
 

 

 

 

 
 

 

 

 

        



 

 

 

 

 

 

k 
 

 



-3- 

 

. 

، وأوحاه خلاتم رسله  احلمد هلل الذي أنزل أحسن احلديث كتابا معجزا

با، وعجزوا عن أن  ، فأعجز العرب ببيانه معنى وإعرا نا وخطابا موجزا قرآ

با، وآتى رسوله  نه جوامع الكلم وبيانه،  ملسو هيلع هللا ىلصيأتوا بمثله عربا وأعرا مع قرآ

أصحابه عىل األخذ منه،  ن ومثله معه(، وحث  تيت القرآ و)إين أ :ملسو هيلع هللا ىلصفقال 

نا وبيانا، فقال  شيئا منا سمع امرأ  اهلل نرض) :والبالغ عنه، للوحي بنوعيه قرآ

(، فكان الوحي بنوعيه بالبالغ سامع من أوعى مبلغ فرب سمع، كام فبلغه

متصال، وبالرواية مسلسال، يأخذه أهل العلم كابرا عن كابر، بالشهرة 

تر، فك ان اإلسناد مما خص اهلل به هذه األمة، لتكون األمة الوسط والتوا

شاهدة عىل األمم، ولتقوم حجة اهلل عىل اخللق بالرسالة ابتداًء، وبالبالغ هلا 

نه وبيانه وفقهه بأسانيدهم  انتهاًء، وصار أهل العلم يثبتون رواية الوحي بقرآ

ت ، وصنفوا لذلك كتبا خاصة اشتهرملسو هيلع هللا ىلصعن شيوخهم إىل رسول اهلل 

بالفهارس احلديثية، واملشيخات، واألثبات مجع )َثَبت(، يودعون فيها أسامء 

ء  شيوخهم، والكتب التي يرووهنا عنهم، أو من طريقهم إىل مؤلفيها، سوا

سمعوها منهم، أو أجازوهم بروايتها عنهم، واتباعا هلذه السنة العلمية التي 

لته لألثبات درج عليها أئمة أهل احلديث مجعت هذا الثبت الذي جع
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املشهورة التي أروهيا عن مشاخيي وأسميته )إحتاف الثقات بأسانيد األثبات(، 

وأن جيعله  هبذا الثبت نسبا، ملسو هيلع هللا ىلصوأسأل اهلل برمحته أن يصل يب إىل مقام رسوله 

  ملسو هيلع هللا ىلصبفضله ومنه وكرمه لشفاعته يوم القيامة سببا، وأن جيعلنا ممن حييي سنته 

 ويتبع هديه، ويقتفي أثره..

 ...اهلل عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلم وصىل

  :التاريخ

 ـه2٣٤١ربيع األول  12اجلمعة 

 م 1١2٢/ 2/ 2املوافق 

*** 
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 ثبت )إحتاف األكابر بإسناد الدفاتر( -2

 نةس املتوىف اليامين الشوكاين عيل بن حممد القايض العالمة لإلمام

 :منها طرق من وأرويه، ـه2111

 يالشنقيط حممد الشيخ بن اهلل عبد بن حممد املحدث الشيخ عن  -2

 ـه،2٣2٣ سنة القعدة ذي من 2٣ يف يده بخط يل اخلاصة باإلجازة املكي

 نع ثم – األنصاري محاد شيخه عن البخاري، صحيح أوائل من عليه وقرأت

 وباإلجازة ـه،2٣21 سنة أوائل باملدينة بيته يف له زيارتنا بعد محاد الشيخ

 بن أمحد عن املدين، باحلرم املدرس اهلندي احلق عبد يخهش عن – عنه العامة

 املؤلف نع الرمحن، عبد بن عباس بن الرمحن عبد عن املدين، سامل بن اهلل عبد

 .الشوكاين

 الكريم عبد معبد أمحد املحقق املحدث شيخي عن أيضا وأرويه -1

 جامعة يف ـه2٣21 سنة والرجال العلل علم عليه درسنا وكنا - املرصي

 مث العليا، الدراسات يف احلديث قسم الرياض يف سعود بن حممد اإلمام

 شيخه عن - روايته له جازت ما كل برواية خطية إجازة ذلك بعد أجازين

 املدينةب داره يف محاد الشيخ زرت ثم آنفا، املذكور باإلسناد األنصاري محاد

 .كتابتها عليه وتعذر عامة إجازة وأجازنا ـه2٣21 سنة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-6- 

 ققاملح شيخي األمحدين الفاضلني الشيخني عن أيضا أرويه كام  -٤

 مث اليامين جربان بن جابر بن أمحد وشيخي املرصي، معبد أمحد املحدث

 اسنيي حممد الفيض أيب العرص مسند عن كالمها يل، اخلاصة بإجازته املكي

 احلرمني حمدث عن - العامة باإلجازة أيضا الفاداين عن وأرويه – الفاداين

 ملكي،ا احلبيش حممد بن حسني السيد عن املحريس، محدان بن عمر شيخال

 .الشوكاين القايض املؤلف عن احلازمي، نارص بن حممد الرشيف عن

 ملكي،ا يارشاه اهلل عبد بن إبراهيم املعمرين عن الفيض أبو يرويه كام 

 الكردي نحس بن الرؤوف عبد والشيخ املدين، احلبيش عيل بن عيل والسيد

 أمة ملعمرةا والشيخة الزبيدي، الرشيف حسن بن الرمحن عبد والسيد ين،املد

 عن كلهم ـه،2٤1١ سنة املتوفاة املدنية الدهلوية الغني عبد الشيخ بنت اهلل

 .الشوكاين القايض املؤلف عن الضمدي، احلازمي نارص بن حممد الرشيف

 

 اينعالصن الَعمري عيل بن حسني القايض املعمرين عن أيضا ويرويه 

 عاينالصن الرويض الُسْدمي أمحد بن عيل السيد واملقرئ ـه،2٤٢2 سنة املتوىف

 الكريم، عبد بن حمسن بن إسامعيل السيد عن كالمها ـه،2٤٢٣ سنة املتوىف

 حممد القايض وعن: السدمي وزاد الكبيس، إسامعيل بن حممد السيد واملؤرخ

 نع أربعتهم املجاهد، قاسم بن أمحد والقايض الَعمراين، عيل بن حممد بن

 . الشوكاين القايض
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 عن املشاط، حسن شيخه عن جابر، بن أمحد الشيخ عن وأرويه  -٣

 السبعي حسني القايض عن الكتاين، احلي عبد حممد السيد العالمة

 .فاملؤل والده عن الشوكاين، عيل بن حممد بن أمحد القايض عن األنصاري،

 

 لباعلوي،ا احلبيش حسني بن دحمم بن حسني عن الكتاين أيضا ويرويه 

 .املؤلف عن احلازمي، نارص بن حممد عن

 

 هدلاأل اإلدرييس أمحد السيد عن أيضا الفاداين الفيض أبو ويرويه 

 النهاري، ثابت بن اهلادي عبد السيد عن ـه،2٤1١ سنة املتوىف الزبيدي

 عن متهثالث املرزوقي، اهلل عبد بن وحممد األنباري، الطاهر بن حممد والسيد

 لشوكاين،ا عيل بن حممد بن اهلل عبد عن األهدل، سليامن بن الرمحن عبد السيد

 .أبيه عن

 

 هشيخ عن اليامين، جربان بن جابر بن أمحد الشيخ عن أرويه كام -1

 وي،الضح فايز بن احلسن العالمة عن الضحوي، الشوييش املعلم إبراهيم

 بدع بن احلسن السيد عمه عن األهدل، الباري عبد أمحد بن حممد السيد عن

 أبيه عن الشوكاين، اهلل عبد عن األهدل، الرمحن عبد عن األهدل، الباري

  .املؤلف

*** 
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 (الفضالء األعالم عن بالرواية النبالء حتافإ) ثبت -1

 رجب 1 يف بالرياض املتويف التوجيري اهلل عبد بن محود الشيخ للعالمة 

 من ٤١ يف له بإجازته ؤلفامل عن معبد أمحد شيخي عن وأرويه ـه،2٣2٤

  .ـه2٣١١ سنة شوال

*** 

 

 

 ثبت )قطف الثمر يف رفع أسانيد املصنفات يف الفنون واألثر( -٤

 ين،املد ثم املغريب، الُفالَّين العمري نوح بن حممد بن صالح للعالمة

 يف الكتاين احلي عبد عنه قال والذي املنورة، باملدينة ـه2121 سنة املتوىف

 أهل وكتب ألسانيد جامع جدا مهم وهو: )1/٣1٣ (الفهارس فهرس)

 (واملغرب املرشق

 :عن اخلاصة باإلجازة وأرويه

 محاد عن يده، بخط املرصي معبد أمحد املحقق املحدث شيخي -2

 كام – ـه2٣١1 سنة اآلخر مجادى من 12 السبت يوم له بإجازته األنصاري،

 عن - ـه2٣21 سنة هل زياريت بعد محاد الشيخ عن العامة باإلجازة أرويه

 أيب لدوا – املدين اهلندي اهلاشمي حممد بن الواحد عبد بن احلق عبد الشيخ
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 اهلل عبد بن أمحد شيخه عن –( الرواية إجازة) وصاحب الظاهري تراب

 ندياألف حممود بن ونعامن املكي، محيد بن اهلل عبد بن حممد عن البغدادي،

 خهشي عن البغدادي، األلويس دياألفن حممود السيد عن كالمها البغدادي،

 .به املؤلف عن الُكْزُبري، حممد بن الرمحن عبد

 ابرج بن أمحد وشيخي املرصي، معبد أمحد شيخي عن أيضا وأرويه -1

 اسنيي حممد الفيض أيب العرص مسند عن كالمها املكي، اليامين جربان بن

 دانمح عمر عن - يهملعارص منه العامة باإلجازة عنه أرويه كام – املكي الفاداين

 أمحد بن زكي السيد والقايض ـه،2٤1٢ املتوىف احلرمني حمدث املحريس

 بن أمحد السيد عن كالمها ـه،2٤٢1 املتوىف املدين الربزنجي إسامعيل

 نالعابدي زين بن إسامعيل السيد أبيه عن املدين، الربزنجي إسامعيل

 .(ح)الربزنجي

 سنح بن الرؤوف عبد املعمر عن الفاداين الفيض أبو أيضا ويرويه 

 العابدين زين بن إسامعيل السيد عن ـه،2٤11 سنة املتوىف املدين الكردي

 .(ح) املدين الربزنجي

 

 الكتبي يارشاه اهلل عبد بن إبراهيم املعمر عن أيضا الفيض أبو ويرويه 

 والسيد املدين، الكردي حسن بن الرؤوف وعبد ـه،2٤1٣ سنة املتوىف املكي
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 اهلل عبد املفتي عن ثالثتهم ـه، 2٤1٤ سنة املتوىف املدين احلبيش عيل بن عيل

ج الرمحن عبد بن  . املكي الدين رسا

 – رمحنال عبد بن اهلل عبد واملفتي الربزنجي إسامعيل السيد - كالمها

 .املكي املغريب الفالين العمري حممد بن صالح املؤلف عن

 عن املشاط، حسن خالشي عن جابر، بن أمحد الشيخ عن وأرويه -٤

 فهارسال فهرس) يف كام املشهورة بأسانيده الكتاين احلي عبد حممد السيد

 (. واألثبات

*** 

 

 ( اهلمم إليقاظ األَمم) ثبت -٣

 املدين ثم الشهرزوري الكوراين الكردي حسن بن إبراهيم الدين لربهان

 .ـه22١1 سنة املتوىف

 .الكزبري إىل قالساب باإلسناد معبد أمحد الشيخ عن وأرويه  -2

 جربان جابر وأمحد املرصي، معبد أمحد الشيخني عن أرويه كام -1

 محدان بن عمر عن املكي، الفاداين الفيض أيب املعمر العرص مسند عن اليامين،

 يدالس أبيه عن املدين، الربزنجي إسامعيل بن أمحد السيد عن املْحِريس،

 الَّينالفُ  حممد بن صالح الشيخ عن الربزنجي، العابدين زين بن إسامعيل
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 بن رالطاه أيب حممد عن املدين، سفر سعيد حممد الشيخ عن املدين، العمري

 دينال شهاب بن حسن بن إبراهيم املال أبيه عن املدين، الكوراين إبراهيم

 .ـه22١2 سنة املتوىف املدين ثم الشهرزوري الكوراين الكردي

 مسلسل وهو روايته يف عمديت هو السند وهذا): الفيض أبو قال 

 .(باملدنيني

 لبيش توفيق بن القادر عبد الشيخ عن عاليا الفيض أبو ويرويه 

بليس  السعدي حلمي حممود والشيخ ـه،2٤٢1 سنة املتوىف املدين ثم الطرا

 السكري الركايب درويش بن اهلل عبد البدر املعمر عن كالمها الدمشقي،

 الدين عالء بن حممد عن الزبيدي، مرتىض حممد السيد عن الدمشقي،

 سعيد بن وحسن املكي، املنويف سعيد حممد بن وإبراهيم املزجاجي،

 .الكوراين حسن بن إبراهيم املال عن ثالثتهم الكوراين،

 يةالشافع مفتي جربان بن جابر بن أمحد الشيخ عن أيضا وأرويه -٤

 لرمحنا عبد السيد بن صالح حممد شيخه عن املشاط، حسن شيخه عن بمكة،

 درسوامل اإلمام املكي، األحسائي الزواوي اإلدرييس احلسني بكر أيب بن

 مدحم السيد واحلرمني باملغرب املحدثني إمام شيخه عن املكي، باحلرم

 رالغفو عبد بن حممد عن العجيمي، احلفيظ عبد الشيخ عن السنويس،
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-01- 

 ديلكرا الكوراين إبراهيم مؤلفه عن املفتي، القادر عبد الشيخ عن السندي،

  .املدين

*** 

 (لكبريا األمري حممد العالمة) بثبت املشهور( القدير فتح) ثبت -1

 :طرق من وأرويه 

 نب حممد بن اهلل عبد املحدث عن املرصي، معبد أمحد الشيخ عن  -2

 فراويالك التالوي دويدار حممد املعمر الشيخ عن املغريب، الغامري الصديق

 عن ـه،21١١ سنة املتوىف الباجوري يمإبراه الربهان عن - املئة جاوز وقد –

 . الصغري األمري

 (ح )مراملع عن املحريس، محدان عمر الشيخ عن أيضا الغامري ويرويه 

 .املطبوع راملشهو ثبته يف بام األمري عن الرياحي، الربهان عن النيفر، الطيب

 

 (ح )غدة، وأب الفتاح عبد الشيخ عن أيضا، معبد أمحد الشيخ ويرويه 

 .املرصي املالكي األمري حممد الكبري العالمة إىل بإسناده

 كي،امل اليامين جربان بن جابر بن أمحد الشيخ إجازة به وأخربين -1

 ـه2٣21 سنة حمرم 12 اخلميس يوم مكة، يف الدينية العلوم بدار املدرس

 جازةإ وأجازين داره يف ةباألولي املسلسل احلديث منه سمعت وقد – بداره
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-03- 

 الغامري الشيخني عن – شيوخه عن روايته له جازت ما لبك خطية خاصة

 .املشهور بثبته األمري حممد الكبري العالمة إىل بأسانيدمها غدة وأبو

 : عن أيضا وأرويه -

 خلاصةا بإجازته الفاداين الشيخ عن معبد أمحد املحقق املحدث الشيخ -٤

 .ـه2٣١1 سنة شوال غرة يف له

 .الفاداين عن جربان بن ابرج بن أمحد املحدث والشيخ  -٣

 .العامة باإلجازة الفاداين الفيض أيب عن أيضا وأرويه  -1

  سد) - الثبت هذا املكي الفاداين ياسني حممد الفيض أبو ويروي 

 املحرويس، محدان بن عمر الشيخ عن –( واألدب اإلسناد علوم من األرب

 حسب امنسلي بن دحمم والشيخ املدين، الوْنري عيل بن حممد السيد شيخه عن

 بن حممد العالمة مؤلفه عن العدوي، اهلل منة أمحد عن كالمها املكي، اهلل

 .ـه21٤1 سنة املتوىف املالكي الكبري األمري القادر عبد بن حممد

 

 لشيخوا محدان، بن عمر الشيخ عن أيضا الفاداين الفيض أبو ويرويه 

 فالح يرسال أيب الفقيه دثاملح الثاين، والد عن كالمها الظاهري، فالح بن عيل

 عبد بن عيل املعمر عن ـه،2٤11 املتوىف املدين احلسيني الظاهري حممد بن
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-04- 

 األمري املؤلف عن ـه،211٣ سنة املتوىف األثري املرصي القويص احلق

 .الكبري

 

 أمحد بن الرمحن عبد السيد املعمر عن أيضا الفاداين الفيض أبو ويرويه 

 املدين الكردي الصديقي حسن بن الرؤوف عبد واملعمر املكي، احللبي

 امنعث عن ثالثتهم املكي، أسعد بن الطويل أرشد والشيخ ـه،2٤11 املتوىف

 .الكبري األمري املؤلف عن الدمياطي، حسن بن

 

 مإبراهي بن اهلل عبد بن حممد املعمر عن الفيض أبو أيضا ويرويه 

 عليش أمحد بن وحممد احلمزاوي، العدوي حسن عن املرصي، الَعقوري

 املالكي، الصغري األمري وحممد الذهبي، حنفي بن ومصطفى املالكي،

  .الشهري الثبت مؤلف الكبري، األمري حممد األخري، والد عن أربعتهم

 عن املشاط، حسن شيخه عن جربان، جابر أمحد الشيخ عن وأرويه -٢

 لف،للمؤ بأسانيده ـه2٤٢٣سنة املتويف الشنقيطي اهلل حبيب حممد شيخه

 شيخال عن العريب، اهلل عبد إبراهيم حممد الشيخ عن أيضا املشاط ويرويه

 غريهمو الكبري، األمري حممد بن الصغري األمري حممد والشيخ العدوي، حسن

 .املؤلف عن
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-05- 

 سنح شيخه عن املكي، ثم اليامين جابر بن أمحد الشيخ عن وأرويه -١

 السكري اهلل عبد البدر عن ين،الكتا احلي عبد حممد السيد عن املكي، املشاط

 الرمحن عبد والوجيه املرصي، التميمي حممد الشمس عن الدمشقي،

 . الكبري األمري املؤلف عن كالمها الكزبري،

 ديقيالص الستار عبد املحدث شيخه عن أيضا املشاط الشيخ ويرويه 

 اهلجريس، خليل بن حممد السيد عن ـه،2٤1٤ سنة بمكة املتوىف احلنفي

 ألمريا حممد عن السقا، الربهان عن املكي، بركات عمر السيد املسند مرواملع

 .الكبري األمري حممد عن ومها الفضايل، وحممد الصغري،

 

 (ح )نع الدمشقي، البيطار الرزاق عبد عن أيضا الصديقي ويرويه 

 نالرمح وعبد الصغري، األمري عن املغريب، الدين بدر بن يوسف السيد

 .املؤلف عن كلهم القويسني، وحممد األزهري، طارالع وحسن الكزبري،

 

 (ح )لقادرا عبد بن حممد النرص وأيب البرشي، سليم األزهر شيخ وعن 

 والسيد ـه،2٤11 سنة املتوىف األموي باجلامع اخلطيب الدمشقي صالح بن

 عن الصغري، األمري عن البيجوري، الربهان عن كلهم الربزنجي، جعفر

 .املؤلف
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-06- 

 املبلط، مصطفى الشيخ عن املدين، احلسني جعفر طفىمص السيد وعن 

 .املؤلف والده عن الصغري، األمري عن

 

 (ح )تايناآلس الرهبيني عيل الشيخ عن املكي، أديب سعيد حممد وعن 

 ألمريا حممد عن املبلط، ومصطفى الذهبي، ومصطفى البيجوري عن وفاة،

 .املؤلف والده عن الصغري،

 

 (ح )حممد والشيخ رضوان، أمني والسيد هر،ظا بن احلسن أيب وعن 

 عن الدمياطي، بشارة أمحد عن حضري، أيب الشمس عن كلهم الدسوقي،

 .املؤلف

 

 (ح )عن املكي، السنويس عن الزواوي، صالح حممد السيد وعن 

 .املؤلف عن كلهم الفضايل، وحممد القويسني، وحممد الصغري، األمري

 

 (ح )وي، أمحد الشيخ وعن  املهنوي الظاهري فالح والشيخ احلرضا

 .املؤلف عن البخاري، عيل الشيخ عن حسن، الشيخ عن املدين،

 

 (ح )عن العزي، يوسف الشيخ عن اخلربويت، خليل الشيخ وعن 

 .املؤلف عن البوالقي، مصطفى
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-07- 

 (ح )عن دحالن، أمحد السيد عن املالكي، الزواوي أمحد الشيخ وعن 

 املؤلف عن الدمياطي، عثامن الشيخ

 

 (ح )عيل ورالن عن املدين، املهنوي اليرس أيب عن الصديقي طرق وأعىل 

 .املؤلف عن احلق، عبد بن

 

 (ح )دة، اجلليل عبد الشيخ وعن  الصاوي يوسف الشيخ عن برا

 .املؤلف عن الرضير،

 

 (ح )نع املكي، ثم املرصي اهلل حسب سليامن بن حممد الشيخ وعن 

 .فاملؤل عن املكي، الدمياطي الغني عبد الشيخ

 

 (ح )عبدو الوتري، ظاهر بن احلسن وأيب املال، أمني أمحد الشيخ وعن 

دة اجلليل  عن املالكي، األزهري اهلل منة أمحد الشيخ عن وغريهم، برا

 .املؤلف

 

 (ح )ب،اخلطي الدمشقي النرص وأيب صديق، بن عباس الشيخ وعن 

 .املؤلف عن مكة، مفتي الكبري املكيش السيد عن وغريمها،
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-08- 

 (ح )شيخه عن البرشي، سليم األزهر وشيخ املالكية شيخ وعن 

 .املؤلف عن املالكي، الصفتي حممد الشمس املعمر

 

 (ح )عن الكزبري، الوجيه عن الدمشقي، اخلطيب النرص أيب وعن 

 .مرص من مكاتبة املؤلف

 

كام أرويه عن الشيخ موفق عبد القادر، باإلجازة اخلاصة، عن شيخه  -1

ئي، عن  التجاين،  املرصي احلسني احلسيني سامل الشيخ حممدصبحي السامرا

لكبري ، ا األمري حممد الصغري بن األمري عن الشيخ إبراهيم السقا، عن الشيخ

 عن املؤلف.

*** 

 (اإلسناد علو بمعرفة اإلمداد) ثبت -٢

 :الشافعي املكي البرصي سامل بن اهلل عبد للعالمة 

 عن كالمها ربان،ج ابن وأمحد معبد أمحد الشيخني عن وأرويه -2

 لسقا،ا إمام حممد عن املغريب، الغامري الصديق بن حممد بن اهلل عبد املحدث

 ثعيلب اهلل ويل عن السقا، الربهان والده عن الرشيف، األزهر خطيب

 .املؤلف عن واجلوهري امللوي الشهابني عن الفشني،
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-09- 

 وابن معبد) األمحدين الشيخني عن اخلاصة باإلجازة أرويه كام -1

 نع وأرويه املكي، الفاداين الفيض أيب املعمر العرص مسند عن ،(جربان

 نب أمحد السيد عن املْحِريس، محدان بن عمر عن العامة، باإلجازة الفاداين

 نالعابدي زين بن إسامعيل السيد أبيه عن املدين، الربزنجي إسامعيل

 يخالش عن املدين، العمري الفالين حممد بن صالح الشيخ عن الربزنجي،

 سامل نب اهلل عبد عن الكوراين، الطاهر أيب حممد عن املدين، سفر سعيد حممد

 .ـه22٤٣ سنة املتوىف املكي البرصي

 بن مدحم الشيخ عن املحريس، الشيخ عن أيضا الفيض أبو يرويه كام 

 بدع اجلامل عن السنويس، عيل بن حممد الرشيف السيد عن الظاهري، فالح

 تَّني،ف مجال عارف الشيخ عن ُسنبل، طاهر حممد شيخال عن العجيمي، احلفيظ

 . البرصي اهلل عبد الشيخ مؤلفه عن

 اط،املش حسن عن جربان، بن جابر بن أمحد الشيخ عن أيضا وأرويه -٤

 إسامعيل نب أمحد العباس أيب املدينة مفتي عن الكتاين، احلي عبد السيد عن

 اهلل دعب بن حممد املعمر عن الفالين، صالح الشيخ عن والده، عن الربزنجي،

 .املكي ثم البرصي سامل بن اهلل عبد الشيخ املؤلف عن املغريب،

 يخهش عن الدمشقي، التلمساين أمحد شيخه عن أيضا املشاط ويرويه 

 المةالع اإلمام عن السقا، إبراهيم الشيخ عن البيباين، الدين بدر املحدث
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-11- 

 شيخال عن األزهري، عقوريال إبراهيم بن اهلل عبد بن حممد ثعيلب الشيخ

 .البرصي سامل بن اهلل عبد املؤلف عن امللوي،

 

 بتهث الكبري األمري والده عن الصغري، األمري عن الدين بدر يروي كام 

 . املشهور

*** 
 

 

 

 (عابد حممد أسانيد يف الشارد حرص) ثبت -١

 :األنصاري السندي عابد حممد املسند املحدث احلجاز حلافظ 

 عبد عن املشاط، عن جابر، بن أمحد شيخي عن :منها ،طرق من أرويه

 بن براهيمإ الربهان عن التونيس، النيفر الطيب حممد املعمر عن الكتاين، احلي

 .املؤلف عن الرياحي، القادر عبد

*** 
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 (  الغني عبد أسانيديف  اجلني اليانع) ثبت -1

 بن يالغن دعب لشيخه الرتهتي البكري التيمي حيي بن حممد الشيخ مجع

 :الدهلوي العمري الصفي بن سعيد أيب

 بنا أمحد والشيخ معبد أمحد الشيخ األمحدين الشيخني عن وأرويه -2

 ،املقديس اخلالدي خليل الشيخ عن الغامري، اهلل عبد العالمة عن جربان،

 .الدهلوي الغني عبد الشيخ عن كالمها الطرابليس، وتوفيق

 عن املشاط، حسن شيخه عن جربان، ابن أمحد الشيخ عن أرويهو -1

 فمؤل أمحد خليل شيخه عن الكندهلوي، إدريس حممد الشيخ اهلند حمدث

 الدهلوي الغني عبد الشيخ عن ،(داود أيب سنن حل يف املجهود بذل)

 (. اجلني اليانع) صاحب

 عن اين،الكت احلي عبد بن حممد السيد عن املشاط، الشيخ أيضا ويرويه 

 .الدهلوي الغني عبد مؤلفه عن الكتاين، الكبري عبد املكارم أيب والده

ر والشيخ ماهر الفحل، عن أرويه عن الشيخني موفق عبد القادكام  -1

 خاألعظمي، عن الشي الرمحن الشيخ صبحي السامرائي، عن الشيخ  حبيب

  الدهلوي. الغني عبد الشيخ الكنكوهي، عن أمحد رشيد
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  (اإلسناد علم مهامت إىل اإلرشاد) ثبت -1

 الدهلوي اهلل ويل الرحيم عبد بن أمحد حممد أيب اإلمام اهلند ملحدث

 :ـه22١٢ سنة املتوىف

 نةس املتوىف املشاط حسن شيخه عن جابر، بن أمحد شيخي عن وأرويه

 عامة،ال باإلجازة الفاداين الفيض أيب العرص مسند عن وأرويه( ح) ـه،2٤11

 صة،اخلا باإلجازة معبد، محدأ والشيخ جابر، بن أمحد الشيخ األمحدين وعن

 يدعب الشيخ اهلند حمدث عن: والفاداين املشاط كالمها الفاداين، عن كالمها

 حممود شيخه عن ـه،2٤٢٤ سنة املتوىف الديوبندي الدهلوي اإلسالم بن اهلل

 حممد اإلسالم حجة عن ـه،2٤٤1 سنة املتوىف الديوبندي الفقار ذو بن حسن

 سعيد أيب بن الغني عبد الشيخ عن ـه،211١ نةس املتوىف الديوبندي قاسم

 أفضل حممد بن إسحاق حممد عن ـه،211٢ سنة املتوىف الدهلوي العمري

 العزيز عبد اإلمام ألمه جده عن ،ـه21٢1 سنة املتوىف الدهلوي

 ( ح)الدهلوي

 والشيخ الدهلوي، الغني عبد عن الديوبندي حسن حممود ويرويه 

 ـه،2٤١1 سنة املتوىف النانويل مظهر حممد يخوالش السهارنفوري، عيل أمحد
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 حممد عن أربعتهم ـه،2٤2٣ سنة املتوىف القاري البانيبتي الرمحن عبد والشيخ

 .املؤلف والده عن الدهلوي، العزيز عبد اإلمام جده عن الدهلوي، إسحاق

 

 بن مدحم بن احلسن بن حسني عن أيضا، اإلسالم بن اهلل عبيد ويرويه 

 احلازمي نارص بن حممد الشيخ عن ـه،2٤١١ سنة املتوىف األنصاري مهدي

 عبد جده عن الدهلوي، إسحاق حممد عن ـه،211٤ سنة املتوىف الضمدي

 .الدهلوي اهلل ويل املؤلف والده عن الدهلوي، العزيز

 

 بدع السيد عن الديوبندي، حسن حممود عن أيضا اهلل عبيد ويرويه 

 .املؤلف عن دي،الزبي مرتىض السيد عن األهدل، الرمحن

 

 باقيال عبد بن حممد املحدث شيخه عن أيضا، املشاط الشيخ ويرويه 

 سنة املولود اهلل أهل بن رمحن فضل عن ـه،2٤٢٣ سنة املتوىف املدين األيويب

 املؤلف عن الدهلوي، العزيز عبد شاه عن ـه،2٤2٤ سنة واملتوىف ـه21١1

 . الدهلوي اهلل ويل

 بيني فإن الدهلوي، اهلل ويل عن إسناد من يل وقع ما أعىل هذا) :قلت

 .(رواة مخسة وبينه
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 حممد الشيخ عن إجازة" اإلسناد مهامت إىل اإلرشاد" ثبت أروي كام 

ئيل  درسةامل ومدير هريانة بوالية احلديث مجعية أمري- الندوي السلفي إرسا

 هعلي قرأ  وقد الشكراوي، عبداجلبار العالمة شيخه عن -بميوات املحمدية

 العالمة وشيخه الدهلوي، املحدث اهلل أمحد شيخه عن كاملة، الستة كتبال

 املحدث حسني نذير السيد اإلمام عن كالمها الدهلوي، الصدري عبدالوهاب

 الشاه العرص مسند عن الدهلوي، املحدث إسحاق حممد الشيخ عن الدهلوي،

 .الدهلوي املحدث اهلل ويل اإلمام عن الدهلوي، املحدث عبدالعزيز

 

  عن الشيخ موفق عبد القادر " اإلسناد مهامت إىل اإلرشاد" ثبتكام أروي

 عن مجاعة، وهم: األعظمي الرمحن عن حبيب ،عن شيخه صبحي السامرائي

 وأصغر ،السنبيل بخش وكريم العثامين، أمحد وشبري الربفايل، الرمحن عبد

 يحلا عبد بن القيوم الكشمريي، عن عبد أنور وحممد الديوبندي، حسني

الدهلوي، عن عبد العزيز الدهلوي ولد املؤلف،  إسحاق الربفايل، عن حممد

 . الدهلوي اهلل ويل املؤلف عن

 

 قطب النواب عن آبادي، اإلهل احلق عبد عن األعظمي يرويه وكذا 

 عن الدهلوي، العزيز عبد عن الدهلوي، إسحاق حممد عن الدهلوي، الدين

 .الدهلوي اهلل ويل
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 (اإلسناد يف اداإلسع) ثبت -2١

 :ـه2٤٢٣ سنة املتوىف األيويب الباقي عبد بن حممد للعالمة 

 .املؤلف عن املشاط، الشيخ عن جربان، ابن أمحد الشيخ عن وأرويه

 

 

 ثبت )املنح البادية يف األسانيد العالية( -22

 .الفايس للعالمة

 

 يل(ا يل يف األسانيد العوآلوثبت )عقود ال -21

 .نعابدي بن أمني حممد للعالمة 

 

 وثبت )هادي املريد لطرق األسانيد( -2٤

 ربعنيأ يف اإلجازة يتضمن وهو النبهاين، إسامعيل بن يوسف للشيخ 

 .ثبتا
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 وثبت )الكتاين(  -2٣

 .الكتاين جعفر السيد للشيخ

وأثبات )الشموس الشارقة(، وخمترصه )البدور السافرة(،  -21

 و)املنهل الروي الرائق(، )وسوابغ األيد يف مرويات أيب زيد(

 .السنويس عيل بن حممد السيد عالمةلل

 وثبت )حرص الشارد( -2٢

 .السندي عابد حممد للعالمة 

 وثبت )القويسني( -2١

 .القويسني حممد الشيخ للعالمة 

 وثبت )البناين( -21

 .البناين احلسن بن حممد للعالمة 

 عن جربان، بن أمحد شيخي عن أرويه األثبات هذه من سبق ما وكل

 اهلل يبحب حممد شيخه عن ،(الكبري الثبت) ثبته يف كام املشاط، الشيخ

 املقدمة) املشهور ثبته يف ما عىل ـه،2٤٢٣ سنة بمرص املتوىف الشنقيطي

ئد يف العلمية نية العلوم فوا  (.السُّ
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 سنيح بن عيل حممد شيخه عن( الشارد حرص) ثبت املشاط يروي كام 

 لفمؤ يالسند عابد حممد شيخه عن اهلندي، احلق عبد الشيخ عن املالكي،

 .الثبت

*** 

 

 (الشوكاين بني القضاة بإجازة اليامين النفس) ثبت -21

 :ـه211١ املتوىف اليامين األهدل سليامن بن الرمحن عبد السيد للعالمة 

 :منها طرق من وأرويه

 محدأ بن سامل السيد عن املشاط، الشيخ عن جربان، ابن الشيخ عن -2

 احلسن نع( اليامين النفس) هاومن املشهورة األثبات بكل احلرضمي جندان بن

ي بن عبيد بن  دأمح عن القديمي، حجر الرمحن عبد بن داود عن األهدل، نخز 

 .املؤلف عن النهاري، ثابت بن

 اصةاخل وباإلجازة الفاداين، الفيض أيب عن العامة باإلجازة أرويه كام -1

 بن ييساإلدر أمحد السيد عن الفاداين، عن كالمها معبد وأمحد جربان ابن عن

 بن عمر نب حييى بن سليامن بن الرمحن عبد بن سليامن بن اهلل عبد بن حممد

 حممد والده عن ـه،2٤1١ سنة املتوىف اليامين الزبيدي األهدل بن القادر عبد

 .األهدل سليامن بن الرمحن عبد املؤلف جده عن اهلل، عبد بن
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 لماملع هيمإبرا  شيخه عن اليامين، جربان ابن الشيخ عن أرويه كام -٤

 مدحم السيد عن الضحوي، فايز بن احلسن العالمة عن الضحوي، الشوييش

 ل،األهد الباري عبد بن احلسن السيد عمه عن األهدل، الباري عبد أمحد بن

 .األهدل الرمحن عبد املؤلف عن

*** 

 (الشنواين العالمة) ثبت -1١

 :األزهري الشافعي الشنواين حممد ملؤلفه 

 افعيةالش شيخ عن املشاط، الشيخ عن جربان، نب أمحد الشيخ عن وأرويه

 عن ـه،2٤1٣ سنة بمكة املتوىف باجنيد، بكر أيب بن عمر حفص أبو بمكة

 .املؤلف عن الدمياطي، حسن بن عثامن عن دحالن، زيني أمحد السيد

 الكيامل حسني الشيخ بن عيل حممد شيخه عن أيضا املشاط ويرويه 

 املكي ثم الدمياطي حسن بن عثامن يخهش عن ـه،2٤٢١ سنة بالطائف املتوىف

 .املؤلف عن ـه،21٢1 سنة املتوىف

*** 
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 (الكزبري) ثبت -12

 حممد الشام حمدث احلافظ العالمة ابن الرمحن عبد الشام ملحدث 

 :ـه21١٣ سنة املتوىف الكزبري،

 بن عيل حممد عن املشاط، عن جربان، ابن أمحد الشيخ عن وأوريه

 . املؤلف عن حسني،

*** 

 

 (الطالبني بغية) ثبت -11

 :ـه222٤ سنة املتوىف النخيل حممد بن أمحد للشيخ 

 جربان ناب عن وباخلاصة الفاداين، الفيض أيب عن العامة باإلجازة وأرويه

 نب عيل أرشف املحدث املعمر الشيخ عن الفاداين، عن كالمها معبد وأمحد

 حسن حممود هلندا شيخ عن ـه،2٤٢1 سنة املتوىف التهانوي احلنفي احلق عبد

 املتوىف النانوتوي يعقوب حممد الشيخ وعن ـه،2٤٤1 سنة املتوىف الديوبندي

 وىفاملت النانوتوي قاسم حممد الشيخ عن حسن حممود ويرويه ـه،2٤١1 سنة
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 سليامن أيب الشيخ عن السهارنفوري، عيل أمحد املحدث عن ـه،211١ سنة

 .الدهلوي إسحاق حممد

 ـه،211٢ سنة املتوىف الدهلوي الغني عبد عن يعقوب، حممد ويرويه 

 .الدهلوي سعيد أيب أبيه عن

 هللا ويل أبيه عن الدهلوي، العزيز عبد عن سليامن وأبو سعيد أبو كالمها

 نةس املتوىف الكوراين، إبراهيم بن طاهر أيب حممد الشيخ عن الدهلوي،

 حسن بن إبراهيم والده أوهلم: اخلمسة احلجاز مسندي عن ـه،221٣

 وثانيهم ،(اهلمم إليقاظ األمم) ثبته يف بام ـه22١2 سنة املتوىف الكوراين

 ،(اإلمداد) ثبته يف بام ـه،22٤٣ سنة املتوىف البرصي سامل بن اهلل عبد الشيخ

 بغية) ثبته يف بام ـه،22٤١ سنة املتوىف النخيل حممد بن أمحد الشيخ وثالثهم

 بام ـه،222٤ سنة املتوىف ميالعجي عيل بن حسن الشيخ ورابعهم ،(الطالبني

 املغريب داينالرو سليامن بن حممد الشيخ وخامسهم ،(املتطلع كفاية) ثبته يف

 (.السلف بموصول اخللف صلة) ثبته يف بام ـه،2١1٣ سنة املتوىف

 نخيل،ال أمحد بن الرمحن عبد عن أيضا الدهلوي اهلل ويل الشيخ ويروي 

 .أبيه عن

 عيل نب حسن الشيخ عن احلنفي، لعيالق الدين تاج الشيخ عن وروى 

 .العجيمي
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 ( واألثبات الفهارس فهرس) ثبت -1٤

 سنة املتوىف الفايس املغريب احلسني الكتاين احلي عبد حممد السيد للعالمة

 :ـه2٤11

 لشيخا عن املكي، ثم اليامين جربان بن جابر بن أمحد الشيخ عن وأرويه 

 عبد عن الندوي، سينياحل سلامن الشيخ وعن املؤلف، عن املشاط حسن

 .املؤلف عن غدة، أبو الفتاح

 ن ع والشيخ ماهر الفحل، كالمها القادر عبد عن الشيخ موفق كام أرويه

 سامل نب حممد السيد املرصية الديار الشيخ صبحي السامرائي عن حمدث

  التجاين، عن املؤلف. احلسني احلسيني

*** 

 

 (الكتاين جعفر بن حممد) ثبت -1٣

 .عنه املشاط، عن جربان، ابن أمحد يخالش عن وأرويه 

*** 
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 (للمستجيز الوجيز املعجم) ثبت -11

 : الغامري صديق بن حممد بن أمحد للعالمة 

 .املؤلف عن املشاط، عن جربان، ابن عن وأرويه

 

*** 

 ( الغامري اهلل عبد) ثبت -1٢

 : الغامري صديق بن حممد بن اهلل عبد للمحدث

 .عنه املشاط عن السابق باإلسناد وأرويه

 

*** 

 . الصحيحني.ثبت )أسانيد الكتب احلديثية السبعة -1١

 والسنن األربعة وموطأ مالك(

 :املكي الفاداين الفيض أيب املعمر للمحدث 

 ابن وأمحد معبد أمحد الشيخني عن اخلاصة اخلطية باإلجازة وأرويه

 .العامة باإلجازة املؤلف عن أرويه كام املؤلف، عن جربان

*** 
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 ملشاط( املعروف بـ)الثبت الكبري( ثبت )الشيخ ا -11

 :ـه2٤11 سنة املتوىف قاضيها املكي املشاط حممد حسن للشيخ

  .املؤلف عن املكي اليامين جربان ابن أمحد الشيخ عن وأرويه

*** 

 (  سيف نور حممد الشيخ)حمدث مكة  ثبت -11

 .املؤلف عن جربان بن أمحد الشيخ عن وأرويه

*** 

 والرتمذي داود وأبو مومسل البخاري :الستة الكتب)  -٤١

 (ماجه وابن والنسائي

 :منها طرق من وأروهيا

نا وقد- السوداين صديق حممد يوسف املحدث شيخي عن -2  يهعل قرأ

 -2٣١1 نةس الكويت بجامعة الرشيعة كلية يف مسلم، صحيح كتب من بعضا

 نةس القعدة ذي يف مكة يف خاصة خطية إجازة بروايتها أجازين ثم ـه،2٣١1

 إىل املشهورة بأسانيده الشنقيطي املختار حممد الشيخ عن -ـه2٣2٣

 .الستة الكتب أصحاب
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 – يالضحو جربان بن جابر بن أمحد املكي اليامين املحدث الشيخ -1

ء الضحى مدينة يف ولد  طلب يف ورحل ـه2٤11 سنة اليمن يف احلديدة بلوا

 ةمك إىل رحل ثم اليمن، مدن من وغريها واحلديدة وزبيد املراوعة إىل العلم

 رنو حممد والشيخ مشاط حسن الشيخ وقاضيها حمدثها ولزم ،ـه2٤11 سنة

س سيف،  معتس وقد – بمكة األهلية الدينية العلوم دار يف سنة عرشين ودرَّ

 لستةا بالكتب خاصة خطية إجازة وأجازين باألولية، املسلسل احلديث منه

 والشام واحلجاز اليمن أهل من شيوخه عن عامة روايته له جازت ما وبكل

 .والفقه احلديث يف واملغرب ومرص

 مدحم شيخه عن واملوطأ الستة الكتب املشاط حسن الشيخ ويروي 

 األنصاري األيويب أمحد خليل اهلند حمدث شيخه عن الكندهلوي، إدريس

 ويوير ،(املجهود بذل)بـ املشهور( داود أيب سنن) شارح املدين ثم اهلندي

 .نورأ أمحد السيد الشاه اهلند حمدث عن والرتمذي لبخاريا أيضا الكندهلوي

 

 سحاقإ بن إسامعيل حممد الشيخ والده عن الستة الكتب أيضا ويروي 

 .الوتري ظاهر بن عيل املدينة حمدث عن الكندهلوي،

 

 لشيخا عن احلديث كتب مجيع الكندهلوي عن املشاط الشيخ يروي كام 

 عن إسحاق، حممد الشيخ عن لوي،الده الغني عبد الشيخ عن أمحد، خليل

 يخالش عن الدهلوي، اهلل ويل الشيخ والده عن الدهلوي، العزيز عبد الشيخ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-35- 

 لدهلويا اهلل ويل وثبت ثبته، يف مذكور هو ما آخر إىل الكوراين، الطاهر أيب

 (.اإلسناد مهامت إىل اإلرشاد) بـ املشهور

 

 بالرواية وهأجاز الذين جربان بن جابر بن أمحد شيخي شيوخ ومن 

 :اليمن بلده أهل من خاصة، إجازة يده بخط عنهم بالرواية وأجازين عنهم،

 البوين أمحد والشيخ الضحوي، الشويش املعلم إبراهيم الشيخ

 مرزوق اهلل عبد والشيخ الضحوي، عيسى إبراهيم قاسم والشيخ الضحوي،

 مإبراهي بن حامد والشيخ دمهوش، حسني بن معوض والشيخ الصفاين،

 .الضحى بلده أهل من وغريهم اهلرري، اجلربين

 األهدل، شعيب حممد والسيد األهدل، عوض عمر السيد والشيخ

 يدوالس الزواك، حممد بن حسني والسيد القيم، قاسم بن مهدي والقايض

 محنالر عبد والسيد األهدل، حسن أمحد والسيد املديني، اهلل عبد بن حممد

 األهدل حسن والسيد األهدل، نده حسن حممد والسيد األهدل، حسن

 .املراوعة بلد منصب

 .بالطيس املشهور عيل حممد الشيخ احلديدة أهل ومن

 كثرية كتبا عليه وختم املشاط، حسن مكة قايض: احلجاز أهل ومن

 ثرية،ك كتبا عليه وقرأ  هالل، بن سيف نور حممد والشيخ ومشاركا، منفردا
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 حممد دوالسي التباين، العريب مدحم والعالمة املالكي، عباس علوي والسيد

 . الفاداين عيسى بن ياسني حممد والشيخ كتبي، أمني

 نب بكري والشيخ احلاروين، ناجي بو صالح العالمة: الشام أهل ومن

 .غدة أبو الفتاح عبد والشيخ البايب، رجب عبده

 بخيت حممد والشيخ خملوف، حممد حسني الشيخ: مرص أهل ومن

 .الدايم عبد مودحم والشيخ املطيعي،

 يف القرى، أم جامعة يف الدايم عبد حممود الشيخ أدركت وقد): قلت

، كبريا  شيخا وكان ـه،2٣21 سنة املاجستري مرحلة  نور حمياه يعلو معمرا

 عني،التس ناهز وقد العلمية، الرسائل بعض عىل يرشف وكان وجالله، العلم

 كةبرب أشعر زلت وما يل يدعو فأخذ امليش، عىل أعينه يوما بيده وأخذت

 .(دعائه

 بن اهلل عبد السيد: املغرب أهل من جربان ابن شيخي شيوخ ومن

 مدحم والشيخ الغامري، العزيز عبد السيد وأخوه احلسني، الغامري الصديق

 .احلسني بالقايد

 

 بن ابرج بن أمحد مكة يف الشافعية مفتي املحدث الشيخ أجازين وقد 

 هثبت يف كام ؛شيوخه عن مروياته بكل -بمكة ـه 2٣11 سنة املتوىف- جربان
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 ألصولا يف ومنظوماته كتبه وناولني ،"األسانيد من يل بام املريد حتفة"

 .العربية وعلوم الفقهية والقواعد

 

 ئيل حممد الشيخ عن اخلاصة باإلجازة الستة الكتب أروي كام  إرسا

 عن ي،كراوالش اجلبار عبد شيخه عىل كاملة الستة الكتب قرأ  وقد الندوي،

 الصدري الوهاب عبد العالمة وشيخه الدهلوي، املحدث اهلل أمحد شيخه

 عن الدهلوي، املحدث حسني نذير السيد اإلمام عن كالمها الدهلوي،

 زالعزي عبد الشاه العرص مسند عن الدهلوي، املحدث إسحاق حممد الشيخ

 . الدهلوي املحدث اهلل ويل اإلمام عن الدهلوي، املحدث

 

 ئيل حممد الشيخ يروي وكذا  شفيع مدحم الشيخ عىل الستة الكتب إرسا

 مودحم اهلند شيخ عن كالمها الديوبندي، إهلي حمبوب والشيخ الديوبندي،

 مدحم الشيخ عن كالمها القاسمي، العيل عبد والشيخ الديوبندي، احلسن

 إسحاق حممد اإلمام عن الدهلوي، الغني عبد الشاه عن النانوتوي، قاسم

 اهلل ويل والده عن الدهلوي، العزير عبد العرص مسند عن وي،الدهل

 .الدهلوي

 

 ئيل حممد الشيخ قرأ  كام فا إرسا  عىل كمال وموطأ الستة الكتب من أطرا

 حممد عن الدهلوي، حسني نذير اإلمام عن اجليوري، احلكيم عبد العالمة
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 يدهبأسان الدهلوي اهلل ويل والده عن العزيز، عبد عن الدهلوي، إسحاق

 .ثبته يف املذكورة

 وسنن والدارمي والطياليس أمحد ومسند الستة كام أروي الكتب 

يخ الش وعنه التجاين، سامل حممدالشيخ  طريق من والبيهقي، الدارقطني

 والشيخ ماهر الفحل. القادر عبد موفقالشيخ  وعنه السامرائي، صبحي

  *** 

 (األسانيد من يل بام املريد حتفة) ثبت -٤2

 ملحدث مفتي الشافعية بمكة أمحد بن جابر بن جربان اليامين املكي.شيخنا ال 

*** 

  

 (اإلجازة) ثبت -٤1

ج، أمني حممد للعالمة   السلطان بجامع واملدرس إسطنبول، حمدث رسا

 :الفاتح حممد

 ـه،2٣٤٣ سنة احلجة ذي ٣ اخلميس ليلة األربعاء بيته يف أجازين وقد 

 ضعب اإليامن) :حديث إلسنادبا حفظي من درسه جملس يف حدثته أن بعد

 لسعيدا الشهيد الشيخ بصحبتي وكان داود، أيب سنن من( شعبة وسبعون
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 ثبته وناولني مجيعا، فأجازنا اهلاجري، سيف والشيخ مفرح، آل سعد بن حممد

 العثامنية الدولة يف وآخرهم اإلسالم شيخ :شيوخه أشهر ومن ،(اإلجازة)

 املرصية الديار ومفتي شلتوت، ودحمم األزهر وشيخ أفندي، صربي مصطفى

ء وآخر سنة، أبو فهمي أمحد والشيخ خملوف، حممد حسنني  عثامنيةال الدولة قرا

 سلطانال مسجد وخطيب إمام أفندي الرمحن عبد الشيخ فيها القراءات ونارش

 .البقيع دفني البحريي الوهاب عبد حممد واملحدث بايزيد،

*** 

   (املستجيز هيبتغي فيام الوجيز التحرير)ثبت  -٤٤

 بالقاهرة أجازه وكان ، الكوثري زاهد حممد املحدث شيخه ه عنويروي

 .عنه الرواة آخر من فهو يوما، بعرشين وفاته قبل ـه،2٤١2 سنة

ئي، صبحي وعنه البدري، شاكر كام يرويه عنه بد موفق ع وعنه السامرا

 وماهر الفحل. القادر

*** 

   (واإلسناد ةاإلجاز من يل ما بعض بذكر اإلرشاد)ثبت  -٤٣

ج  أمني حممد العالمة هيرويو  املكي باحلرم املدرس شيخه عنرسا

 ـه.2٤١١ سنة بالقاهرة أجازه قد وكان ثبته، املشاط حسن حممد املحدث
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 (والداين القايص إعالم) ثبت -٤1

 علامء من أجازه كام ـه،2٣١2 سنة بمكة أجازه وكانالفاداين  ويرويه عن 

 ديب حممد والشيخ األموي، باجلامع درسامل احللبي الرزاق عبد الشام

 أبو تاحالف عبد والشيخ النبوية، املدينة نزيل عوامة حممد واملحدث الكالس،

 الندوي ناحلس أبو والشيخ النعامين، الرشيد عبد حممد باكستان وحمدث غدة،

 ثبته يف كام األتراك علامء من وغريهم ـه،2٣21 سنة اهلند يف زاره حني

 .املذكور

*** 
 

 

 (اللجيني العقد) ثبت   -٤٢

 نيوناول الندوي، احلسيني طاهر حممد بن سلامن الشيخ اهلند ملحدث 

 :ـه2٣٤1 صفر 1 بتاريخ يده بخط إجازته وعليه ثبته

 مدحم املحدث والده عن املشهورة، بأسانيده احلديث كتب عامة ويروي 

 احلسن وبوأ السنبهيل، الدين وبرهان األعظمي، الستار وعبد احلسيني، طاهر

 .وغريهم غدة، أبو الفتاح وعبد الندوي، احلسني عيل
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  :بأسانيده يروهيا التي املشهورة األثبات ومن

   (الرمحن فضلموالنا  بأسانيد خواناإل إحتاف) ثبت -٤١

 مدحم عن الكتاين، احلي عبد حممد عن غدة، أبو الفتاح عبد عن ويرويه

 .عنه األيويب الباقي عبد

 يرويهو الشوكاين، اإلمام وقاضيها اليمن ملحدث( براألكا إحتاف) وثبت 

 الرمحن وعبد الطونكي، خان حيدر حسن عن الندوي، احلسن أيب عن

 نارص بن حممد عن األنصاري، حمسن بن حسني عن كالمها املباركفوي،

 كلهم الشوكاين، حممد بن وأمحد األهدل، الباري عبد بن وحسن احلازمي،

( ناداإلس مهامت عىل اإلرشاد) ثبت ويروي. به الشوكاين عيل بن حممد عن

 سناحل أيب شيخه عن الدهلوي، الرحيم عبد بن أمحد اهلل ويل اهلند ملحدث

 السيد عن كالمها خان، حسن وحيدر املباركفوي، الرمحن عبد عن الندوي،

 العزيز عبد عن الدهلوي، إسحاق بن حممد عن الدهلوي، حسني نذير

 .عنه الدهلوي،

 عبد احلافظ وحمدثها احلجاز ملسند( اإلسناد علو بمعرفة اإلمداد) وثبت

 عن ويرويه ـه، 22٤٣ املتوىف الشافعي املكي البرصي سامل بن حممد بن اهلل

 محدأ خليل عن السهارنفوي، اللطيف عبد عن األعظمي، الستار عبد شيخه

 ديوالس السنبهيل، الدين وبرهان شيخه عن يرويه كام ،(ح) السهارنفوري
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دابادي، أمحد الدين فخر  يلخل قاال الديوبندي، حسن حممود عن كالمها املرا

 عيدس أيب بن الغني عبد أخربنا قاال الديوبندي، وحممود السهارنفوري،

 عبد املحدث العالمة ألمي جدي أنا الدهلوي، إسحاق اإلمام أنا املجددي،

 عبد بن أمحد ماإلما والدي أنا الدهلوي، الرحيم عبد بن أمحد بن العزيز

 اهلل بدع والدي أنا البرصي، سامل بن اهلل عبد بن سامل أنا الدهلوي، الرحيم

 .به احلافظ البرصي سامل بن

 احلي عبد حممد عن غدة، أبو الفتاح عبد شيخه عن اإلمداد ثبت يروي كام

 زين عن أبيه، عن اإلسكندري، البنا صالح بن حممد بن اهلل عبد عن الكتاين،

 .عنه املغريب، اهلل عبد بن حممد عن الليل، مجل العابدين

  :أيضا ويروي

 .غدة أبو (الفتاح عبد الشيخ ومرويات بأسانيد الفتاح إمداد) ثبت -٤1
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  ملكيا العجيمي عيل بن حسن للمحدث( املستطلع كفاية) وثبت -٤1

 .احلنفي

 .زائرياجل الثعالبي حممد بن عيسى للمحدث( الرواية كنز) وثبت -٣١

  حممد السيد للحافظ( العوايل اجلواهر من يلالآل لقط) وثبت -٣2

 .الزبيدي الواسطي احلسيني حممد بن مرتىض

  عمر بن أمني حممد للسيد( عابدين ابن إجازات جمموعة) وثبت -٣1

 .احلنفي الدمشقي احلسيني عابدين

  حجر ابن للحافظ( املفهرس للمعجم املؤسس املجمع) وثبت -٣٤

 .العسقالين

  بيلالبا الدين عالء بن حممد للحافظ( األسانيد منتخب) وثبت -٣٣

 .الشافعي املرصي

 .السيوطي الدين جالل للحافظ( املعجم يف املنجم) وثبت -٣1

  يلع احلسن أيب الرشيف لشيخه (واليمن اهلند نفحات) وثبت -٣٢

 .الندوي

 .الكتاين احلي لعبد( الفهارس فهرس) وثبت

 .املدين الفالين عمر ابن للمحدث( الثمر قطف) وثبت
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 ي،الكرد الكوراين حسن بن إبراهيم للمال( اهلمم يقاظإل األمم) وثبت

 اهرط أيب عن الدهلوي، اهلل ويل إىل السابق بإسناده شيوخه عن ويرويه

 احلي عبد حممد عن غدة، أبو الفتاح عبد شيخه عن ويرويه عنه، الكردي

 عالء بن حممد عن الكزبري، الوجيه عن السكري، اهلل عبد عن الكتاين،

 يدسع حممد بن وحسن املكي، املنويف سعد حممد بن راهيموإب الزبيدي،

 .عنه ثالثتهم الكوراين،

 .األهدل يامنسل بن الرمحن عبد الدين وجيه للسيد( اليامين النفس) وثبت

 بن الغني بدع للمحدث( الغني عبد الشيخ أسانيد يف اجلني اليانع) وثبت

 .احلنفي الدهلوي املجددي سعيد أيب

 ديقالص بن حممد بن أمحد للسيد( للمستجيز جيزالو املعجم) وثبت

 .الغامري

 *** 
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 (اجلهابذة تذكرة) املسمى (الرواية إجازة) ثبت -٣١

 الهور بجامعة احلديث شيخ مصنفه من اخلاصة باإلجازة وأرويه

 إسامعيل بن خان عيسى بن اهلل ثناء النرص أيب املحدث: بباكستان اإلسالمية

 ...الهور نزيل املدين ثم الرسهالوي ثم الكلسوي خان

 اهلل بدع احلافظ العالمة عن مالك وموطأ الستة الكتب ثبته يف ويروي 

 جامعة يف والتفسري احلديث شيخ الروبري، ترسي األمر دين روش ميان بن

 الغزنوي اجلبار عبد اإلمام شيخه عن بالهور، السلفية احلديث أهل

 نذير دالسي عن كالمها آبادي، رالوزي املنان عبد احلافظ والشيخ األمرترسي،

 العزيز عبد ألمه جده عن الدهلوي، إسحاق الشاه عن الدهلوي، حسني

 مهامت إىل اإلرشاد" :ثبته يف كام الدهلوي، اهلل ويل اإلمام عن الدهلوي،

 ".اإلسناد

 اهلل عبد خهشي عىل مرتني البخاري صحيح املدين اهلل ثناء الشيخ قرأ  وقد

 حلافظا املحدث عىل النبوي املسجد يف شيخه عىل عضهب قرأ  كام ميان، بن

 .الكوندلوي حممد

 دهعب حممد القاسم أيب شيخه عن واملوطأ الستة الكتب يروي كام 

 امعةباجل احلديث وشيخ دهلي، يف الرمحانية احلديث بدار املدرس الفالح
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 فظاحلا خهشي عىل واملوطأ داود وأيب البخاري قرأ  وهو  آباد، بفيصل السلفية

 نانامل عبد واحلافظ غزنوي، الغفور عبد الشيخ عن الكوندلوي، أعظم حممد

 مدحم الشيخ عىل الرتمذي وجامع مسلم صحيح وسمع قرأ  كام آبادي، وزير

 نع احلافظ عن والسلفي لكاندلوي كالمها آبادي، وزير السلفي إسامعيل

 بن مدحم ماماإل عن البناريس، احلق عبد الشيخ عن آبادي، الوزير املنان عبد

 ".األكابر إحتاف" :ثبته يف كام شيوخه عن الشوكاين عيل

 

 عن الدهلوي، الدين رشف عن" األكابر إحتاف" الفالح يروي كام 

الثة: الث املشايخ عن هبوبال، نزيل اخلزرجي، األنصاري حمسن بن حسني

 نب حممد بن وأمحد األهدل، عبدالباري بن وحسن احلازمي، نارص بن حممد

 .الشوكاين عيل بن حممد اإلمام عن ثالثتهم الشوكاين، عيل

 

 راملعم الشيخ عن داود وأيب والرتمذي الصحيحني الفالح ويروى 

 نع الديوبندي، احلسن حممود الشيخ عن احلنفي، كجرايت حممود سلطان

 الكنكوهي، أمحد رشيد والشيخ نانوتوي، الصديقي قاسم حممد الشيخ

 اجليل عاليان" يف بإسناده املكي املهاجر املجددي الغني عبد الشيخ عن كالمها

 عبد عن الدهلوي، إسحاق حممد الشاه عن ،"الدهلوي الغني عبد أسانيد من
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 مهامت إىل اإلرشاد" يف بأسانيده الدهلوي اهلل ويل أبيه عن الدهلوي، العزيز

 ".اإلسناد

 

 يف هوزار نصيف حممد الشيخ عن إجازة الستة الكتب الفالح يروي كام 

 .الدهلوي حسني نذير الشيخ عن جده،

 

 وسلطان الدهلوي الدين رشف الشيوخ عن إجازة الفالح يروي كام 

 وحممد دهلويال الوهاب عبد تراب وأيب املولتاين احلق عبد وابنه املولتاين حممود

 عن هوراملش بإسناده الدهلوي حسني نذير الشيخ عن كلهم السهسواين، بشري

 .الدهلوي اهلل ويل عن العزيز، عبد عن الدهلوي، إسحاق حممد

 

 حممود الشيخ عن الكاندهلوي، الرمحن إشفاق عن الفالح ويروي 

 ."اجلني انعالي" :ثبته يف بأسانيده املجددي الغني عبد عن الديوبندي، احلسن

 

 الواحد دعب بن احلق عبد املحدث شيخه عن عيسى بن اهلل ثناء يروي كام 

 أمحد ومسند واملوطأ، القرآن املكي، حلرمبا املدرس هاشم بن حممد بن

 حبان وابن خزيمة ابن وصحاح األربعة، والسنن والصحيحني، والدارمي،

 واجلاللني، ريكث وابن جرير ابن وتفسري والبيهقي، للدارقطني والسنن واحلاكم،

 .ومكاتبة مشافهة ألكثرها، وإجازة لبعضها، وسامعا قراءة
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 رنذي السيد عن عبدالرحيم، بن حسني دسعي أبو به فأجازه القرآن أما

 اهلل ويل عن الدهلوي، عبدالعزيز عن الدهلوي، إسحاق الشاه عن حسني،

 اسمق بن حممد عن املنويف، عبداخلالق عن السندي، فاضل حممد عن الدهلوي،

 إىل اليمني شحاذه العالمة والده عن اليمني شحاذه بن الرمحن عبد عن البقري،

 والده مات ثم ،♂...ڈ ژ ژ ڑ ڑڎ ڈ ▬ :تعاىل قوله

 سنباطي،ال احلق عبد بن أمحد شهاب الشيخ والده تلميذ عىل ختمته فاستأنف

 سامل نب الدين نارص نرص أيب الشيخ عىل وهو ، اليمني شحاذة الشيخ عىل وهو

 عىل وهو ، األنصاري حممد بن زكريا حيي أيب اإلسالم شيخ عىل وهو الطبالوي،

ءال وحجة احلفاظ إمام عىل وهو الُعقبي، حممد بن نرضوا  نعيم أيب الشيخ  قرا

 عن زري،اجل بابن الشهري يوسف بن عيل بن حممد بن حممد بن حممد اخلري أيب

 أمحد نب القاسم حممد أيب عن أبيه، عن الدمشقي، احلسني بن أمحد العباس أيب

 عن ،البلنيس حممد بن عيل عن األندليس، الغافقي أيوب بن حممد عن الزرقي،

 ن،غلبو بن الطاهر عن الداين، سعيد بن عثامن عن األموي، نجاح بن سليامن

 بن اهلل عبيد عن األشناين، سهل بن أمحد عن اهلاشمي، عيل بن حممد عن

 لسلمي،ا حبيب بن اهلل عبد عبدالرمحن أيب عن عاصم، عن حفص عن الصباح،

 .ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن عفان، بن عثامن عن

 .بالقرآن الواحد عبد بن احلق عبد عن اهلل ثناء الشيخ إسناد انتهى
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 أيب شيخال عىل" النرش طيبة" كتابه بمضمون اجلزري ابن وقرأ  :أنا قلت

 بدع بن عيل احلسن أيب الشيخ عن وهو مالك، بن يوسف بن أمحد جعفر

 ناحلس أيب اإلمام عن وهو وضاح، بن حممد بكر أيب الشيخ عن وهو العزيز،

 داود، أيب نجاح القاسم أيب بن سليامن اإلمام عن ووه هذيل، بن حممد بن عيل

 ،"ريالتيس" كتاب صاحب سعيد بن عثامن الداين عمر أيب احلافظ عن وهو

ء بإسناده " النرش" تابك يف مبسوطة العرشة، متام الثالثة وكذلك ،ةالسبع للقرا

 إىل ورواهتم العرشة القراء سند أوصل قد وفيه بالتفصيل اجلزري البن

 .ملسو هيلع هللا ىلص الكريم النبي عن وهم ـ أمجعني عنهم اهلل ريض ـ الصحابة

 

 دينامل األنصاري حممد بن محاد الشيخ عن اهلل ثنا الشيخ يروي وكذا 

 للغةا وكتب واملوطأ الستة الكتب: املنورة باملدينة ـه2٤1١ سنة منه بإجازة

 ةكالكافي النحو وكتب األدب يف الستة والدواوين والصحاح كالقاموس

 الغةالب وكتب واخلرضي، واألشموين مالك، ابن لإلمام الالميةو واأللفية

 وكتب ون،الفن الثالثة نظم املكنون واجلوهر التلخيص عىل اخلمسة كالرشوح

 نع مالك، مذهب وكتب املرونق، والسلم وإيساغوجي كالشمسية املنطق

 تقي، بن أمحد وخاله األنصاري، أمحد بن حممد عمه بلده أهل من شيوخه

 إىل نادهبإس دانيال بن أمحد الرشيف عن ثالثتهم الكسائي، بن موسى وخاله

 .الكتب هذه
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 أيب شيخه عن البخاري صحيح باإلجازة األنصاري محاد يروي كام 

 مدحم عن األنصاري، إسحاق بن الطيب حممد عن الرشيف اهلل عبد بن بكر

 الغني دعب الشيخ عن الوتري، ظاهر بن عيل عن أبيه، عن الكتاين، جعفر بن

 صاحب السندي عابد حممد عن ،"اجليل اليانع" ثبت صاحب الدهلوي

 هذه يف كام" الثمر قطف" صاحب الفالين صالح عن ،"الشارد حرص"

 .املشهورة األثبات

 

 ذكورامل الثبت يف كام كثريين شيوخ عن األنصاري محاد يروي كام. 

 

 يراألنصا محاد الشيخ عن عيسى بن اهلل ثناء الشيخ يروي وكذا 

 واقترص- روايته له جاز ما وكل الستة بالكتب ـه 2٤11 سنة خاصة بإجازة

 املحقق الزاهد الورع العامل عن -أحدمها شيخني عن الرواية عىل فيها

 رشح األحوذي حتفة" مؤلف اهلندي املباركفوري عبدالرحيم بن عبدالرمحن

 عن الدهلوي، إسحاق حممد عن الدهلوي، حسني نذير عن ،"الرتمذي

 .املشهورة بأسانيده الدهلوي عبدالعزيز
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 حمسن نب حسني بن حممد اخلاصة باإلجازة املتفنن العامل عن يروي كام 

 األهدل مقبول بن حييى بن الرمحن عبد عن جده، عن أبيه عن احلديدي،

 ".اليامين النفس" :ثبت صاحب

 

 الكتب ـه2٤11 سنة اخلاصة باإلجازة أيضا اهلل ثناء الشيخ ويروي 

 ينةباملد اإلسالمية باجلامعة املدرس حسن الغفار عبد الشيخ عن تةالس

 الدهلوي العزيز عبد عن إسحاق الشاه عن الدهلوي، اهلل أمحد عن النبوية،

 .املشهور بإسناده أبيه عن

 

 ءة واملوطأ، الستة الكتب عيسى بن اهلل ثناء يروي وكذلك  سامعاو قرا

 . ـه2٤11 سنة روبري اهلل عبد احلافظ من

 

 ييحم احلافظ بن عيل حممد احلسن أيب شيخه عن إجازة كذلك ويروهيا 

 علويال السلفي اهلل بارك احلافظ بن حممد احلافظ بن الرمحن عبد الدين

 ،ـه2٤11 سنة هبا أجازه وقد النبوي، باملسجد املدرس املدين ثم اللكهوي

 وبكل هبا وأجازه آبادي الوزير املنان عبد احلافظ شيخه عىل هو وقرأها

 السلفي، الدهلوي حسني نذير املحدث شيخه عن ،ـه2٤1٢ سنة مروياته
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 عبد بن أمحد اهلل ويل أبيه عن العزيز عبد عن الدهلوي، إسحاق حممد عن

 .املشهور ثبته يف كام الدهلوي الرحيم

 

 كام الشوكاين عيل بن حممد عن البناريس احلق عبد شيخه عنيروهيا و 

 ."األكابر إحتاف" :ثبته يف

 

 حممد يوسف العالمة شيخه عن عيسى بن اهلل ثناء يروي كام 

 باإلجازة ية،النبو باملدينة احلديث وبدار املدين، باحلرم املدرس الباكستاين،

 الرمحاين اهلل عبيد احلسن أيب شيخه عن ،ـه2٤11 سنة مروياته لكل اخلاصة

 وموطأ ةتالس بالكتب أجازه وقد املباركفوري، السالم عبد حممد الشيخ بن

 نع والتفسري، احلديث كتب من وغريها واملعاجم واملسانيد والسنن مالك

 ،"وذياألح حتفة" مؤلف املباركفوي عبدالرمحن بن حممد العىل أيب شيخه

 نع حسني، نذير الشيخ عن كالمها الدهلوي، القريش اهلل أمحد العالمة وعن

 .أبيه عن العزيز عبد عن الدهلوي، إسحاق حممد

 ارصن بن حممد شيخيه عن األنصاري حمسن حسني الشيخ جازمهاأ وكذا

 الشوكاين عن كالمها الشوكاين، عيل بن حممد بن وأمحد احلازمي، احلسني

 ". األكابر إحتاف" :بثبته
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   (اإلجازة يف الوجادة) ثبت -٣1

 .آبادي عظيم احلق شمس حممد للشيخ

 عن السابق، ثبته يف كام املدين اهلل ثناء الشيخ عن اخلاصة باإلجازة وأرويه

 .احلق شمس عن الدهلوي، الدين رشف شيخه

*** 

 ثبت موفق بن عبد اهلل عبد القادر -٣1

الشيخ املكرمة؛  بمكة القرى أم جامعة يف وعلومه، ألستاذ احلديث

 وأرويه عنه باإلجازة اخلاصة.؛ القادر عبد اهلل عبد بن موفقلربوفسور ا

*** 

 ماهر بن ياسني الفحلثبت  -1١

 ،حل الفلشيخ دار احلديث يف العراق الشيخ الدكتور ماهر بن ياسني

 .اخلاصةوأرويه عنه باإلجازة 

*** 
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 ثبت عبد الوكيل بن عبد احلق اهلاشمي -12

وأرويه عن الشيخ ماهر اهلاشمي،  احلق عبد بن الوكيل للشيخ عبد

 الفحل عن املؤلف.

*** 

  البغدادي األلويس الدين خري نعامن العالمة ثبت -11

ن عكالمها  والشيخ ماهر الفحل؛ بن عبد القادر وأرويه عن الشيخ موفق

 بن يمالكر عبد املعمر املحدث السيد شيخه عن ،السامرائي صبحيالشيخ 

 اكرش أمحد اآللويس آل عن الشيخيل يروي كام ،احلسني الشيخيل عباس

 دعب موفق للشيخ صبحي الشيخ إجازة يف كام ،وغريهم شكري وحممود

 .القادر

*** 

ئز) ثبت -1٤  ( واألثبات الكتب أسانيد يف والصالت اجلوا

 .البنجايب اخلانفوري إسامعيل بن يوسف للمحدث

 لقادرا عبد موفق وعنه ،السامرائي صبحي هنوع ،الشيخيل عنه ويرويه

 .وماهر الفحل
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   مطبوع - اليامين السبيعي حمسن بن حسني املحدث ثبت  -1٣

ئي، صبحي ، وعنهالشيخيل عنه ويرويه  لقادرا عبد موفق وعنه السامرا

 .وماهر الفحل

*** 

  امعواجل احلديث دار إمام احلسني الدين بدر سيدال ثبت   -11

  مطبوع - بدمشق األموي

ئي، صبحي وعنه ،الشيخيل عنهيرويه و  لقادرا عبد موفق وعنه السامرا

 .وماهر الفحل

*** 

   مطبوع - الدهلوي الستار عبد املحدث ثبت -1٢

ئي، صبحي وعنه ،الشيخيل عنهيرويه و  لقادرا عبد موفق وعنه السامرا

 .حلوماهر الف

 موفق هوعن السامرائي، صبحي وعنه احلسيني، سامل حممد كام يرويه عنه

 .وماهر الفحل عبد القادر

*** 
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  املحرويس محدان عمر ثبت -1١

ئي، صبحي وعنه ،الشيخيل ويرويه وماهر  رالقاد عبد موفق وعنه السامرا

 .الفحل

ئي، صبحي وعنه احلسيني، سامل حممد الشيخ ويرويه عنه  عنهو السامرا

 .وماهر الفحل عبد القادر قموف

*** 

 اجلزويل الشيخ ثبت -11

ئي، صبحي وعنه الشيخيل، عنه ويرويه  لقادرا عبد موفق وعنه السامرا

 .وماهر الفحل

*** 

 ( اللطيف املكتوب) ثبت -11

 ئي،السامرا  صبحي عنه ويرويه املباركفوري الرمحن عبد اهلند ملحدث

 .وماهر الفحل القادر عبد موفق وعنه

*** 
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   عمطبو - التونيس الرياحي الصادق حممد مةالعال ثبت -٢١

ئ صبحي وعنه املرصي، التجاين سامل بن حممد عنه ويرويه  ي،السامرا

  .وماهر الفحل القادر عبد موفق وعنه

*** 

 مطبوع - الظواهري فالح ثبت -٢2

 وعنهام األنصاري، الباقي عبد وحممد هاشم، ألفا الشيخ عنه ويرويه 

ئي، صبحي نهوع احلسيني، سامل حممد الشيخ  د القادرعب موفق وعنه السامرا

 .وماهر الفحل

*** 

 الغازي اهلل عبد ثبت -٢1

 موفق هوعن ،السامرائي صبحي وعنه التجاين، سامل بن حممد عنهيرويه و 

 .وماهر الفحل عبد القادر

*** 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-58- 

 

 وعمطب -الشنقيطي مايأبى بن حبيب بن حممد ثبت -٢٤

ئي، صبحي وعنه البدري، حممود شاكر السيد عنهيرويه و   عنهو السامرا

 .وماهر الفحل عبد القادر موفق

*** 

   مطبوع -النيفر الشاذيل حممد ثبت -٢٣

 وعمر عاشور، بن والطاهر النيفر، الصادق حممد والده عن يروي وهو

ئي،الس صبحي وعنه. املفتي الشيخ بن عمر سيدي حفص وأيب محدان،  امرا

 .وماهر الفحل موفق عبد القادر وعنه

*** 
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 "ودراسة دراية.. شيوخي" ثبت

 حرضت أو عليهم، قرأت أو منهم، سمعت ممن بالسامع شيوخي وأما

ءة درسهم جمالس  :وأشهرهم فأجلهم عليهم، والقرا

 من علامء نجد: 

 باز، بن اهلل عبد بن العزيز عبد الشيخ اململكة ومفتي نجد حمدث -2

 بالرياض ـه،2٣22 سنة ء،والعشا املغرب بني الثالثاء يوم دروسه لزمت وقد

 بقسم اإلمام، بجامعة للامجستري املنهجية السنة أدرس حينها وكنت-

 املعاد، وزاد للنسائي، والسنن الساري، هدي عليه ُيقرأ  وكان -احلديث

 .كثري ابن وتفسري

 لزمناو اململكة، يف العلامء كبار هيئة عضو قعود بن اهلل عبد الشيخ -1

 واالثنني، السبت يومي والعشاء، املغرب بني ـه،2٣22 السنة تلك درسه

ر مسجده يف وكان  نووي،ال برشح مسلم صحيح عليه ُيقرأ  وكان منزله، بجوا

م وبلوغ  رصوخمت خان، لصديق اخلالص والدين السالم، سبل ورشحه املرا

 نةس حدود يف فيها رأيته زيارة أول وكانت للموصيل، املرسلة الصواعق

 . مسجده يف جلمعةا خطبة وحرضت ـه، 2٣١٢



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-61- 

 سنة مرة أول أستفتيه أتيته قد وكنت العثيمني، صالح بن حممد الشيخ -٤

 نذاكآ املسجد وكان القديم، اجلامع عنيزة مسجد يف وكان تقريبا، ـه،2٣١1

 أمره راشته يكن ومل عليه، يقرأ  واحد طالب إال الشيخ عند يكن ومل طني، من

 اهلل صفات يف املثىل القواعد) كتابه فأهداين وأستفتيه، أزوره أخذت ثم بعد،

 لزمت ثم ـه،2٣١٢ سنة تقريبا ذلك وكان حديثا، طبع قد وكان ،(احلسنى

 فأذهب ـه،2٣2١ سنة إىل سنة، كل ذلك بعد املكثفة، الصيفية دروسه

، وأعود صباحا لدروسه  يوم كل العشاء، بعد وأعود املغرب وأحرض ظهرا

 جمالس من حرضته ومما ـه، 2٣2٣ - 2٣22 سني خاصة الدورات، مدة طول

 لزاد ورشحه النووية، األربعني ورشحه البخاري، صحيح رشحه: درسه

 التفسري لأصو يف كتابه ورشحه احلنبيل، رجب ابن قواعد ورشحه املستقنع،

 لورقاتا ورشحه احلنبيل، الفقه أصول يف التحرير خمترص ورشحه كامال،

 ورشحه ائض،الفر يف الرحبية ورشحه كثري، ابن تفسري يف ودرسه للجويني،

 لسنة،ا أهل عقيدة يف السفاريني نظم ورشحه املستقنع، زاد من للفرائض

 .دروسه من وغريها

 عليه وقرأت النحوي، الفالح صالح بن اهلل عبد الزاهد العابد الشيخ -٣

 يف السعدي شيخه منظومة -عثيمني ابن الشيخ مسجد- عنيزة جامع يف

 ذلكو التوحيد، كتاب عىل السعدي شيخه رشح من وقطعة الفقهية، القواعد
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 عيل وأمىل حينها، التدريس عن انقطع قد وكان ـه،2٣22 سنة حدود يف

 . (2)ترمجته

 هدرس حرضت وقد ،ةبريد مدينة علامء من منصور بن حممد الشيخ -1

نا حيث ـه،2٣2١ سنة الكويت زار حني  العلم طلبة من ومجاعة عليه قرأ

 تيمية ابن اإلسالم لشيخ الواسطية العقيدة وكتاب مسلم، حصحي من قطعة

ءة كامال، ءة كامال األصول الثالثة وكتاب تقرير، قرا  . تقرير قرا

                                                           

وقد كنت زرته يوم اجلمعة يف جامع عنيزة الكبري، حيث كان الشيخ ابن عثيمني جيلس للتدريس،  (2)

بعد املغرب، وكان يف مصاله، مشغوال بالذكر، وسلمت عليه وعرفته بنفيس، ورغبت بالقراءة عليه، 

ري وافق وبرب يل موعدا من الغد يوم السبت بعد الظهر فاعتذر النقطاعه للعبادة، ثم مل ا رأى إرصا

م، وقرأت عليه منظومة شيخه السعدي يف القواعد 211١/ ١/ 1٢ -ـه2٣21ربيع األول  1١بتاريخ 

الفقهية، ومن رشحه عىل كتاب التوحيد، وطلبت منه أن يميل عيل ترمجته فقال: أنا عبد اهلل بن صالح 

ـه، ودرست فيها االبتدائية، ولزمت الشيخ عبدالرمحن 2٤٣1ت يف عنيزة سنة بن حممد الفالح، ولد

السعدي، وكان يدرس زاد املستقنع يف الفقه، ومنتقى األخبار يف احلديث، والسفاريني يف العقيدة، 

، ودرست يف دار التوحيد يف الطائف وكان ـه2٤٢1ورشح قطر الندى يف النحو، وسافرت للحج سنة 

وكانت تعادل الثانوية  -م 21٣١ - 21٣٣وكان البيطار مديرها من سنة  -هبجة البيطار مديرها الشيخ 

ملدة أربع  ـه2٤٢1وذلك سنة  -أصبحت جامعة أم القرى  -الدينية، ودخلت كلية الرشيعة بمكة 

ثم عملت بالتدريس بمكة مدة، ثم تقاعد وأقام  - ـه2٤١1خترج يف أول دفعة للكلية سنة  -سنوات 

نيزة، وسألته عن شيخه السعدي أسئلة ومنها هل رجع السعدي عام قاله يف شأن يأجوج وأهنم ببلدة ع

أمم الغرب واحلضارة الغربية اليوم، ونحوها من املسائل التي خالف فيها أهل عرصه؟ فنفى رجوعه 

 عنها.
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 سعود بن حممد اإلمام بجامعة منهم واستفدنا عليهم درسنا وممن 

 :بالرياض

 علم عليه ودرسنا املرصي، املحدث معبد أمحد املحدث الشيخ -2

 قسم يف إلماما بجامعة للامجستري املنهجية السنة يف ألسانيدا ودراسة التخريج

 ابراألك إحتاف) ثبت ومنها شيوخه عن مروياته برواية وأجازين احلديث،

( األرب سد) ثبت و( الكبري األمري حممد ثبت)و للشوكاين،( الدفاتر بإسناد

 . الفاداين للشيخ

 علوم من مباحث عليه ودرسنا الدميني، مسفر املحدث الشيخ -1

 . الصالح ابن للحافظ احلديث

 الباري، فتح مقدمة من قطعة عليه ودرسنا املرية، حممود الشيخ -٤

 .التحلييل احلديث درس يف الباري، فتح من وقطعة

*** 

 احلجاز علامء ومن : 

 بالكتا بقسم املكرمة، بمكة عليهم درست الذين شيوخي أبرزهم من

 :ـه2٣2٤ سنة القرى، أم بجامعة الدين وأصول الرشيعة بكلية والسنة،
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 من مباحث عليه ودرسنا الشنقيطي، اخلرض حممد األصويل الشيخ -2

 واملطلق واخلاص العام ومباحث للسيوطي،( القرآن علوم يف اإلتقان)

ءأض صاحب الشنقيطي األمني حممد للعالمة األصول مذكرة من واملقيد  وا

 .التفسري عليه أمىل وكان عمه وابن شيخه وهو البيان،

 ناودرس سيف، نور حممد الشيخ مكة حمدث ابن أمحد املحدث الشيخ -1

 ظللحاف الرتمذي علل رشح من ومباحث للسيوطي، الراوي تدريب عليه

 .  رجب ابن

 جختري علم عليه درسنا وقد العثيم، العزيز عبد املحدث الشيخ -٤

 . األسانيد ودراسة احلديث

 .ملرصيا اهلل فتح الستار عبد الشيخ -٣

 . املرصي القاسم حممد والشيخ -1

 . الليبي البرية حممود والشيخ -٢

 .والتحلييل املوضوعي التفسري علم يف مباحث عليهم ودرسنا

 اجستريامل يف رسالتي عىل املرشف وكان األمني احلميد عبد الشيخ -١

 ىلع تطبيقية دراسة مع والرواة الروايات عىل وأثره الراوي عىل االختالف)

 (.الستة الكتب يف سلمة بن محاد حديث
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 لدمق بن حسن بن عرفات بن صالح الزاهد العابد املحدث الشيخ -1

 باز ناب الشيخ لزم ممن وكان بمكة، احلديث بدار املدرس املرصي، احلسني

 بمكة ويرشحه، مالك موطأ يقرأ  وكان اخلاص درسه أحرض وكنت وغريه،

 .ـه2٣21 سنة حدود يف

 ستفدتاالعزيز، وقد  عبد بن القادر عبد بن اهلل عبد بن الشيخ موفق -1

 القرى أم جامعة يف املاجستري يف طالبا كنت حني بمكة بيته يف جمالسه يف منه

 ـه.2٣21 – 2٣21 سنة

 املكي احلرم يف دروسه وحرضت احلديث منه سمعت وممن -2١

 وكان ،اهلل رمحه احلنبيل هندي ابن العزيز عبد بن حممد بن عيل الشيخ املحدث

را بعدها وماـه،  2٣١١و 2٣١٢ سنة يف ذلك  وكان ،للعمرة أتيت كلام مرا

ءة احلديث أهل طريقة عىل وغريه داود أيب سنن من عليه قرأ يُ   ربامو رسد قرا

 .إطالة دون حاهلم وذكر الرواة أسامء وبني علق

 بن جابر بن أمحد الشيخ: احلجاز علامء من منهم سمعت وممن -22

 منه سمعت وقد مكة، يف الدينية العلوم بدار املدرس املكي، يامينال جربان

 خطية خاصة إجازة وأجازين ـه2٣21 سنة داره يف باألولية املسلسل احلديث

 ولاألص يف ومنظوماته كتبه وناولني شيوخه عن روايته له جازت ما بكل

 .العربية وعلوم الفقهية والقواعد
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 الكويت علامء ومن: 

 الفقيه حاجلرا  اهلل عبد بن سليامن بن حممد الزاهد العابد مراملع الشيخ -2

 من احلنبيل، هالفق يف( السبيل منار) كتاب عليه درسنا وقد احلنبيل، الفريض

 ايةغ رشح) وكتاب يسري، فوت مع والشهادات، القضاء كتاب إىل أوائله

 وقفت حيث الزكاة، كتاب أواخر إىل أوائله من احلنبيل الفقه يف( املنتهى

 نةس وذلك أسبوعني، بعد وتويف املستشفى ودخل الدرس، عن الشيخ

 .سنة وتسعون أربع وله ـه،2٣2١

 احلنبيل، األصويل الفقيه األشقر، اهلل عبد بن سليامن بن حممد الشيخ -1

 من نبيلاحل الفقه يف( الطالب دليل برشح املآرب نيل) كتاب عليه ودرسنا

 (. الفقه أصول يف الواضح) وكتابه الوقف، كتاب إىل أوائله

 يف مقدمة عليه ودرسنا األصويل، الفقيه النشمي، عجيل الشيخ -٤

 سنة لرشيعةا كلية يف شعبان الدين زكي للشيخ( الفقه أصول)و الفقه، أصول

 .ـه2٣١1

 ليهع ودرسنا املفرس، الفقيه، اخلالق، عبد بن الرمحن عبد الشيخ -٣

 كام كثري، ابن كتاب من التفسري من عةوقط ،(السبيل منار) من البيوع كتاب

 .كامال الفقه أصول يف كتابه عليه قرأت
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 احلنبيل يبواألد الفقيه اجلراح، اهلل عبد بن سليامن بن إبراهيم الشيخ -1

 .احلديث ومصطلح الفقهية القواعد يف منظومتي عليه وقرأت املعمر

 نارسود مكة، نزيل السوداين، املحدث صديق حممد يوسف الشيخ -٢

 مصطلح ـه، 2٣١1 - 2٣١1 من الكويت يف اجلامعية الدراسة أثناء عليه

 لومع برواية وأجازين النووي، برشح مسلم صحيح من كتب وعدة احلديث،

 حيحوص البخاري، صحيح) الستة والكتب الصالح ابن للحافظ احلديث

 بلوس( والنسائي ماجة، ابن وسنن الرتمذي، وجامع داود، أيب وسنن مسلم،

 ختارامل حممد العالمة شيخه عن الستة الكتب يروي وهو لصنعاين، السالم

 . املدين الشنقيطي

 التفسري علم يف قواعد عليه ودرسنا فرحات، حسن أمحد الشيخ -١

 .املفرسين ومناهج

 اللغوي، النحوي املحقق العالمة سامل، مكرم العال عبد األستاذ -1

 للسيوطي النحو يف والنظائر األشباه نم وقطعة النحو، يف كتابه عليه ودرسنا

 . بتحقيقه

 معل عليه ودرسنا العرويض، اللغوي اهليب، فوزي أمحد األستاذ -1

 للسكاكي احاملفت تلخيص كتاب من ،(والبديع والبيان املعاين)  كامال البالغة

 .للجرجاين اإلعجاز دالئل من وقطعة القزويني، رشح
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 ابهكت عليه ودرسنا الرصف، علم عنه وأخذنا املوسى، هناد األستاذ -2١

 . كامال الفن هذا يف

*** 

 زيارهتم ناءأث أو فيها للدكتوراه دراستي أثناء نجلرتا إ يف عليه قرأت وممن 

 :هلا

 ماملقي األصل اهلندي سوريت إبراهيم حممد الشيخ فسوروالرب -2

 حكامإ) كتاب حتقيق)  الدكتوراه رسالتي عىل املرشف وكان بإنجلرتا،

 شبهات عن مقدمة مع( احلنبيل للرسمري الرشيعة أحكام إىل لذريعةا

 (.عليها والرد السنة تاريخ حول املسترشقني

 قرأتو الدائم نور يوسف احلرب فسوروالرب املفرس األديب الشيخ -1

 .ياملتنب ديوان من خمتارات حفظي ومن للضبي، املفضليات من عليه

 لشافعي،ا احلرضمي بكري بن سامل بن عيل الفريض الفقيه الشيخ -٤

 واريث،امل علم يف ومنظومتي كاملة، الفرائض علم يف الرحبية عليه وقرأت

 عدب ورشحها وأجازها ،(املواريث فقه إىل احلثيث السعي) الشيخ وسامها

  .اليمن إىل عودته

*** 
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 املغرب يف الشيوخ من منهم استفدت وممن: 

 يف لدكتوراها يف رسالتي عىل فاملرش وكان اليويب احلسن األستاذ الشيخ

 كتاب قيقحت) بعنوان وكانت بفاس، القرويني بجامعة الرشيعة بكلية الفقه

 (.طالقال كتاب إىل أوله من الكناين هارون ابن لإلمام والتامم النهاية خمترص

*** 

 أروي وممن منهم، واستفدت عليهم، قرأت ممن شيوخي بعض فهؤالء

 ىلإ باإلسناد وغريها والعربية، والتفسري، والفقه، احلديث، كتب عنهم

 .واملخطوط منها املطبوع املشهورة األثبات يف كام مؤلفيها،

 

*** 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 (                                                                         )            هذا وقد أجزت

 امعبالس شيوخي، عن روايته يل جاز ما وبكل عني، الثبت هذا برواية

 الفن، أهل عند هبا املعمول بالرشوط ورسائيل، كتبي كل وبرواية واإلجازة،

 له، يكرش ال وحده وطاعته وعبادته وخشيته اهلل بتقوى ونفيس وأوصيه

 ملسو هيلع هللا ىلص رسوله واتباع والباطن، والظاهر والعمل، بالقصد جالله جل وتوحيده

 بالعلم هادواالجت الدين، يف االبتداع وترك واحلقيقة، بالطريقة سنته ولزوم

 يف واإلصالح عامة، واخللق خاصة، باملؤمنني والرمحة ورعاية، ودراية رواية

 اهلل سبيل يف واجلهاد احلسنة، واملوعظة باحلكمة اهلل إىل والدعوة األرض،

ء والضعفاء عامة، الناس إىل واإلحسان جهاده، حق  والدعاء خاصة، والفقرا

 .سلمو وصحبه آله وعىل حممد نبينا عىل اهلل وصىل ..الغيب ظهر يف يل
 

 :وكتبه

 الكويت بجامعة الرشيعة كلية يف والتفسري احلديث قسم أستاذ

 املطريي احلميداين عبيسان بن حاكم أ.د.

  بالكويت املولود

 ـه2٤1٣ رجب ٤ السبت يوم

 م21٢٣ نوفمرب ١ املوافق

 ورعايته ورمحته بعنايته وتواله خامتته اهلل أحسن

 

 (                                        املوافق                                        )   اريخبت
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 ملحق الصور

 

 

 

 

 

 

 جمموعة من اإلجازات اخلطية
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كة بمروياته بم بن عبد اهلل بن الشيخ حممد الشنقيطي الشيخ حممدإجازة صورة من 

 ـه22/2٣2٣/ 2٣ومنها "إحتاف األكابر" للشوكاين 
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 السوداين كتبها بخطه املحدث صديق حممد يوسف إجازة الشيخ
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 حدث مكة الشيخ حسن املشاطصورة من مقدمة الثبت الكبري مل
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 إجازة الشيخ أمحد جربان وثبت أسانيده
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-83- 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-84- 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-85- 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-86- 

 

 ترمجة الشيخ ابن جربان كتبتها عنه بإمالئه

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-87- 

 

 رواية املسلسل باألولية

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-88- 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-89- 

 (1) ته جلوايب عليهءقرا الدائم بعد  نور يوسف احلرب الربوفسور كتاب املفرس

                                                           

  لقصيدته ايتوجمار عليه للسالم رسالتي بعد الرسالة وكانت 1))

 !كأين ما كأين وترتكني  ***    عني أسامء هكذا أترحل

 مني مدحم األخ فطلب؛ السودان يف وتركته ولدها إىل حممد أم زوجته سافرت حني برمنغهام يف حممد لولده أرسلها التي

 :مطلعها بقصيدة فرددت هذه؛ أبيه قصيدة عىل الرد

 وبالتغني بالقريض فأهال   ***   للمغني الرتنم طاب أال

 .الكتاب هذا فكان اإلعجاب، غاية فأعجبته( عذرا نور يا) قصيديت حممد الفاضل الشيخ هولد له أرسل قد وكان 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-91- 

 

 الشافعي كتبها بخطه احلرضمي بكري بن سامل بن إجازة الشيخ عيل

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-90- 

 

 املدين اهلل ثناء الشيخ املحدث إجازة

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-91- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-93- 

 العالمة املحدث الشيخ أمني رساج أثناء قراءته اإلجازة بمروياته



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-94- 

 جملس العالمة أمني رساج مع املشايخ األفاضل وإهداؤه كتب د. حاكم  يف 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-95- 

 الندوي يف تركيا وصورة إلجازته  سلامن الشيخ اهلند صورة مع حمدث

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-96- 

 

ئيل إجازة الشيخ حممد   الندوي السلفي إرسا

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-97- 

 

  إجازة الشيخ ماهر بن ياسني الفحل

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-98- 

 

  درإجازة الشيخ موفق بن عبد اهلل بن عبد القا

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-99- 

 

 مرويايت وبكل باألولية باملسلسل اهلاجري سيف للشيخ إجازيت

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-011- 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-010- 

 

 

 الكويت جامعة- الرشيعة كلية اإلجازة اجلامعية من

 

 

 

 صور لبعض شهادات املاجستري والدكتوراه



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-011- 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-013- 

 القرى من جامعة أم شهادة املاجستري



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-014- 

 

 املغرب بفاس القرويني بجامعة الدكتوراه مناقشة من صور

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-015- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

-016- 

 

 املغرب بفاس القرويني جامعة من قهبالف شهادة الدكتوراه

 

 

 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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u 

 

 

 ٤ ......................................................... بني يدي الثبت 

 1 ................................. (الدفاتر بإسناد األكابر إحتاف) ثبت -2

 1 .................. (الفضالء األعالم عن بالرواية النبالء إحتاف) ثبت -1

 1 ........ (رواألث الفنون يف املصنفات أسانيد رفع يف الثمر قطف) ثبت -٤

 2١ ......................................... (اهلمم إليقاظ اأَلمم) ثبت -٣

 21 ...... (الكبري األمري حممد العالمة) بثبت وراملشه( القدير فتح) ثبت -1

 21 ................................ (اإلسناد علو بمعرفة اإلمداد) ثبت -٢

 1١ .......................... (عابد حممد أسانيد يف دالشار حرص) ثبت -١

 12 ............................ (الغني عبد أسانيد يف اجلني اليانع) ثبت -1

 11 ............................ (اإلسناد علم مهامت إىل رشاداإل) ثبت -1

 11 ....................................... (اإلسناد يف اإلسعاد) ثبت -2١
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 11 ............................(العالية األسانيد يف البادية املنح) ثبت -22

 11 .......................... (العوايل األسانيد يف الآليل عقود) وثبت -21

 11 ............................. (األسانيد لطرق املريد هادي) وثبت -2٤

 1٢ .................................................. (الكتاين) وثبت -2٣

 هلاملن)و ،(السافرة البدور) وخمترصه ،(الشارقة الشموس) وأثبات -21

ئق الروي بغ) ،(الرا  1٢ .................... (زيد أيب مرويات يف األيد وسوا

 1٢ ............................................. (الشارد حرص) ثبت -2٢

 1٢ ................................................ (القويسني) ثبت -2١

 1٢ .................................................... (البناين) ثبت -21

 1١ ................ (الشوكاين بني القضاة بإجازة اليامين النفس) ثبت -21

 11 .......................................... (الشنواين العالمة) ثبت -1١

 11 ................................................. (الكزبري) ثبت -12

 11 ............................................. (الطالبني بغية) ثبت -11

 ٤2 ................................ (واألثبات الفهارس فهرس) ثبت -1٤

 ٤2 .................................... (الكتاين جعفر بن حممد) ثبت -1٣
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 ٤1 ................................ (للمستجيز الوجيز املعجم) ثبت -11

 ٤1 .......................................... (الغامري اهلل عبد) ثبت -1٢

 األربعة والسنن الصحيحني.. السبعة ثيةاحلدي الكتب أسانيد) ثبت -1١

 ٤1 ......................................................... (مالك وموطأ

 ٤٤ .................. (الكبري الثبت)بـ املعروف( املشاط الشيخ) ثبت -11

 ٤٤ ........................ (سيف نور حممد الشيخ) مكة حمدث ثبت -11

 ابنو والنسائي والرتمذي داود وأبو ومسلم البخاري: الستة الكتب) -٤١

 ٤٤ ................................................................. (ماجه

 ٤1 ............................. (األسانيد من يل بام املريد حتفة) ثبت -٤2

 ٤1 .................................................. (اإلجازة) ثبت -٤1

 ٤1 ....................... (املستجيز يبتغيه فيام الوجيز التحرير) ثبت -٤٤

 ٤1 ........... (واإلسناد اإلجازة من يل ما بعض بذكر اإلرشاد) ثبت -٤٣

 ٣١ .................................... (والداين القايص إعالم) ثبت -٤1

 ٣١ ............................................ (اللجيني العقد) ثبت -٤٢

 ٣2 .............. (الرمحن فضل موالنا بأسانيد اإلخوان إحتاف) ثبت -٤١
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 ٣1 ........ .(الفتاح عبد الشيخ ومرويات بأسانيد الفتاح إمداد) ثبت -٤1

 ٣٤ .......................................... .(املستطلع كفاية) ثبت -٤1

 ٣٤ .............................................. .(الرواية كنز) ثبت -٣١

 ٣٤ ............................ (العوايل اجلواهر من الآليل لقط) ثبت -٣2

 ٣٤ .............................. (عابدين ابن إجازات جمموعة) ثبت -٣1

 ٣٤ ....................... (املفهرس للمعجم املؤسس املجمع) ثبت -٣٤

 ٣٤ ......................................... (األسانيد منتخب) ثبت -٣٣

 ٣٤ ...................................... .ل( املعجم يف املنجم) ثبت -٣1

 ٣٤ ...................................... (واليمن اهلند نفحات) ثبت -٣٢

 ٣1 ................... (اجلهابذة تذكرة) املسمى( الرواية إجازة) ثبت -٣١

 1٤ ....................................... (اإلجازة يف الوجادة) ثبت -٣1

 1٤ ................................ القادر عبد اهلل عبد بن موفق ثبت -٣1

 1٤ ...................................... الفحل ياسني بن ماهر ثبت -1١

 1٣ ........................... اهلاشمي احلق عبد بن الوكيل عبد ثبت -12

 1٣ ................. البغدادي األلويس الدين خري نعامن العالمة ثبت -11
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ئز) بتث -1٤  1٣ ............. (واألثبات الكتب أسانيد يف والصالت اجلوا

 11 .......... مطبوع - اليامين السبيعي حمسن بن حسني املحدث ثبت -1٣

 دمشقب األموي واجلامع احلديث دار إمام احلسني الدين بدر السيد ثبت -11

 11 .............................................................. مطبوع -

 11 ..................... مطبوع - الدهلوي الستار عبد املحدث ثبت -1٢

 1٢ ...................................... املحرويس محدان عمر ثبت -1١

 1٢ ............................................. اجلزويل الشيخ ثبت  -11

 1٢ ......................................... (اللطيف املكتوب) ثبت -11

 1١ ............مطبوع - التونيس الرياحي الصادق حممد العالمة ثبت -٢١

 1١ ................................... مطبوع - الظواهري فالح ثبت -٢2

 1١ ............................................. الغازي اهلل عبد ثبت -٢1

 11 ............... مطبوع -الشنقيطي مايأبى بن حبيب بن حممد ثبت -٢٤

 11 ................................ مطبوع -النيفر الشاذيل حممد ثبت -٢٣

 11 ....................................... "ودراسة دراية.. شيوخي" ثبت

 نجد علامء من11 
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 احلجاز علامء ومن٢1 

 الكويت علامء ومن٢1 

 للدكتوراه دراستي أثناء إنجلرتا  يف عليه قرأت وممن٢١ 

 املغرب يف الشيوخ من منهم استفدت وممن٢1 

 ٢1 ........................................................... اإلجازةنص 

 ١١ .......................................................... الصور ملحق

 ١١ ...................................... اخلطية اإلجازات من جمموعة

 ١2 ........................ والدكتوراه املاجستري شهادات لبعض صور
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