد ب  (378)

 (.  108/ 10هـ. )كحالة، معدم المؤلفين: 1170سنة 
 (.   1/145هـ. )المحبي، خالصة األثر:  994، توفي سنة الصديقيمحمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري أبو الحسن  (379)
كتاب  (380) وهو  والصواب  في االصل  الشافعي   أسنى  هكذا  الجزري  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الدين  شمس  الحافظ  لإلمام  المطالب 

، المتقي 8/107، وابن الجوزي في المنتظم  18/87، وكذلك أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق:96صفي  هـ الحديث أن أورده  833ت
 . 2/124الهندي في كنز العمال:
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 ساقطة من األصل.    (381)
 . 151ش تقدم التعريف به في هام (382)
 . 268تقدم التعريف به في هامش  (383)
 . 213تقدم التعريف به في هامش  (384)
هـ. 733محمد بن إبراهيم بن سعدهللا، بدر الدين بن جماعة أبو عبدهللا الكناني الحموي، شيخ اإلسالم وقاضي القضاة، توفي سنة    (385)

 (. 5/295)الزركلي، األعالم:  
لي،  هـ. )الزرك851أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر االسدي الدمشقي، نقي الدين فقيه الشام في عصره ومؤرخها، توفي سنة    (386)

 (.  2/61األعالم:
هـ. )الزركلي،  790أحمد بن محمد بن عمر، أبو العباس، شهاب الدين االسدي ابن قاضي شهبة مؤرخ شافعي دمشقي توفي سنة    (387)

 (.  1/225األعالم:
الهاشمي،   (388) القريشي  طالب  أبي  ابن  علي  المؤمنين  أمير  بن  الحسين  عبدهللا  أبي  الشهيد  بن  محمد  بن   جعفر 

 (. 255/ 4/402هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء:148توفي سنة 
 (.   4/402هـ. )الذهبي، سير أعالم النبالء: 114محمد بن علي بن الحسين بن علي، أبو جعفر الباقر العلوي، توفى بالمدينة سنة  (389)
توفي  (390) طالب  أبي  ابن  علي  بن  عبدهللا  ابو  الدنيا  من  وريحانته  هللا  رسول  سبط  الشهيد  أعالم 61سنة  الحسين  سير  )الذهبي،  هـ. 

 (.  3/316النبالء:
هكذا في األصل وهو وهم واضح وهو علي بن أبي طالب القريشي الهاشمي ابن عم رسول هللا وصهرة ورابع الخلفاء الراشدين توفي   (391)

 (.3/316سنة. )الذهبي، سير أعالم النبالء:64هـ، وعمره 40سنة 
 

 الفهرست 
 الهامشرقم  أسماء االعالم

 96 إبراهيم بن إبراهيم بن حسن
 274 إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق    

 138 إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد أبو إسحاق التوخي 
 234 إبراهيم بن أحمد بن علي بن سليمان

 107 إبراهيم بن حسن الشهروزري 
 160 إبراهيم بن صدقة الحنبلي 

 244 إبراهيم بن علي بن يوسف 
 267 إبراهيم بن محمد األحدب 

 270 إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 
 113 إبراهيم بن محمد الحنفي
 163 إبراهيم بن محمد الطبري 

 193 إبراهيم بن محمد العمادي 
 187 إبراهيم بن مرعي بن عطية

 285 إبراهيم بن معقل النسفي 
 194 أحمد بن إبراهيم بن احمد الشماع 

 272 أحمد بن إبراهيم بن محمد الطبري 
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 - الجهوري = علي بن زين العابدين بن محمد
 94 أحمد بن خليل بن إبراهيم 

 127 أحمد خليل أبو الخير الدمشقي 
 118 أحمد بن أبي طالب بن أبي الفهم 

 212 أحمد الطيبي الكبير
 201 الملك المؤذن أحمد بن عبد 

 233 أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي
 280 أحمد بن علي بن ثابت

 101 أحمد بن علي بن عبد القدوس 
 341 أحمد بن علي بن عمر، أبو النجاح

 103 أحمد بن علي بن محمد 
 170 أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي

 255 أحمد بن عمر البغدادي
 275 بن عبد الصمد أحمد بن عمر بن علي 

 180 أحمد بن محمد بن أبي بكر
 239 أحمد بن محمد بن علي 

 159 أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع
 346 أحمد بن محمد بن محمد بن علي

 344 أحمد بن محمد بن علي السعدي 
 387 أحمد بن محمد بن عمر 

 203 أحمد بن محمد بن يحيى بن بالل
 100 أحمد بن محمد بن يونس

 118 أحمد بن أبي النعم
 - أبو إدريس الخوالني= عائذ هللا بن عبد هللا 

 - االرمينوني= يوسف بن عبد هللا بن سعد
 287 إسحاق بن إبراهيم بن مخلد

 - أبو إسحاق التنوخي= إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد 
 301 إسماعيل بن حامد االنصاري 

 171 إسماعيل بن عبد القوي 
 257 إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل 

 - البابلي = سليمان+ محمد عالء الدين 
 - البخاري = خلف بن محمد بن إسماعيل + محمد بن إسماعيل 

 268 بدر الدين محمد بن محمد بن رضي الدين 
 - البرماوي= يحيى بن عبد الدائم بن موسى

 - برهان الدين العمادي= إبراهيم بن محمد العمادي
 - البرهان الشامي= إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد 
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 - البطنيني= محمد بن يحيى بن أحمد
 - البعلبكي = إبراهيم بن احمد بن عبد الواحد 

 324 بقي بن مخلد بن يزيد االندلسي
 368 أبو بكر بن أحمد بن محمد

 340 أبو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين 
 - الحسن بن محمدالبكري = محمد بن محمد أبي 

 - البلقيني= عمر بن رسالن 
 - البهنسي = عبد الوهاب بن الحسن

 - البوصيري = هبة هللا بن علي بن سعود
 - البيجوري = إبراهيم بن أحمد بن علي بن سلمان 

 - الترمذي = محمد بن عيسى بن سوره 
 - التزمنتي = جعفر بن يحيى بن جعفر 

 388 جعفر بن محمد بن علي 
 238 جعفر بن يحيى بن جعفر 

 - الجالل المحلي = ممد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
 - ابن جماعة = عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 

 - ابن الجميزي = علي بن هبة هللا بن سالمة
 312 جندب بن جناده

 - ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي 
 - يوسف بن عبد هللا عبد هللا بن -الجويني 
 - أبو المعالي عبد الملك بن أبي محمد-الجويني

 - أبو حامد البزار= أحمد ن محمد بن يحيى بن بالل
 - الحبلي= عبد هللا بن يزيد

 - حجازي الواعظ= محمد بن محمد بن عبد هللا 
 - ابن حجر العسقالني= أحمد بن علي بن محمد 

 - محمد بن علي ابن حجر الهيتمي= أحمد بن 
 - الحواني= عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي

   243 الحسن بن إبراهيم بن برهون 
 390 الحسين الشهيد 

 236 حسين بن علي بن سيد الكل 
 299 الحسين بن أبي الغنائم هبة هللا

 120 الحسين بن المبارك بن محمد
 - الحلبي= علي بن إبراهيم بن أحمد بن علي 

 352 محمد بن عليحمزة بن 
 300 حمزة بن يونس بن حمزة 
 296 خالد بن يوسف النابلسي 
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 - الخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت
 283 خلف بن محمد بن إسماعيل 
 132 خير الدين بن أحمد بن علي 

 - الداراني = محمد بن شاكر بن أحمد
 128 داود بن معمر الفاخر 

 - محمد بن المظفرالداودي =عبد الرحمن بن 
 - الداودي= محمد بن احمد بن علي

 - أبو الدرداء =عويمر بن زيد بن قيس 
 - أبو ذر الغفاري= جندب بن جنادة

 - ابن راهويه = إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 
 258 الربيع بن سليمان المرادي

 309 ربيعة بن يزيد القصير
 - مرتفعابن الرفعة= أحمد بن محمد بن علي بن 

 - الرملي = محمد بن أحمد بن حمزة
 - الرملي= خير الدين بن أحمد بن علي 

 - الزبيدي = الحسين بن المبارك بن محمد
 - الزرقاوي= عبد الباقي بن يوسف بن أحمد

 - الزرقاوي = يوسف 
 - زرقون = محمد بن أبي الطيب سعيد 

 89 زكريا بن محمد االنصاري  
 - = عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز الزمزي 

 - الزيادي = علي بن يحيى 
 278 زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن 

 97 سالم بن الحسن الشافعي 
 152 سالم بن محمد عز الدين، أبو النجا

 - أحمد بن خليل بن ابراهيم  –السبكي 
 - علي بن عبد الكافي  –السبكي 

 - أحمد بن حمويةالسرخسي = عبد هللا بن 
 - ابن سريح = أحمد بن عمر البغدادي

 308 سعيد بن عبد العزيز ابي يحيى
 371 سعيد بن ابي مريم

 259 سفيان بن عيينة
 178 سلطان بن أحمد بن سالمة 

 90 سليمان البابلي
 - السنهوري = سالم بن محمد عز الدين ابن النجا 

 - سويد بن نصر
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 - الرحمن جالل الدين بن عثمان السيوطي = عبد  
 - الشافعي= محمد بن إدريس بن العباس  

 - شاهد الجيش = عبد الرحيم بن عبد هللا بن يوسف
 - الشبراملسي= علي بن علي 

 - الشبرخيتي= إبراهيم بن مرعي بن عطية 
 - الشبشيري = سالم بن الحسن 

 - ابن الشحنة= أحمد بن أبي النعم 
 - محمد بن أحمد القاهري الشربيني = 

 - ابن أبي شريف = إبراهيم بن محمد بن أبي بكر
 - عبد الرحيم بن عبد المحسن بن عبد الرحيم -الشعراني
 - عبد الوهاب بن احمد بن علي  -الشعراني

 - ابن الشماع= أحمد بن إبراهيم بن أحمد
 - الشمني= أحمد بن محمد بن محمد بن علي 

 - بن علي بن عبد القدوس أحمد  –الشناوي 
 - علي بن عبد القدوس  –الشناوي 

 - الشنوي = أو بكر بن إسماعيل بن شهاب الدين 
 - الشوبري = محمد بن شهاب الدين أحمد 

 - صرصري= الحسين بن أبي الغنائم هبة هللا
 - الصواف= علي بن عمر بن محمد

 245 طاهر بن عبد هللا بن طاهر 
 - الكويك= محمد بن محمد بن عبد اللطيفأبو الطاهر بن 

 - إبراهيم بن محمد  –الطبري 
 - الطبري طاهر بن عبد هللا بن طاهر

 - الطرابلسي = علي بن حميد بن عمار
 - إبن الطيب= محمد بن الطيب بن محمد

 311 عائذ هللا بن عبد هللا 
 326 عائشة أم المؤمنين

 356 عامر بن يحيى العامري 
 - العباس الحجار= أحمد بن أبي النعمأبو 

 167 عبد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا
 121 عبد األول بن عيسى بن شعيب

 277 عبد األعلى بن مسهر
 216 عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر 

 191 عبد الباقي بن يوسف بن أحمد 
 204 عبد الرحمن بن بشير العبدي

 164 حرميعبد الرحمن بن أبي 
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 99 عبد الرحمن جالل الدين بن عثمان
 265 عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن

 200 عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي 
 294 عبد الرحمن بن عمر بن زين الدين

 279 عبد الرحمن بن أبي غالب محمد 
 306 عبد الرحمن بن فرج بن عبد الواحد

 122 المظفرعبد الرحمن بن محمد بن  
 169 عبد الرحيم بن عبد هللا االنصاري 

 143 عبد الرحيم بن عبد المحسن بن عبد الرحمن 
 195 عبد العزيز بن الحافظ نجم الدين 
 213 عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم 

 102 عبد الغني بن عبد الواحد بن علي
 141 عبد القادر بن مصطفى الصفوري 

 199 المنعم بن علي عبد اللطيف بن عبد  
 123 عبد هللا بن احمد بن حمويه 

 252 عبد هللا بن أحمد بن عبد هللا 
 320 عبد هللا بن حواله 

 329 عبد هللا بن عبد الواحد بن محمد
 236 عبد هللا بن عمر بن الخطاب
 207 عبد هللا بن عمرو بن العاص

 373 عبد هللا بن لهيعه
 368 عبد هللا بن المبارك

 162 عبد هللا بن محمد بن محمد بن سليمان
 297 عبد هللا بن المظفر بن أبي قاسم 

 242 عبد هللا بن هبة هللا التميمي
 357 عبد هللا بن يزيد المعافري 

 251 عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا 
 170 عبد الملك بن أبي محمد عبد هللا 

 106 عبد الوهاب بن أحمد بن علي 
 240 الوهاب بن الحسن المصري عبد 

 256 عثمان بن سعيد بن بشار
 172 عثمان بن عبد الرحمن بن عتيق

 - إبن عدالن = محمد بن أحمد بن عثمان
 172 عروة بن الزبير بن العوام 

 - ابن العراقي = أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
 - ابن عساكر = علي بن الحسين بن هبة هللا 



   

         

  ثبت الكاملي                                        

  

  

 

 - ابن أبي عصرون= علي بن هبة هللا التميمي
 - العلواني= محمد بن محب الدين بن تقي الدين 

 230 علي بن إبراهيم بن احمد بن علي 
 295 علي بن إبراهيم بن داود

 313 علي بن إبراهيم بن العباس 
 215 علي بن إبراهيم بن العطار 
 364 علي بن الحسن بن عالت 

 302 هبة هللا علي بن الحسين بن 
 175 علي بن الحسين بن عمر بن الفراء

 165 علي بن حميد بن عمار 
 191 علي بن زين العابدين محمد بن أبي محمد 

 390 علي بن أبي طالب 
 104 علي بن عبد القدوس 

 237 علي بن الكافي بن علي 
 85 علي بن علي، أبو ضياء، نور الدين

 351 علي بن عمر بن محمد
 227 القبرديعلي 

 227 علي بن هبة هللا التميمي
 241 علي بن هبة هللا بن سالمة 

 88 علي بن يحيى نور الدين 
 - العمادي= عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 

 353 عمران بن موسى بن حميد
 168 عمر بن رسالن 
 205 عمرو بن دينار

 358 عمرو بن العاص 
 331 عويمر بن زيد بن قيس

 179 عياض بن موسى اليحصبي
 176 عيسى بن الحافظ أبي ذر 

 - الغزالي = محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
 - بدر الدين محمد بن محمد –الغزي 
 - محمد بن أحمد بن عبد هللا -الغزي 

 - محمد بن عمر الدمشقي –الغزي 
 - محمد نجم الدين بن محمد -الغزي 

 - = محمد بن أحمد بن عبد هللا بن محمد الفاشاني
 - الفارقي = الحسن بن إبراهيم بن برهون 

 - أبو الفتح الميدومي= محمد بن محمد بن إبراهيم 
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 - الفربري= محمد بن يوسف بن مطر
 305 الفضل بن جعفر بن محمد الدمشقي

 - الفيروز أبادي= إبراهيم بن علي بن يوسف
 206 أبو قابوس

 - قاضي شهبة = أحمد بن محمد بن عمرابن 
 - القاياتي= محمد بن علي بن محمد بن يعقوب 
 - القبابي = عبد الرحمن بن عمر بن زين الدين 

 - القبردي= علي بن إبراهيم 
 - القرطبي = بقي بن مخلد بن يزيد 

 - القسطالني = أحمد بن محمد بن أبي بكر
 - القشاشي= أحمد بن محمد بن يونس

 - القفال = عبد هللا بن أحمد  بن عبد هللا
 - الكشميهني= محمد بن مكي بن محمد 

 176 كريمة بنت احمد المروزية 
 - الكوراني= إبراهيم بن حسن الشهرزوري 

 - كيكلدي = أحمد ن خليل الدمشقي
 - ابن اللقاح= محمد بن علي بن يحيى بن سلوان 

 - اللقاني= إبراهيم بن إبراهيم بن حسن
 - اللولوي = أحمد بن عمر بن علي بن عبد الصمد 

 355 الليث بن سعد
 - الماسرجسي = محمد بن علي بن سهل

 261 مالك بن أنس
 385 محمد بن إبراهيم بن سعد هللا

 183 محمد بن إبراهيم المقدسي أبو بكر
 136 محمد بن أحمد بن أمين الدين بن عبد العال 

 98 بكرمحمد بن أحمد بن أبي 
 102 محمد بن أحمد بن حمزة

 269 محمد بن أحمد بن عبد هللا بن بدر
 254 محمد بن أحمد بن عبد هللا بن محمد

 235 محمد بن أحمد بن عثمان 
 343 محمد بن أحمد القاهري 

 231 محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
 281 محمد بن احمد بن يعقوب 

 220 محمد بن ادريس بن العباس
 218 محمد بن إركاش

 125 محمد بن إسماعيل
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 212 محمد بن حمزة الحسني 
 209 محمد الخبار

 223 محمد بن سعيد بن عبد هللا 
 289 محمد بن سليمان بن فارس

 222 محمد بن شاكر بن أحمد
 91 محمد بن شهاب الدين أحمد الحنفي
 378 محمد بن الطيب بن محمد الصميلي

 232 الدائم بن موسىمحمد بن عبد 
 145 محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد 

 184 محمد بن عراق
 188 محمد بن عالء الدين البابلي 

 345 محمد بن علي بن أحمد 
 389 محمد بن علي بن الحسين 

 246 محمد بن علي بن سهل بن مصلح
 159 محمد بن علي بن محمد بن يعقوب

 186 محمد بن علي المنياوي 
 304 محمد بن علي بن يحيى بن سلوان

 224 محمد بن عمر الدمشقي 
 101 محمد بن عيسى بن سورة 

 266 محمد محب الدين بن تقي الدين 
 198 محمد بن محمد بن إبراهيم الميدوني

 147 محمد بن محمد أبي الحسن بن محمد
 379 محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
 347 محمد بن محمد بن عبد اللطيف

 217 محمد بن محمد بن عبد هللا االكوادي
 202 محمد بن محمد بن محمش الزيادي

 247 محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي
 158 محمد بن محمد بن محمد، بدر الدين أبو البركات

 210 محمد بن محمد بن يوسف 
 277 محمد بن مكي بن محمد بن زراع 

 151 بدر الدينمحمد نجم الدين بن محمد 
 282 محمد بن نعيم الضبي

 174 محمد بن هالل بن بركات
 148 محمد بن يحيى بن أحمد بن علي

 370 محمد بن يحيى بن عبد الكريم بن نافع 
 348 محمد بن يحيى بن أبي عمر
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 124 محمد بن يوسف بن مطر
 - المخزومي = جعفر بن يحيى بن جعفر

 350 مرشد بن يحيى بن القاسم 
 - المزاحي = سلطان بن احمد بن سالمه

 - المزني = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل
 - المزني= عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الرحمن 

 - المستملي= إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق
 106 مسلم بن خالد الزنجي 

 - عبد الغني بن عبد الواحد بن علي  –المقدسي 
 - إبراهيم محمد بن  -المقدسي

 - أبو مكتوم = عيسى بن الحافظ ابي ذر 
 - أبو منصور القزاز = عبد الرحمن بن ابي غالب

 225 منصور المحلي 
 - المنياوي= محمد بن علي 

 - المنيني = احمد بن علي بن عمر
 - الميداني= محمد بن محمد بن يوسف

 262 نافع المولى ابن عمر 
 - = محمد بن أحمد بن أبي بكر النجم الغيطي

 - النسفي = إبراهيم معقل 
 - النيسابوري = عبد هللا بن محمد بن محمد

 - النيسابوري = محمد بن يحيى بن أبي عمر 
 173 هبة هللا بن علي بن سعود 

 - الهروي = عبد بن أحمد بن محمد
 - الهمام= محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد إبن

 - أبو الوقت = عبد األول بن عيسى بن شعيب 
 208 يحيى بن شرف الدين 

 354 يحيى بن عبد هللا بن بكير
 - أبو اليمن الكندي= زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن 

 342 يوسف الزرقاوي 
 276 يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف

 185 هللا بن سعيد يوسف بن عبد 
 277 يوسف بن يعقوب بن علي 

 277 يوسف بن يعقوب بن محمد 
 298 يونس بن أحمد بن عبد هللا 

 6 يونس بن أحمد المصري 
 375 يونس بن محمد المؤدب 
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 الكتب الواردة في النص 
 رقم الهامش  اسم الكتاب 

 64 تحرير تنقيح اللباب 
 104 الجامع الصغير 
 179 حقوق المصطفى الشفا بتعريف 
 181 الشمائل النبوية 

 135 صحيح البخاري 
 182 عمدة االحكام 

 108 الكتب الستة
 110 المعجم المفهرس
 111 المعجم المؤسس
 130 منهاج الطالبين 

 180 المواهب اللدنية في المنح المحمدية 
 المدن

 رقم الهامش  اسم المدينة 
 21 بعلبك 

 140 الحجاز
 139 دمشق
 7 الروم

 226 الصابونية 
 332 الغوطة

 219 غيط العدة 
 116 القاهرة 
 229 المدينة 

 228 مكة
 321 اليمن 
 املصادر واملراجع

 هـ(: 241أحمد بن حنبل الشيباني )ت  -1
 م. 2001،  1عادل مرشد وآخرون مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/–ط تحقيق شعيب األرناؤو : المسند •
 ه(: 1399إسماعيل باشا البغدادي )ت -2
 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  •
 ه(: 772االسنوي، عبد الرحيم بن الحسن الشافعي )ت  -3
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 عبد الفتح الحلو دار الكتب العلمية، بيروت. -طبقات الشافعية: تحقيق: محمد الطناحي •
 ه(: 256ت البخاري، محمد بن إسماعيل ) -4
 م 1989األدب المفرد، دار البشائر، بيروت، •
 ه(:  690ابن البخاري، علي بن أحمد المقدسي )ت  -5
 ه. 1419المشيخة، تحقيق: عوض عتقي، دار عالم الفوائد، بيروت، •
 ه(: 292البزار، أحمد بن عمرو بن عبد الخالق )ت  -6
 م. 1988والحكم، المدينة المنورة، المسند، تحقيق: مجموعة من المحققين، مكتبة العلوم  •
 ه(: 458البيهقي، أحمد بن الحسين )ت  -7
 م.  1988دالئل النبوة، تحقيق: عبد المعطي تلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، •
 ه. 1424السنن، تحقيق: محمد بن عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  •
 ه. 1423ي عبد الحميد، مكتبة الرشد، عبد العل-شعب االيمان، تحقيق: مختار أحمد الندوي  •
 ه(: 279الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة ) -8
 ه.1395السنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مصطفى االبابي االحلبي،  •
 ه(: 874ابن تغوي بردي، يوسف بن تغوي بردي )ت  -9
 مصر. –النجوم الزاهرة في مصر والقاهرة، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار الكتب  •
 م. 1998عجائب اآلثار في التراجم واألخبار، دار الكتب المصرية، ه(:1240الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن ) •

 ه(: 597ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت  -10
 المنتظم في تاريخ الملوك واألمم.  •

 ه(: 1067حاجي خليفة، مصطفى عبد هلل كاتب جلبي )ت -11
 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقيق: محمد شرف الدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.  •

 هـ(:405الحاكم، محمد بن عبد هللا النيسابوري )ت -12
 هـ.  1411المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،  •
 هـ. 1372صحيح، تحقيق: أحمد شاكر، دار المعارف، بيروت، هـ(: 354ابن حبان، محمد بن حبان البستي )ت •
 ه. 1326، 1تهذيب التهذيب، دائرة المعارف النظامية، ط/ ه(:852ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي )ت  •
 م.1972- هـ1392آباد،  الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق: محمد عبد المعيد خان، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر   •
فؤاد   • محمد  الباز،  هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  تحقيق:  البخاري،  صحيح  شرح  الباري   فتح 

 عبد الباقي، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة.
 م. 1998- هـ1418المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة، تحقيق: محمد شكور المياديني، مؤسسة الرسالة، بيروت، •
 م.  1974الروض المعطار، تحقيق: إحسان عباس، مكتبة لبنان، هـ(900حميري، محمد بن عبد المنعم )ت ال •

 هـ( 463الخطيب البغدادي، أحمد بن علي )ت  -13
 م.  1996-ه1416الجامع ألخالق الراوي وآداب السامع، تحقيق: محمد عجاج الخطيب، مؤسسة الرسالة، بيروت،  •
 وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت.  هـ(681ابن خلكان، أحمد بن محمد )ت   •

 ه(: 446الخليلي، الخليل بن عبد هللا ت ) -14
 فة علماء الحديث، تحقيق: محمد سعيد بن عمر إدريس، مكتبة الرشد، الرياض. االرشاد في معر  •

 ه(: 748الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان )ت  -15
 م. 1990- ه1410تأريخ االسالم ووفيات المشاهير واالعالم، تحقيق: عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت،  •
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 م.  1985-ه1405محققين بإشراف الشيخ شعيب االرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، سير أعالم النبالء، تحقيق: مجموعة من ال •
 م.1988- ه1408، 1معجم المحدثين، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف، ط/ •

 ه(: 1205الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق )ت  -16
 المحققين، در الهداية. تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من  •

 ه(: 794الزركشي، بدر الدين محمد بن بهادر )ت -17
 م.  1998- ه1419، 1النكت على مقدمة ابن الصالح، تحقيق: زين العابدين بن محمد، أضواء السلف، الرياض، ط/  •

 ه(:1396الزركلي، خير الدين بن محمد )ت  -18
 م. 2002،  15األعالم، دار العلم للماليين، ط/  •

 ه(: 771ين عبد الوهاب بن تقي الدين )تالسبكي، تاج الد -19
 ه. 1413،  2طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي، هجر للطباعة والنشر، ط/ •

 ه(:902السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن )ت -20
 الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، دار مكتبة الحياة، بيروت. •
 . 1حقيق: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم، مكتبة أوالد الشيخ للتراث، ط/الغاية في شرح الهداية، ت •
 م. 2003- ه1424،  1فتح المغيث شرح الفية الحديث، تحقيق: علي حسين علي، مكتبة السنة، مصر، ط/  •

 ه(: 911السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين ) -21
 م. 2004-ه1،1425ط/تأريخ الخلفاء، تحقيق: حمدي الدمرداش، مكتبة نزار،  •
 الجامع الصغير من حديث البشير النذير، دار الكتب العلمية، بيروت. •
 نظم العقيان في أعيان االعيان، تحقيق: فيليب حتي، المكتبة العلمية، بيروت.  •

 ه(: 1167شمس الدين أبو المعالي، محمد بن عبد الرحمن )ت  -22
 م. 1990-ه1411، 1ليمة، بيروت، ط/ديوان اإلسالم، تحقيق: سيد كسروي حسن، دار الكتب الع •

 هـ(:1363الشنقيطي، محمد حبيب هللا )ت   -23
 دليل المسالك الى موطأ االمام مالك، تحقيق: محمد صديق المنشاوي، دار الكتب العليمة، بيروت •

 هـ(:1250الشوكاني، محمد بن علي )ت  -24
 اإلسالمي، القاهرة.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار الكتاب  •

 هـ(: 235ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة ) -25
 م. 1997أحمد بن مريد المزيدي، دار الوطن، الرياض،  -المسند، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي  •

 هـ(:764الصفدي، صالح الدين خليل بن آيبك ) -26
 م. 2000العربي، بيروت،  تركي مصطفى، دار احياء التراث– الوافي بالوفيات، تحقيق: أحمد االرناؤوط •

 هـ(: 643ابن الصالح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري )ت  -27
 م. 1986- هـ1406المقدمة، تحقيق نور الدين عتر، دار الفكر سوريا، دار الفكر المعاصر بيروت،  •

 هـ(:744الضياء المقدسي، محمد بن أحمد بن عبد الهادي )ت  -28
 حمن عادل بن سعد، دار الكتب العلمية، بيروت.فضائل الشام، تحقيق أبي عبد الر  •

 هـ(:360الطبراني، سليمان بن أحمد )ت   -29
 م. 1984- ه1405مسند الشاميين، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت،  •
ات والمسلسالت، تحقيق: فهرس الفهارس واالثبات ومعجم المعاجم والمشيخم(:1382عبد الحي الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير )ت   •

 . المصنف،هـ(:211عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني )ت  م. 1982-هـ1402احسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  
 م. 1995- ه1415تاريخ دمشق، تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي، هـ(:571ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن )ت  •



   

         

  ثبت الكاملي                                        

  

  

 

شذرات الذهب في اخبار من ذهب، تحقيق: محمود االرناؤوط، دار ابن هـ(:  1089ابن العماد الحنبلي، عبد الحي بن أحمد )ت   •
 م.1986- هـ 1406كثير، دمشق، 

 هـ(: 1014علّي القاري، علي بن سلطان محمد الهروي )ت  -30
 شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، تحقيق: عبد الفتح أبو غدة، دار االرقم، بيروت.  •
 .1النور السائر عن أخبار القرن العاشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/هـ(:1038)ت  رالعيدروسي، محي الدين عبد القاد •
 احياء التراث العربي.  معجم المؤلفين، مكتبة المثنى، دارهـ(:1408كحاله، عمر رضا )ت  •
 م. 2000- ه1421الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة، هـ( 1345الكتاني، محمد المنتصر بن محمد )ت  •
 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، تحقيق: احمد شاكر، دار الكتب العلمية، هـ(:774ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت  •
 م. 1985يوميات دمشقية، دار الوراق، دمشق، هـ(: 1153ابن كنان، محمد بن عيسى بن محمود )ت  •
العلمية والدعوة هـ(:1414المبار كفوري، أبو الحسن عبيد هللا بن محمد )ت • المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، إدارة البحوث  مرعاة 

 م.1984- ه1404واألفتاء، الهند، 
كنز العمال في سنن االقوال واالفعال، تحقيق: صفوت السقا، بكري الحياني،  (:  هـ  975لدين علي المتقي )المتقي الهندي، عالء ا •

 م. 1981-ه 1401،  5مؤسسة الرسالة، ط/
 خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر، بيروت.هـ(:1111المحبي، محمد امين بن فضل هللا )ت  •
- هـ1408،  3سلك الدرر في اعيان القرن الثاني عشر، دار البشائر اإلسالمية، ط/هـ(:1206سني )المرادي، محمد خليل بن علي الح •

 م. 1988
تحفة االشراف بمعرفة األطراف، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين، الكتب اإلسالمي، هـ(:742المزي، جمال الدين أبو الحجاج )ت   •

 م.  1983-هـ 1403، 2ط/
 م. 1980-هـ1400،  1تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/ •

 ه(: 261مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت  -31
، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار احياء التراث ح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول هللاصحيح مسلم أو المسند الصحي •

 العربي، بيروت. 
 هـ(507المقدسي، محمد بن الظاهر )ت   -32
 شروط االئمة الستة، دار الكتب العلمية، بيروت.  •

 هـ(:1031المناوي، محمد بن عبد الرؤوف )ت  -33
 ه. 1356المكتبة التجارية الكبرى، مصر، فيض القدير شرح الجامع الصغير،  •

 هـ(:711ابن منظور، محمد بن مكرم )ت  -34
 . 3لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط/ •

 ه(:978النعيمي، عبد القادر بن محمد الدمشقي )ت  -35
 م. 1990-ه 1410الدارس في تاريخ المدارس، دار الكتب العلمية، بيروت،  •

 ه(: 676النووي، يحيي بن شرف )ت  -36
 سماء واللغات، دار الكتب العلمية، بيروت.تهذيب األ •

 ه(: 626ياقوت الحموي/ ياقوت بن عبد هللا )ت  -37
 م. 1995، 2معجم البلدان، دار صادر، بيروت، ط/ •

 ه(: 307أبو يعلي، أحمد بن علي الموصلي ت )ت  -38
 م. 1984-ه1404، 1المسند، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط/ •


