


 

 

 

 

 جتريد أسامء

 شققخ اـعالمة اـسققصل وشقخاتف  ادذؿقريـ يف

 "اـتحدث بـعؿة اهلل"سرتف اـذاتقة 

 

 

 اطتـك بف

 حمؿد بـ أمحد بـ حمؿقد آل رحاب

 ؼػر اهلل ـف وـقاـديف ودشاخيف وـؾؿسؾؿع
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بسؿ اهلل اـرمحـ اـرحقؿ 

ؽؼد يرس اهلل  احلؿد هلل وحده, واـصالة واـسالم طذ مـ ال كبل بعده, وبعد,

وؾؿت بتجريد أسامء شققخ اـعالمة اـسققصل وشقخاتف ادذؿقريـ يف 

)ادـجؿ يف ادعجؿ( وتؼسقؿفؿ إغ ؾسؿع مع ترتقب يسر, وتعؾقؼ ؼر ؿثر, 

 د,.وهق مـشقر طذ األـقؿة, وهلل احلؿ

وهـا ؾؿت باؾتطاف اـػصؾ ادتعؾؼ بلسامء شققخف وشقخاتف مـ سرتف 

 ؿع ؿسابؼف:سبـعؿة اهلل( مع جعؾف يف ؾ اـذاتقة )اـتحدث

  ,ؾسؿ ـؾشققخ 

  ,وؾسؿ ـؾشقخات 

 وادسؿقات عسؿ  وإمجايل طدد ادُ  ,وذؿر إمجايل طدد األسامء أول ؿؾ حرف

, مع متققز زوائد اـشققخ اـذيـ , مع ترتقب يسر يف األسامءأول ؿؾ اسؿ

(, وذؿر رؾؿ ترمجة يذؿرهؿ يف )ادـجؿأوردهؿ يف )اـتحدث بـعؿة اهلل( ومل 

 ال رب ؼره, وال إـف سقاه. مـ هلؿ ترمجة يف )ادـجؿ(, واهلل ادقؽؼ
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 :1ؾال رمحف اهلل وصقب ثراه يف مطؾع هذا اـػصؾ مـ )اـتحدث بـعؿة اهلل(

 3(معجام) وحؾب, وؾد مجعُت  2وأجاز يل خؾؼ مـ اـديار ادقية واحلجاز

أكشدين شعرا, ؽبؾغقا كحق:  4ؿبرا يف أسامء مـ سؿعت طؾقف أو أجازين أو

 ستامئة كػس.

 وشققخ اـرواية مـفؿ أربع صبؼات:

 َـ يروي طـ أصحاب اـػخر بـ اـبخاري واـػف اـدمقاصل األوغ: م

 وكحقهؿ. ,ووزيرة واحلجار وسؾقامن بـ محزة وأيب كق بـ اـشرازي

مـ يروي طـ اـرساج اـبؾؼقـل واحلاؽظ أيب اـػضؾ اـعراؾل  :واـثاكقة

 حقمها, وهل دون اـتل ؾبؾفا يف اـعؾق.وك

                                                           

 ط مؽتبة اـقطل اإلسالمل. 75إغ 57ص 1

 يف كسخة: احلجازية. 2

3
 : حاصب ـقؾ وجارف سقؾ.وهق اـذي سامه 

 يف ادطبقع: و. 4
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 ,واـثاـثة : مـ يروي طـ اـػف بـ اـؽقيؽ واجلامل احلـبظ, وكحقمها

 وهل دون اـثاكقة.

ي وكحقمها, رواـرابعة: مـ يروي طـ أيب زرطة ابـ اـعراؾل وابـ اجلز

وهذه ـتؽثر اـعدد, وتؽبر)ادعجؿ(, ومل أرو طـفؿ شقئا ال يف اإلمالء, وال 

 اـتخريج, وال يف اـتلـقػ. يف

وهذه أسامء شققخل مـ اـطبؼات اـثالث األول, معرؽا هبؿ طذ وجف 

 االختصار:

 إغ هـا اكتفت ادؼدمة, وكبدأ باـؼسؿ األول:
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اـؼسؿ األول  

*** 

 اـشققخ

حرف األـػ 

 أبق بؽر(-إسامطقؾ-إبراهقؿ-: أمحدءسامأ 4  )

*** 

 مـ اسؿف أمحد

 شقخا( 11) 

 أمحد بـ إبراهقؿ بـ كق اهلل اـؽـاين احلـبظ, ؾايض اـؼضاة طز اـديـ أبق

بـ ؾايض اـؼضاة برهان اـديـ بـ ؾايض اـؼضاة كاس اـديـ, وـد  اـزؿات

يف ذي اـؼعدة سـة ثامكامئة, وسؿع طذ خاـف اجلامل احلـبظ, واـػف بـ 
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راؼل وطائشة اـؽقيؽ, وأجاز ـف احلاؽظ أبق اـػضؾ اـعراؾل وأبق بؽر اد

 876.5بـت طبداهلادي وؼرهؿ, مات يف مجادى األوغ سـة 

اـشفاب أبق اـعباس, سؿع طذ أيب أمحد بـ إبراهقؿ بـ سؾقامن اـؼؾققيب ,

 868.6طظ بـ ادطرز واـدجقي واـػف بـ اـؽقيؽ, مات سـة 

بـ اـؼايض طالء اـديـ  أمحد بـ طبد اهلل بـ طظ اـشفاب بـ اجلامل

 احلـبظ, وـد سـة ثامكامئة, وسؿع طذ أبقف وابـ اـؽقيؽ, وأجاز ـف اـؽـاين

 881.7ادراؼل ورؾقة بـت مزروع, مات سـة 

اـشفاب أبق اـعباس, أمحد بـ طبد اـؼادر بـ حمؿد بـ صريػ اـشاوي ,

, وسؿع طذ ابـ أيب ادجد واـتـقخل واـعراؾل واهلقثؿل 794وـد سـة 

وأجاز ـف اـسقيداوي وحمؿد بـ طبد  احلالوي وسارة بـت اـسبؽل,و

                                                           

 .1ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   5

 .2ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:    6

 . 6ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:  7
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اـرحقؿ بـ اـػرات ومريؿ بـت األذرطل وؽاصؿة بـت ادـجا وابـ ؾقام 

 8. 884وخؾٌؼ تػرد هبؿ, مات يف ذي اـؼعدة سـة 

شفاب اـديـ اـػريض  اـعالمة ,أمحد بـ طظ بـ أيب بؽر اـشارمساحل

ؼـ واـبؾؼقـل احلاسب اـػؼقف اـشاؽعل, أجاز ـف اـتؼل بـ حاتؿ وابـ ادؾ

 9طـ سـ طاـقة. 865واألبـاد وؼرهؿ, مات سـة 

طظ بـ حمؿقد اـؽـاين اـعسؼالين, ؾايض  أمحد بـ طظ بـ حمؿد بـ حمؿد بـ*

, ال شؽ اـؼضاة, إمام احلػاظ, شفاب اـديـ أبق اـػضؾ, ادشفقر بابـ حجر

ـ أقؼ , ؽإن واـدي ؿان حيرض جماـسف ؿثرا, وؾد أخزين10يف أن يل مـف إجازة  من

, وترمجتف يف 773بف أكف ؿان جيقز دـ حرض جمؾسف وأوالدهؿ, وـد سـة 

                                                           

  .7ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   8

 .12ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   9

اؽظ ابـ يل مؼال مـشقر طذ األـقؿة طـ هذا ادقضقع: هؾ ـؾعالمة اـسققصل إجازة مـ احل 10

 حجر؟, وـف تتؿة يرس اهلل كػها.
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)ادعجؿ( مخس ؿراريس, وشفرتف تغـل طـ اإلصـاب بذؿره, مات يف ذي 

 852.11احلجة سـة 

ذف أمحد بـ حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد اــقيري اهلاشؿل اـعؼقظ ادؽل ,

اخلطقب ؿامل اـديـ أيب اـػضؾ اـديـ أبق اـؼاسؿ, خطقب ادسجد احلرام بـ 

ايض اـؼضاة ؿامل اـديـ أيب بـ ؾايض احلرمع حمب اـديـ أيب اـزؿات بـ ؾ

, وحرض طذ ادراؼل, وأجازت ـف طائشة بـت طبد 813اـػضؾ, وـد سـة 

 12.13 اهلادي وطبد اـؼادر األرمقي وابـ اـؽقيؽ وؼرهؿ, مات...

شفاب اـديـ بـ تاج قـلأمحد بـ حمؿد بـ طبد اـرمحـ بـ طؿر اـبؾؼ ,

اـديـ بـ ؾايض اـؼضاة جالل اـديـ بـ شقخ اإلسالم رساج اـديـ, وـد 

, وسؿع طذ ابـ اـؽقيؽ, وأجاز ـف طائشة بـت طبد اهلادي وطبد 808سـة: 

 14.اـؼادر األرمقي وخؾٌؼ 

                                                           

 مـ زوائده طذ ادـجؿ. 11

 بقاض يف األصؾ. 12

 .13ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   13

 .14ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   14
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اـشفر أمحد بـ حمؿد بـ طظ بـ حسـ بـ إبراهقؿ األكصاري اخلزرجل ,

األديب اـشاطر, وـد يف شعبان سـة تسعع وسبعامئة, باـشفاب احلجازي, 

وسؿع طذ ابـ أيب ادجد وادجد احلـػل واـبدر اــسابة واـزهان األبـاد, 

 15. 875وأجاز ـف اـعراؾل واهلقثؿل, مات يف رمضان سـة: 

اإلمام اـعالمة تؼل  شقخـا, أمحد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حسـ اـشؿـل

كامئة يف رمضان, وسؿع طذ اجلامل احلـبظ وابـ اـديـ, وـد سـة إحدى وثام

اـؽقيؽ وؼرهؿ, وأجاز ـف اـبؾؼقـل واـعراؾل واهلقثؿل واحلالوي وادراؼل 

 872.16وؼرهؿ, مات سـة: 

احلاؽظ تؼل اـديـ أيب  شقخـابـ  حمب اـديـ أبق بؽر ,أمحد بـ حمؿد بـ ؽفد*

تسع  :مضان سـة, مـ ذرية حمؿد بـ احلـػقة, وـد يف راـػضؾ اهلاشؿل

وقامكامئة, وسؿع طذ اجلامل ابـ ضفرة وادراؼل وخؾؼ, وأجاز ـف جده كجؿ 

                                                           

 .15ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   15

 .18ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   16
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اـديـ, وصاحب )اـؼامقس( وابـ اـؽقيؽ وطائشة بـت طبد اهلادي, 

 17وؼرهؿ.

** 

 مـ اسؿف إبراهقؿ

 )شقخان(

َعقِّػ, وـد إبراهقؿ بـ أمحد بـ يقكس اـغزي ثؿ احلؾبل , اـزهان ابـ اـضُّ

 18, وسؿع مـ ابـ صديؼ.792سـةيف حدود 

,ؾايض اـؼضاة  إبراهقؿ بـ حمؿد بـ طبد اهلل بـ سعد اـديري احلـػل

برهان اـديـ بـ ؾايض اـؼضاة شؿس اـديـ, سؿع طذ أبقف وابـ اـؽقيؽ, 

 876.19مات سـة 

** 

                                                           

 مـ زوائده طذ ادـجؿ. 17

 .19ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   18

 .20ف يف ادـجؿ برؾؿ:  ترمج 19
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 مـ اسؿف إسامطقؾ

 )شقخ واحد(

اشؿل اهل إسامطقؾ بـ أيب بؽر بـ إسامطقؾ بـ إبراهقؿ بـ طبد اـصؿد

اـعؼقظ اـزبقدي, ذف اـديـ بـ ريض اـديـ بـ اـعالمة ؾطب اـديـ, وـد 

بزبقد, وسؿع مـ صاحب )اـؼامقس( وؼره, وأجاز ـف ادراؼل  800بعد 

 20وطائشة بـت طبد اهلادي وابـ اـؽقيؽ وخؾٌؼ.

** 

 

 

 

 

 

                                                           

 .21ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   20
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حرف اـباء 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿف أبق بؽر

 )شقخان(

وـد ؿ بـ أمحد ادرشدي ادؽل, ؽخر اـديـأبق بؽر بـ أمحد بـ إبراهق ,

, وسؿع مـ ادراؼل وؼره, وأجاز ـف ابـ صديؼ واـعراؾل 803سـة 

 21واهلقثؿل, وصاحب )اـؼامقس( واجلقهري وخؾٌؼ.

سؿع طذ أيب طظ بـ أبق بؽر بـ صدؾة بـ طظ ادـاوي, زؿل اـديـ ,

ؾؼـ, مات يف رجب ادطرز واألبـاد واـعراؾل واهلقثؿل, وأجاز ـف ابـ اد

 22سـة ثامكع وثامكامئة.

*** 

                                                           

 .34ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   21

 .36ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   22
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حرف اخلاء 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿف اخلرض

 )شقخ واحد(

هباء اـديـ أبق اخلرض بـ حمؿد بـ اخلرض بـ داود بـ يعؼقب احلؾبل ,

, وسؿع طذ ابـ صديؼ واـػيػ اإلسحاؾل وابـ 785احلقاة, وـد سـة 

 871.23اـؽقيؽ واجلامل احلـبظ وؼرهؿ, مات سـة 

** 

 

 

 

                                                           

 .43ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   23
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حرف اـراء 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿف رضقان

 )شقخ واحد(

, ال رضقان بـ حمؿد بـ يقسػ اـعؼبل ادحدث, زيـ اـديـ أبق اــعقؿ*

بـ)اـشقخقكقة(, وؿان  احلديث   أشؽ يف أن يل مـف إجازة, ؽإكف ؿان ُمسؿعن 

واـدي حيرض جمؾس اخلتؿ طـده, وؿـت ؿثرا ما أحرض مع واـدي 

 24. 852, مات يف رجب سـة اـشقخقكقة

** 

 

 

 

                                                           

 مـ زوائده طذ ادـجؿ. 24
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حرف اـسع 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿف سامل

 )شقخ واحد(

ابـ اـضقاء,  سامل  بـ حمؿد بـ حمؿد بـ سامل  ادؽل اـؼرر, أمع اـديـ

 25, وأجاز ـف ادراؼل وصاحب )اـؼامقس(.790وـد ؾبؾ 

** 

 

 

 

 

                                                           

 .54ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   25
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حرف اـشع 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿف شاؿر

 )شقخ واحد(

طبد اـغـل بـ اجلقعان, طؾؿ اـديـ اـؽاتب, أجاز ـف ابـ صديؼ شاؿر بـ 

وادراؼل وطائشة بـت طبد اهلادي وصاحب )اـؼامقس( وخؾؼ, مات سـة 

882.26 

** 

 

 

 

                                                           

26 57. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حرف اـصاد 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿف صاـح

 )شقخ واحد(

شقخـا, صاـح بـ طؿر بـ رسالن بـ كصر بـ صاـح بـ شفاب اـؽـاين 

اـؼضاة طؾؿ اـديـ أبق اـتؼل بـ شقخ اإلسالم ادجتفد شقخ اإلسالم ؾايض 

, وسؿع طذ واـده, وحرض  791رساج اـديـ أيب حػص اـبؾؼقـل, وـد سـة 

إمالء احلاؽظ أيب اـػضؾ اـعراؾل, وأجاز ـف اـتـقخل وطؿر اـباـز واـؽامل 

وخدجية بـت سؾطان وؽاصؿة بـت ادـجا وؽاصؿة بـ طبد احلؼ وابـ اـصائغ 

ابـتا طبد اهلادي وطبد اـرمحـ بـ اـسؾؼقس وطبد اـؼادر بـ اـؼؿر  وطائشة

وابـ ؾقام وادراؼل وطبد اهلل بـ خؾقؾ احلرستاين وطبد اـؼادر األرمقي 

 ** 868.27وخؾٌؼ كحق مائة ومخسع كػسا, مات يف رجب سـة 

                                                           

 .58ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   27
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حرف اـعع 

-طبد اـعزيز-طبد اـصؿد-طبد اـرمحـ-طبد اخلاـؼ-اسام: طبد اهلل 13 )

 -ططقة -طبد اـقهاب-طبد اـؾطقػ-طبد اـؽريؿ-طبد اـؼادر-طبد اـغـل

 طؿر(-طظ

 مـ اسؿف طبد اهلل

 )شقخان(

وسؿع 795, وـد سـة طبد اهلل بـ أمحد بـ طؿر اـدمري, مجال اـديـ ,

 28طذ حمؿد بـ ؾاسؿ اـسققصل.

 812طبد اهلل بـ طبد ادؾؽ بـ إبراهقؿ بـ طقسك اـدمري, وـد: سـة ,

 29ـف رؾقة بـت اـؼاري, واـػقي, وخؾؼ. وأجاز

** 
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 مـ اسؿف طبد اخلاـؼ

 )شقخ واحد(

 بـ شقخ اإلسالم ادجتفد  بـ طؿر بـ رسالن, ضقاء اـديـطبد اخلاـؼ

ؾايض اـؼضاة طؾؿ اـديـ, وـد سـة  شقخـارساج اـديـ اـبؾؼقـل , شؼقؼ 

اهلادي كقػ وتسعع وسبعامئة, وسؿع طذ واـده, وأجاز ـف طائشة بـت طبد 

 869.30وادراؼل وخؾؼ, مات سـة 

** 
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 مـ اسؿف طبد اـرمحـ

 شققخ( 5) 

جالل اـديـ أبق اـػضؾ طبد اـرمحـ بـ أمحد بـ طبد اـرمحـ اـؼؿيص ,

, وسؿع طذ ابـ أيب ادجد, واـتـقخل وابـ 792وأبق ادعايل, وـد سـة 

 31اـشقخة واـبؾؼقـل واـعراؾل واهلقثؿل وابـ اـؽقيؽ وؼرهؿ.

اـؼايض كجؿ  طبد اـرمحـ بـ طبد اـقارث بـ حمؿد اـبؽري اداـؽل

, وسؿع طذ اــجؿ اـباـز, مات يف ذي اـؼعدة سـة 783اـديـ, وـد سـة 

868.32 

بـ كقر  طبد اـرمحـ بـ طظ بـ طؿر بـ طظ, جالل اـديـ أبق هريرة

وـد اـديـ أيب احلسـ بـ شقخ اإلسالم رساج اـديـ بـ ادؾؼـ األكصاري, 
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, وسؿع طذ جده وابـ أيب ادجد واـتـقخل واحلالوي 790سـة 

 870.33واـسقيداوي, مات يف شقال سـة 

 طبد اـرمحـ بـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـ أمحد ادرشدي ادؽل, وجقف اـديـ

, وسؿع مـ ادراؼل, وأجاز ـف طائشة بـت طبد 807, وـد سـة أبق اجلقد

 34اهلادي وابـ اـؽقيؽ وخؾؼ.

محـ بـ حمؿد بـ طؿر اـدمقاصل ادعروف بابـ اـؽعؽل, سبط طبد اـر

, وأجازت ـف 778باهلل تعاغ اـشقخ يقسػ اـعجؿل, وـد سـة  اـعارف

ؽاصؿة بـت ادـجا وحمؿد اـباـز وابـ صديؼ وابـ ؾقام وابـ مـقع 

 35وؼرهؿ.

 

** 
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 مـ اسؿف طبد اـصؿد

 )شقخ واحد(

بؽر اهلرساين, سؿع طذ جده طبد اـصؿد بـ طبد اـرمحـ بـ حمؿد بـ أيب 

وابـ أيب ادجد واـتـقخل وابـ اـشقخة واألبـاد واـغامري واهلقثؿل 

 36واـعراؾل.

** 

 مـ اسؿف طبد اـعزيز

 )شقخ واحد(

 طبد اـعزيز بـ طبد اـقاحد, طز اـديـ اـتؽروري, اـػؼقف اـشاؽعل, أجاز

 37 .ـف اـؽامل اـدمري

** 
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 مـ اسؿف طبد اـغـل

 )شقخ واحد(

اـؼايض زيـ اـديـ بـ طبد اـغـل بـ حمؿد بـ أمحد بـ طثامن اـبساصل ,

ؾايض اـؼضاة اـعالمة صاحب )اـتصاكقػ( شؿس اـديـ اداـؽل, سؿع طذ 

اجلامل احلـبظ وابـ اـؽقيؽ, وأجازت ـف طائشة بـت طبد اهلادي واألرمقي 

 38وخؾٌؼ.

** 

 مـ اسؿف طبد اـؼادر

 شققخ( 3)

اسؿ بـ أمحد بـ حمؿد بـ طبد ادعطل األكصاري طبد اـؼادر بـ أيب اـؼ

, ؾايض مؽة حمقل اـديـ اـعالمة اـػؼقف اــحقي, وـد سـة ادؽل اداـؽل
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, وسؿع مـ ابـ سالمة, وأجازت ـف طائشة بـت طبد اهلادي 814

 39واألرمقي وابـ اـؽقيؽ.

 ,طبد اـؼادر بـ حمؿد بـ اـشقخ أمحد بـ حمؿد بـ بػ بـ حمؿد ادطري

 40سـة بضع طػة وثامكامئة, وأجاز ـف ابـ اـؽقيؽ ومجاطٌة.وـد 

 ,طبد اـؼادر بـ حمؿد بـ حمؿد اـطقخل, اـؼايض حمب اـديـ, أبق اـبؼاء

يف  880, ومات سـة 812سؿع طذ رؾقة بـت اـؼاري ومجاطة, وـد سـة 

 41.رجب

** 

 مـ اسؿف طبد اـؽريؿ

 )شقخان(
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وأجاز ـف 792, وـد سـة ثؿلطبد اـؽريؿ بـ حمؿد بـ طظ بـ حمؿد اهلق ,

 42ابـ ادؾؼـ.

وأجاز 808, وـد سـة: 43اـصحراوي طبد اـؽريؿ بـ إبراهقؿ بـ حمؿد ,

 44ـف ابـ اـؽقيؽ وابـ سالمة ورؾقة بـت اـؼاري وخؾٌؼ.

** 

 مـ اسؿف طبد اـؾطقػ

 )شقخ واحد(

,سؿع طذ اـػقي واجلامل  طبد اـؾطقػ بـ طبقد بـ أمحد اـطؾخاوي

 45جد اـزماوي.احلـبظ واد

** 

                                                           

 .89ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   42

 يف ادطبقع: اــزاوي, واـتصقيب مـ ادـجؿ واـضقء اـالمع. 43

 .88ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   44

 .90رؾؿ:  ترمجف يف ادـجؿ ب 45
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 مـ اسؿف طبد اـقهاب

 )شقخ واحد(

بـ ؾايض اـؼضاة سعد  طبد اـقهاب بـ أمحد بـ اـديري, تاج اـديـ

, وسؿع طذ 795اـديـ بـ ؾايض اـؼضاة شؿس اـديـ احلـػل, وـد سـة 

 46جده.

** 

 مـ اسؿف ططقة

 )شقخ واحد(

أبق اـػتح,  ططقة بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ ؽفد ادؽل, ويل اـديـ

, وحرض طذ ابـ صديؼ, 804تؼل اـديـ, وـد يف شقال سـة  شقخـاأخق 

                                                           

, وؽقف: طبد اـقهاب بـ سعد بـ حمؿد بـ طبد اهلل بـ سعد بـ 92ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:    46

 مصؾح بـ أيب بؽر تاج اـديـ...إـخ.
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وسؿع مـ أيب حامد بـ ضفرة وادراؼل, وأجاز ـف صاحب )اـؼامقس( 

 47واـعراؾل وخؾٌؼ.

** 

 مـ اسؿف طظ

 شققخ ( 6)  

:784طظ بـ أمحد اـسقيػل اداـؽل, كقر اـديـ أبق احلسـ, وـد سـة ,

 48 ادجد واـتـقخل واحلالوي واـعراؾل واهلقثؿل. وسؿع طذ ابـ أيب

804, وـد سـة طظ بـ طبد اـرحقؿ بـ حمؿد اـؼؾؼشـدي ادؼدد ,

 49وسؿع طذ حمؿد بـ سعقد بـ حمؿد ادؼدد مـ أصحاب ادقدومل.

 بـ تاج اـديـ  بـ طؿر اـبؾؼقـل, طالء اـديـطظ بـ حمؿد بـ طبد اـرمحـ

بـ شقخ اإلسالم رساج اـديـ, سؿع طذ ابـ  بـ ؾايض اـؼضاة جالل اـديـ
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اـؽقيؽ, وأجاز ـف طائشة بـت طبد اهلادي واـشفاب احلسباين واجلامل 

 50اـػائحل واجلامل احلـبظ وابـ صقـقبغا وطبد اـؼادر األرمقي وخؾٌؼ.

اـؼايض كقر طظ بـ حمؿد بـ حمؿد بـ احلسع ادخزومل اـزؾل احلـػل ,

 875.51ؽقيؽ واجلامل احلـبظ, مات يف مجادى سـة اـديـ, سؿع طذ ابـ اـ

 طظ بـ حمؿد بـ حمؿد بـ طظ بـ أمحد بـ طبد اـعزيز اـعؼقظ اــقيري

 52, ؾايض اداـؽقة بؿؽة, تؾؿقذ واـدي, كقر اـديـ بـ ؾايض اـؼضاةاداـؽل

, وسؿع مـ ابـ سالمة وؼره, 815اـؽامل أيب اـقؿـ, وـد يف شعبان سـة 

 53 اـؽقيؽ واجلامل احلـبظ. وأجاز ـف ابـ

                                                           

 .96ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   50

 .97دـجؿ برؾؿ:  ترمجف يف ا 51

 ؿؾؿة اـؼضاة سؼطت مـ ادطبقطتع. 52

 .98ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   53
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 طظ بـ تاج اـديـ حمؿد بـ اـشقخ اـعارف باهلل سقدي يقسػ اـعجؿل

أجاز ـف ؽاصؿة بـت ادـجا وابـ صديؼ وابـ ؾقام وطؿر اـباـز  اـؽقراين,

 54وابـ مـقع وؼرهؿ.

** 

 مـ اسؿف طؿر

 شققخ( 3) 

طقب,طؿر بـ خؾقؾ بـ حسـ, رؿـ اـديـ, أبق حػص, يعرف بابـ ادش 

 55 .884سؿع طذ احلاؽظ مجال اـديـ اـػائحل, مات سـة 

أبق طؿر بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ ؽفد, صديؼـا احلاؽظ كجؿ اـديـ ,

, وسؿع 812احلاؽظ تؼل اـديـ بـ ؽفد ادؽل, وـد سـة  شقخـااـؼاسؿ بـ 

مـ ادراؼل واجلامل بـ ضفرة وابـ سالمة وابـ صقـقبغا وؼرهؿ, وأجاز ـف 
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طائشة بـت طبد اهلادي وطبد اـؼادر األرمقي, وصاحب )اـؼامقس( 

 885.56وؼرهؿ, مات سـة 

ؾايض اـؼضاة طؿر بـ مقسك بـ احلسـ ادخزومل احلؿيص اـشاؽعل ,

, وأجاز ـف اـرساج اـبؾؼقـل واـبدر بـ 777بدمشؼ رساج اـديـ, وـد سـة 

 57. 861أيب اـبؼاء اـسبؽل, ومات يف سـة 

** 
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 اـؼافحرف 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿف ؾاسؿ

 )شقخ واحد(

:786ؾاسؿ بـ طبد اـرمحـ بـ اـؽقيؽ اـؼباين, زيـ اـديـ, وـد سـة ,

 872.58طذ اـتـقخل وابـ اـؽقيؽ, مات يف شعبان سـة  وسؿع

** 
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حرف ادقؿ 

 مقسك(-مسؾؿ -أسامء: حمؿد 3) 

 مـ اسؿف حمؿد

 شقخا( 45)  

دراؿف األصؾ, ادقي األديب اـشاطر, حمؿد بـ إبراهقؿ بـ طظ ا

, وسؿع طذ 784وـد يف حمرم سـة أصقؾ اـديـ, ادعروف بابـ اخلرضي, 

 59أيب طظ بـ ادطرز واـغامري واجلقهري وابـ اـؽقيؽ وؼرهؿ.

أبق اـػتح  حمؿد بـ أمحد بـ أيب بؽر بـ إسامطقؾ اـبقصري, كاس اـديـ

,  وأجاز ـف اجلامل احلـبظ 815سـة  بـ احلاؽظ شفاب اـديـ, وـد يف رجب

 60واـػقي واجلامل بـ ضفرة ومجاطة.

61.حمؿد بـ أمحد بـ صاـح اـشطـقيف, سؿع طذ اجلامل احلـبظ 
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 حمؿد بـ أمحد بـ طبد اهلل بـ أمحد اـؼزويـل, اـؼايض جالل اـديـ, وـد

 62, وسؿع طذ ابـ اـؽقيؽ.787: سـة

د بـ طبد اهلل بـ إسامطقؾ اـغامري حمؿد بـ أمحد بـ طبد اهلل بـ أمح

,  795ربقع اآلخر سـة : اـػزاري اـؼرؾشـدي, اـؼايض كجؿ اـديـ, وـد يف

 63وحرض طذ ابـ أيب ادجد واـتـقخل واـعراؾل واهلقثؿل.

 حمؿد بـ أمحد بـ طبد اـرمحـ اـؼؿيص, شؿس اـديـ, سؿع طذ ابـ

 64اـؽقيؽ وؼره.

طظ بـ أمحد بـ حجر اـعسؼالين  حمؿد بـ أمحد بـ طظ بـ حمؿد بـ

األصؾ, ادقي األصقؾ, بدر اـديـ أبق اـسعادات وأبق  ادعايل ابـ حاؽظ 

, وأجاز ـف 80065:اـعق ؾايض اـؼضاة شفاب اـديـ أيب اـػضؾ, وـد سـة
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ادراؼل وطائشة بـت طبد اهلادي وـطقػة بـت األماد وخؾٌؼ, مات يف 

 66 .869مجادى سـة 

شؿس اـديـ بـ اإلمام ـ طامد بـ يقسػ األؾػفزحمؿد بـ أمحد ب ,

, وسؿع مـ 780شفاب اـديـ بـ اـعامد اـشاؽعل, وـد يف رمضان سـة 

اـتـقخل واـسقيداوي واحلالوي, وأجاز ـف ابـ اـذهبل وابـ اـعالئل وابـ 

 867.67أيب ادجد وؼرهؿ, مات يف ربقع األول سـة:

اـشقخ شؿس اـديـ اـػؼقف 68حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد ادخزومل اـباين ,

 69, وأجاز ـف ابـ اـؽقيؽ واجلامل احلـبظ وؼرمها.810اـشاؽعل, وـد سـة : 

                                                           

 .132ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   66

 .133ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   67

, وؾال: هؽذا اشتفر بادقؿ طذ األـسـة, وصقابف: اـباين باــقن, كسبة إغ يف ادـجؿ أقبتف: اـبامل 68

 باكة, ؾرية باجلقزة...إـخ.

 ويف اـضقء أن اـصقاب بادقؿ وأكف كسبة إغ بامة ؾرية باـصعقد.

, وؾال آخرها: وخرجت ـف )مشقخة( طـفؿ. اكتفك, واسؿفا:  135ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   69

 ل, أكػها ؾريبا بإذن اهلل طذ األـقؿة.اـػتح ادبع اـسام
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 حمؿد بـ أيب بؽر بـ احلسع بـ طؿر ادراؼل اـعثامين, كاس اـديـ أبق

بـ ؾايض ادديـة اـعالمة زيـ اـديـ اـشاؽعل, سؿع مـ واـده  اـػرج

 70وؼره.

وـد سـة اـسـفقري اـؼايض شؿس اـديـ حمؿد بـ أيب بؽر بـ حمؿد ,

 71, وسؿع طذ ابـ اـؽقيؽ.799

 حمؿد بـ حسـ بـ طبد اهلل بـ سؾقامن بـ حمؿد اـؼرين األويز, بدر

, وسؿع طذ ابـ أيب ادجد واـتـقخل 796, وـد سـة: اـديـ أبق ادعايل

 871.72واـعراؾل واهلقثؿل, مات يف رجب سـة: 

وـد سـة اب اـطرابؾز شؿس اـديـحمؿد بـ حسـ بـ طبد اـقه ,

 73, وذؿر أكف سؿع طذ اـشفاب بـ احلبال واـشفاب بـ اـبدر.764

74, سؿع طذ اـؽامل بـ خر.اـؼايض هباء اـديـ ,حمؿد بـ حسـ اـعؾؼؿل 

                                                           

 .136ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:    70

 .138ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   71

 .140ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   72

 .141ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   73
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أجازت ـف طائشة بـت طبد اهلادي حمؿد بـ خاـد بـ جامع اـبساصل ,

 75.وطبد اـؼادر األرمقي واجلامل احلـبظ وخؾٌؼ 

حمقل اـديـ أبق كاؽع ,حمؿد بـ طبد اهلل بـ إبراهقؿ اـسعدي األزهري ,

, وسؿع طذ ابـ اـؽقيؽ واجلامل احلـبظ, وأجاز ـف ابـ 786وـد سـة: 

 76. 870ادؾؼـ واـبؾؼقـل واـعراؾل واـؽامل اـدمري, مات سـة : 

دجد , سؿع طذ اـتـقخل وابـ أيب احمؿد بـ طبد اهلل بـ صدؾة ادتبقيل

 77وابـ اـؽقيؽ.

 حمؿد بـ طبد اـرمحـ بـ طظ بـ أمحد بـ طبد اـعزيز اـعؼقظ اــقيري

, وسؿع مـ 797, ؿامل اـديـ أبق اـػضؾ, وـد يف رجب سـة: ادؽل اداـؽل

ادراؼل, وأجاز ـف اـتـقخل وابـ اـشقخة واـسقيداوي واحلالوي واـعراؾل 

                                                                                                                                                                             

 .142ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   74

 .143ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   75

 .146ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   76

 .147ف يف ادـجؿ برؾؿ:  ترمج 77
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ت األذرطل وأخقها حمؿد واـبؾؼقـل وابـ ادؾؼـ واهلقثؿل ومريؿ بـ

 78وؼرهؿ.

ري اـسؽـدري ثؿ ؽػـ بـ مـصقر بـ حمؿد اـعسؾقين اـحمؿد بـ طبد اـرمح

 872.79, أجاز ـف ادراؼل, مات سـة:اـدمقاصل

وـد سـة: حمؿد بـ طبد اـرحقؿ بـ طظ بـ مـصقر اـعؼبل أبق اخلر ,

ؼاري , وسؿع اـشؿس اـشامل, وأجاز ـف ابـ اـؽقيؽ ورؾقة بـت اـ816

 898.80وخؾٌؼ, مات يف صػر سـة:

بـ أيب بؽر بـ صديؼ اـطرابؾز  حمؿد بـ طبد اـرحقؿ بـ حمؿد بـ أمحد

, وسؿع طذ ابـ 812احلـػل, اـؼايض معع اـديـ, وـد يف ذي اـؼعدة سـة 

 81اـؽقيؽ.

                                                           

 .148ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   78

 .149ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   79

 .150ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   80

 .151ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   81
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أبق , اـؼايض هباء اـديـ حمؿد بـ طبد اـعزيز بـ حمؿد بـ مظػر اـبؾؼقـل

 طز اـديـ, حرض طذ ابـ أيب ادجد واـتـقخل واـعراؾل اـبؼاء بـ اـؼايض

واهلقثؿل وأجاز ـف ابـ اـعالئل وابـ اـذهبل وابـ صديؼ وسعد اـبفائل 

 82وسارة بـت اـسبؽل وخؾٌؼ.

, حمؿد بـ طبد اـقاحد بـ طبد احلؿقد بـ مسعقد اـسققاد قؿ اإلسؽـدري*

, وأجاز ـف 790د سـة: , وـد يف حدواهلامماـعالمة ادجتفد ؿامل اـديـ بـ 

ادراؼل ورؾقة اددكقة وؼرمها, وبؾغ رتبة االجتفاد, وادطك ذـؽ, واختار يف 

)ذحف( ـؾـ)هداية( أشقاء ختاـػ مذهب أيب حـقػة, مات يف رمضان 

 83. 861سـة:

                                                           

 .152ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   82

 مـ زوائده طذ ادـجؿ. 83
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شؿس اـديـ أبق طبد اهلل بـ حمؿد بـ طظ بـ أمحد بـ أيب بؽر اـشاذيل ,

اـبـدؾداري, سؿع طذ ابـ أيب ادجد, مات سـة: اـشقخ كقر اـديـ أيب احلسـ 

869 .84 

أبق حامد بـ اـشقخ كقر اـديـ حمؿد بـ طظ بـ طؿر بـ حسـ اـتؾقاين ,

 85اـشاؽعل, أجازت ـف طائشة بـت طبد اهلادي واألرمقي وخؾؼ.

 حمؿد بـ طظ بـ حمؿد احلؾبل, حمب اـديـ بـ األـقاحل, سؿع طذ ابـ

 86ـعراؾل واهلقثؿل واحلالوي وأجاز ـف خؾؼ.أيب ادجد واـتـقخل وا

 اـقؽائل األزهري, أبق اـػضؾ, حمؿد بـ طؿر بـ طؿر بـ حصـ ادؾتقيت

سؿع طذ اـزؽتاوي واـتـقخل واـسقيداوي واحلالوي وابـ اـشقخة وابـ 

 87. 873اخلقاط واجلقهري وؼرهؿ, مات يف مجادى األوغ سـة : 

                                                           

 .153ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   84

 .158ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   85

 .159ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   86

 .160ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   87
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اـؼايض ؽخر اـديـ, وـد سققصلحمؿد بـ حمؿد بـ أمحد بـ حمؿد األ ,

, وسؿع طذ اـتـقخل وابـ أيب ادجد واــجؿ اـباـز وابـ 793سـة: 

 .870اـشقخة, مات سـة:

بـ حمؿد بـ أمحد بـ يقسػ اـعؼبل, شؿس اـديـ أبق اخلر, وـد  حمؿد

 , وسؿع طذ ابـ اـؽقيؽ ورؾقة بـت اـؼاري وخؾٌؼ.817سـة:

األكصاري اـذروي ادرجاين  حمؿد بـ حمؿد بـ أيب بؽر بـ طظ بـ يقسػ

, 796ادؽل, ؿامل اـديـ أبق اـػضؾ بـ كجؿ اـديـ, وـد يف ذي احلجة سـة 

وابـ اـذهبل  وسؿع مـ ابـ سؽر وابـ صديؼ وادراؼل, وأجاز ـف اـتـقخل

وابـ وابـ اـعالئل وابـ أيب ادجد واحلالوي وابـ اـشقخة واـسقيداوي 

  ادؾؼـ وؼرهؿ.

 وسؿع مـ ادراؼل 809, وـد سـة  -أخق اـذي ؾبؾف–حمؿد أبق اـػتح , ,

 وأجاز ـف ابـ اـؽقيؽ وأبق حامد بـ ضفرة واجلامل احلـبظ وؼرهؿ.
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أبق اـزؿات بدر اـديـ, سؿع مـ حمؿد بـ حمؿد بـ اخلرض ادقي ,

 868.88اجلامل احلـبظ وؼره, مات سـة 

اـؼايض كاس اـديـ أبق ؿد بـ طبد اهلل بـ أمحد اـزؽتاويحمؿد بـ حم ,

اـقؿـ, سؿع مـ ابـ اـػصقح وادجد احلـػل, وأجاز ـف اـعراؾل وطائشة بـت 

 876.89طبد اهلادي وخؾٌؼ, مات يف مجادى األوغ سـة: 

بدر اـديـ, سؿع مـ ابـ اـؽقيؽ, حمؿد بـ حمؿد بـ طؿر بـ اـزاهد ,

 871.90مات سـة: 

 بـ حمؿد بـ حمؿد بـ أمحد بـ إبراهقؿ اـطزي ادؽل, أمام ادؼام هباحمؿد ,

, وسؿع مـ ادراؼل, وأجاز ـف ابـ 807حمب اـديـ أبق ادعايل, وـد سـة: 

 91صقـقبغا وطائشة بـت طبد اهلادي وابـ اـؽقيؽ وؼرهؿ.

                                                           

 .166ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   88

 .167ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   89

 .169ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   90

 .171ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   91
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ريض اـديـ بـ اـعامل حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ أمحد بـ اـعز ادقي ,

, وسؿع طذ ابـ اـؽقيؽ واـصدر 800ديـ بـ األوجاؾل, وـد سـة:حمب اـ

 889.93, وأجاز ـف ادراؼل وؼره, مات سـة:واجلامل احلـبظ 92اإلبشقطل

بـ أمحد بـ ططقة بـ ضفرة اـؼرر  بـ طظ 94حمؿد بـ حمؿد بـ حسع

, وسؿع مـ 809ادخزومل ادؽل اداـؽل, ريض اـديـ أبق حامد, وـد سـة: 

ل, وأجاز ـف ابـ اـؽقيؽ وطائشة بـت طبد اهلادي وصاحب ادراؼ

 95)اـؼامقس( وؼرهؿ.

وشققخف 812, أخق اـذي ؾبؾف, وـد سـة:حمؿد ويل اـديـ أبق طبد اهلل ,

 96شققخ أخقف.

                                                           

 ؾال اـعالمة اـزبقدي يف تاج اـعروس )ب ش ط( مستدرؿا طذ صاحب اـؼامقس:  92

لُّ إ ب  
قط  ب ش    اإل 

 اــَّاِص 
ـُ طبد  ق امُن اب ُر ُسؾن د  بن اـصَّ

قفا ُكس  , وإـ  ى اـغربقَّة  : ؾريٌة مـ ُؾرن رس   قُط, باـؽن ش 

لُّ 
ائ  ؽن ُس اـقن ؿ   اـشَّ

ق ف  ؾن ف طن ؼَّ ػن , ممَـّ تن لُّ
اؽ ع   (.153/ 19تاج اـعروس ) .اـشَّ

 .172ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   93

 ة قاكقة ؾبؾ: بـ حسع.يف ادـجؿ: بـ حمؿد مر 94

 .173ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   95

 .174ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   96
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وـد حمؿد بـ حمؿد بـ طبد اـرمحـ بـ طبد اـستار اـتـؽزي احلريري ,

 97, وسؿع مـ ابـ اـؽقيؽ.772سـة: 

اـعؾقي  ـ حمؿد بـ حمؿد بـ طبد اهلل بـ ؽفد اهلاشؿلحمؿد بـ حمؿد ب

, وسؿع 789ادؽل, احلاؽظ تؼل اـديـ أبق اـػضؾ, وـد يف ربقع اآلخر سـة:

مـ اـزهان األبـاد, وابـ صديؼ وادراؼل, وأجاز ـف اـتـقخل واـعراؾل 

 871.98واهلقثؿل وخؾؼ, مات سـة:

ؿع طذ ابـ اـؽقيؽ, , أبق اـسعقد, ساـغراؾل 99حمؿد بـ حمؿد بـ طظ

 889.100وأجاز ـف ادراؼل ورؾقة ومجاطة, مات سـة:

وأجاز 789, ويل اـديـ, وـد سـة: حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد اـسؿفقدي ,

 871.101ـف ابـ اـبؾؼقـل, مات سـة :

                                                           

 .175ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   97

 .177ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   98

 يف ادـجؿ: بـ حمؿد مرة قاكقة ؾبؾ: بـ طظ. 99

 .176ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   100

 .178ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   101
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 مسـد اـدكقا طذ اإلصالقحمؿد بـ مؼبؾ بـ طبد اهلل احلؾبل, أبق طبد اهلل ,

بـ طبد اـعزيز بـ ادرحؾ, وأجاز ـف  د, وسؿع طذ أمح779وـد سـة 

اـصالح بـ أيب طؿر وأبق صؾحة احلراوي واحلاؽظ أبق بؽر بـ ادحب وحمؿد 

بـ سؾقامن بـ ؼاكؿ ادؼدد وحمؿد بـ طبد اـؼادر اجلعػري وأبق اـُقؿـ بـ 

وإسامطقؾ بـ بردس  اـؽقيؽ واـشفاب بـ اــاصح وأبق بؽر بـ احلبال

ؽريتل ورسالن اـذهبل واجلامل اـباجل وطبد اهلل وحسع بـ طبد اـرمحـ اـت

بـ أيب بؽر اـدمامقـل واـتؼل اـقاسطل وطبد اـقهاب اـؼروي وطبد اـقهاب 

بـ اـسالر وأبق اهلقل اجلزري وؽرج احلاؽظل وجقيرية اهلؽارية وخؾٌؼ 

هـ, وؾؾُت دا  871آخرون, وتػرد باـرواية طـ أؿثر شققخف, مات سـة 

 بؾغـل مقُتف:

 ام سبعع بعَدها سـٌة***بعد ثامن ادئع باحلِق يف ط

 103. 102مل يبَؼ يف اـعق َمـ ُيؼال ـُف:*** أخزؿؿ واحٌد طـ اـػخرِ 

                                                           

اـػخر بـ اـبخاري صاحب ادشقخة ادشفقرة, وؾدأؿثر اـعالمة اـسققصل رمحف اهلل  يؼصد بف  102

يف ؽفرست مروياتف اـؽبر )أكشاب اـؽثب يف أكساب اـؽتب( وؼره يف اـرواية مـ صريؼ شقخف 
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بـ اـعالمة شقخ  حمؿد بـ يقسػ بـ حمؿقد اـرازي, شؿس اـديـ

)اـشقخقكقة( طز اـديـ أيب ادحاسـ, سؿع طذ ابـ حاتؿ, واجلامل بـ خر, 

 870.104مات يف ربقع اآلخر سـة 

بـ)خاكؼاه شقخق(, سؿع طذ  حمؿد بـ مقسك بـ حمؿقد احلـػل, اإلمام

 105اـػقي وؼره. 

** 

 مـ اسؿف مسؾؿ

 )شقخ واحد(

                                                                                                                                                                             

هذا ابـ مؼبؾ احلؾبل طـ شقخف اـصالح بـ أيب طؿر طـ اـػخر صاحب ادشقخة وهق بلساكقده 

 اـعاـقة اـغاـقة.

 .179ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   103

 .182ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   104

 , وهق اـشفر باـسرامل.181ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:    105
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أبق  مسؾؿ بـ طظ بـ حمؿد بـ أيب بؽر األسققصل, اـؼايض زؿل اـديـ

, سؿع مـ ابـ اـؽقيؽ, مات 804ادـاؾب بـ ادسـد كقر اـديـ, وـد سـة: 

 106. 873سـة:

** 

 اسؿف مقسكمـ 

 )شقخ واحد(

أيب بؽر  مقسك بـ أمر ادممـع ادتقؿؾ طذ اهلل حمؿد بـ ادعتضد باهلل

 107اـعباد, وـد سـة كقػ وتسعع وسبعامئة.

** 

 

 

                                                           

 .184ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   106

 .185ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   107

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حرف اـقاء 

 يقسػ( -)اسامن: حيقك

 مـ اسؿف حيقك

 )شقخان(

 ,شقخ اإلسالم ؾايض اـؼضاة  شقخـاحيقك بـ حمؿد بـ حمؿد بـ ادـاوي

, وسؿع طذ ابـ 798, وـد سـة:ذف اـديـ أبق زؿريا ,ذهبجمتفد اد

 871.109سـة:  108اـؽقيؽ وابـ خر, مات يف...

795شقخ احلـػقة أمع اـديـ, وـد سـة  ,حيقك بـ حمؿد بـ األؾقائل ,

وطبد اـؼادر األرمقي واجلامل احلـبظ  وأجاز ـف طائشة بـت طبد اهلادي

 880.110وخؾؼ, مات يف حمرم سـة:

** 

                                                           

 بقاض يف األصؾ. 108

 .190ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   109

 .191ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   110
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 اسؿف يقسػ مـ

 )شقخان(

أجاز ـف مـ أجاز يقسػ بـ إيـال باي بـ ؾجامس بـ طبد اهلل اـظاهري ,

 879.111ـؾشقخ أمع اـديـ بـ األؾقائل, مات سـة: 

اـؼايض مجال اـديـ, وـد يقسػ بـ حمؿد بـ طظ اـػالحل اـسؽـدري ,

 877.112سـة سبع وثامكامئة, وذؿر أكف سؿع طذ اـؽامل بـ خر, مات يف سـة 

 

**** 

 

 

 

                                                           

 .192ف يف ادـجؿ برؾؿ:  ترمج 111

 .194ترمجف يف ادـجؿ برؾؿ:   112
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اـؼسؿ اـثاين 

 اـشقخات

حرف األـػ 

 أم هاينء(-أمة اـعزيز-أمة اخلاـؼ-أـػ-آسقة-أسامء: آمـة 6) 

** 

 مـ اسؿفا آسقة

 )شقخة واحدة(

أم حمؿد, وـدت آسقة بـت جار اهلل بـ صاـح اـشقباين اـطزي ادؽل ,

, وسؿعت مـ ابـ سالمة, وأجاز هلا ابـ صديؼ واـعراؾل 797سـة: 

 113ثؿل وادراؼل واـبدر بـ أيب اـبؼاء اـسبؽل, وخؾٌؼ.واهلق

** 

                                                           

  .23ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:  113
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 مـ اسؿفا آمـة

 )شقخة واحدة(

 آمـة بـت ذف اـديـ مقسك بـ أمحد بـ حمؿد األكصاري اـدمفقجل

 114ادحظ.

** 

 مـ اسؿفا أـػ

 )شقختان(

,أـػ بـت طبد اهلل بـ ؾايض اـؼضاة طالء اـديـ طظ اـؽـاين احلـبظ 

 115سؿعت طذ واـدها.

                                                           

 .26ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:    114

 .25ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   115
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 أـػ بـت اـعالمة بدر اـديـ احلسـ بـ حمؿد بـ أيقب احلسقـل

أجاز هلا ـطقػة بـت األماد وطائشة  اـشفر باـػيػ اــسابة, ,اـشاؽعل

 116بـت ادراؼل.

** 

 مـ اسؿفا أمة اخلاـؼ

 )شقخة واحدة(

أجاز هلا طائشة بـت طبد أمة اخلاـؼ بـت طبد اـؾطقػ ادـاوي اـعؼبل ,

 117اهلادي واألرمقي.

** 

 مـ اسؿفا أمة اـعزيز

 )شقخة واحدة(

                                                           

 .24ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   116

 .27ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   117
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أجاز أمة اـعزيز بـت حمؿد بـ اـشقخ يقسػ بـ اـشقخ إسامطقؾ اإلكبايب ,

 هلا مـ أجاز ألمة اخلاـؼ.

** 

 مـ اسؿفا أم هاينء

 شقخات( 3)

 أم هاينء بـت اـشقخ كقر اـديـ أيب احلسـ طظ بـ ؾايض اـؼضاة تؼل

اـعالمة سقػ  شقخـاهلقريـل, واـدة طبد اـرمحـ بـ طبد ادممـ ا اـديـ

, وسؿعت طذ اـعػقػ اــشاوري وابـ 778اـديـ احلـػل, وـدت سـة 

اـشقخة واـسقيداوي وطبد اـرمحـ بـ رزيـ واـصالح اـزؽتاوي وابـ أيب 

زبا وؼرهؿ, وأجاز هلا اـعراؾل واهلقثؿل وابـ ادؾؼـ وابـ حاتؿ وابـ 

واـقدي واـبؾبقز وابـ ادقؾؼ  اـؽقيؽ واألبـاد واـغامري واحلالوي

 871.118وؼرهؿ, ماتت يف صػر سـة 

                                                           

 , واسؿفا: مريؿ.31ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   118
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 أم هاينء بـت أيب اـؼاسؿ ابـ اـعالمة شقخ اــحاة أيب اـعباس األكصاري

 119, أجاز هلا طائشة بـت طبد اهلادي وأبق اـقرس بـ اـصائغ وخؾٌؼ.ادؽل

 ـدت , واحلاؽظ تؼل اـديـ أيب اـػضؾ حمؿد بـ ؽفد شقخـاأم هاينء بـت

 120, وسؿعت طذ ابـ سالمة, وأجاز هلا خؾؼ.817سـة: 

** 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .32ا يف ادـجؿ برؾؿ:   ترمجف 119

 .33ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   120
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حرف احلاء 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿفا حـقػة

 )شقخة واحدة(

أجاز هلا ابـ حـقػة بـت طبد اـرمحـ بـ أمحد بـ طؿر بـ طرؽات اـؼؿـل ,

 121خر وؼره.

** 

 

 

 

 

                                                           

 .40ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   121
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حرف اخلاء 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿفا خدجية

 شقخات( 4)

بـ خؾػ بـ طبد اـعزيز  دث شفاب اـديـ أمحد بـ طظخدجية بـت ادح

, وحرضت طذ اجلقهري 798بـ بدران احلسقـل, أم سؾؿة, وـدت سـة:

 122وادـصػل.

اـعؼقظ اــقيري ادؽل,  خدجية بـت طبد اـرمحـ بـ طظ بـ أمحد اهلاشؿل

 123, وأجاز هلا ادراؼل واـؽامل اـدمري وخؾٌؼ.798وـدت سـة:

 اـديـ طظ ابـ شقخ اإلسالم رساج اـديـ طؿر بـ ادؾؼـخدجية بـت كقر 

 873.124, وحرضت طذ ابـ اـؽقيؽ, ماتت: 788, وـدت سـة:

                                                           

 .45ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   122

 .46ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   123
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125خدجية بـت ؽرج اـزيؾعل 

** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 .47ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   124

 .48ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   125
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حرف اـراء 

 (رؾقة -اسامن: رجب )

 مـ اسؿفا رجب

 )شقخة واحدة(

800, وـدت سـة: رجب بـت اـشفاب أمحد بـ حمؿد اـؼؾقجل ,

 126 .869 جداها ألمفا سارة بـت اـتؼل اـسبؽل, ماتت سـة: وحرضت طذ

** 

 مـ اسؿفا رؾقة

 )شقخة واحدة(

أجاز هلا ابـ رؾقة بـت طبد اـؼقي بـ حمؿد بـ طبد اـؼقي اـبجائل ادؽل ,

 ** 127صديؼ واـعراؾل واهلقثؿل وادراؼل وؼرهؿ.

                                                           

 .49ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   126

 .50ؿ:  ترمجفا يف ادـجؿ برؾ 127
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حرف اـزاي 

 ) اسؿ واحد (

 مـ اسؿفا زيـب

 شقخات( 3) 

حرضت طذ اـعراؾل واهلقثؿل إبراهقؿ اـشـقهيل, أم اخلر زيـب بـت ,

 128وابـ أيب ادجد واـتـقخل.

وـدت ادؽل, أم حبقبة 129زيـب بـت أمحد بـ حمؿد بـ مقسك اـشقيؽل ,

 130, وحرضت طذ ابـ صديؼ, وأجاز هلا اـعراؾل وؼره.799سـة:

هريزيـب بـت حمقل اـديـ أيب كاؽع حمؿد بـ طبد اهلل اـسعدي األز ,

 131, وأجاز هلا ابـ اـؽقيؽ ورؾقة بـت اـؼاري وؼرمها.817وـدت سـة:

** 

                                                           

 .51ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   128

 يف ادطبقع وبعض اــسخ األخرى: اـشقبؽل باـباء ادقحدة. 129

 .52ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   130
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حرف اـسع 

 (سعقدة-ستقتة-ست ؾريش-: سارةأسامء 4)

 مـ اسؿفا سارة

 )شقخة واحدة(

 سارة بـت حمؿد بـ حمؿقد بـ حمؿد بـ أيب احلسع بـ حمؿقد اـربعل

رضت طذ جدها , سبطة شقخ اإلسالم رساج اـديـ بـ ادؾؼـ, حاـباـز

 869.133, ماتت سـة: 132ادذؿقر جزء اـؼدوري

** 

 مـ اسؿفا ست ؾريش

                                                                                                                                                                             

 .53ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   131

يف ادطبقطتع: حرضت طذ جدها ادذؿقر واـؼدوري!, وهق حتريػ ؾبقح, ؽليـ هل مـ  132

طذ جدها ادذؿقر جزء اـؼدوري ؿام أقبتف, وهق طذ اـصحة اـؼدوري؟!, واـصقاب: حرضت 

 , ؽؾقعؾؿ.122يف ادطبقع مـ ادـجؿ ص

 .55ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   133

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 )شقخة واحدة(

 احلاؽظ تؼل اـديـ أيب اـػضؾ بـ ؽفد, وـدت  شقخـاست ؾريش بـت

هـ, وحرضت طذ ادراؼل, وأيب حامد بـ ضفرة, وأجاز هلا  814سـة:

 134خؾؼ.

** 

 مـ اسؿفا ستقتة

 )شقخة واحدة(

 اـؼاسؿ اـقسري;ؽاصؿة, ستليت يف حرف اـػاء.ستقتة بـت أيب 

 مـ اسؿفا سعقدة

 )شقخة واحدة(

 سعقدة بـت طبد اـرمحـ اهلاشؿل اـعؼقظ اــقيري ادؽل;خدجية, سبؼت

 ** يف حرف اخلاء.

                                                           

 .56ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   134
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حرف اـصاد 

 صػقة(-)اسامن: صاحلة

 مـ اسؿفا صاحلة

 )شقخة واحدة(

إلسالم رساج حلسـ طظ ابـ شقخ اصاحلة أم اهلـاء بـت كقر اـديـ أيب ا

, وماتت سـة 795اـديـ طؿر بـ ادؾؼـ, حرضت طذ جدها, ومقـدها سـة:

 135يف رمضان. 876

** 

 مـ اسؿفا صػقة

 )شقخة واحدة(

,804وـدت سـة:  صػقة بـت ياؾقت بـ طبد اهلل احلبف ادؽقة ,

 ** 136وسؿعت طذ ابـ سالمة, وأجاز هلا ابـ صديؼ وادراؼل وخؾؼ.

                                                           

 .59ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   135
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حرف اـعع 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿفا طامئؿ

 )شقخة واحدة(

بـ أيقب  طامئؿ بـت اـػيػ اــسابة اإلمام حسام اـديـ احلسـ بـ حمؿد

 137احلسقـل, أجاز هلا مـ أجاز ألختفا أـػ.

** 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 .60ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   136

 .109ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   137
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حرف اـػاء 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿفا ؽاصؿة

 شقخات( 6) 

 اـػيػ اــسابة, أجاز ؽاصؿة بـت أمحد بـ طبد اهلل أبـ أخل ؿامل, زوج

 138هلا مـ أجاز البـتقفا.

أجاز هلا رؾقة بـت ؽاصؿة بـت شفاب اـديـ أمحد بـ حمؿد اـشغري ,

 139اـؼاري واـػقي وخؾؼ.

141اـذهبل. 140, أجاز هلا أبق هريرة بـؽاصؿة بـت أيب اـؼاسؿ طظ اـقسري 

                                                           

 .110جؿ برؾؿ:  ترمجفا يف ادـ 138

 .111ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   139

 سؼطت ـػظة : بـ مـ ادطبقطتع. 140

 .113ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:    141
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ؽاصؿة أم احلسـ بـت تاج اـديـ حمؿد بـ اـشقخ يقسػ اـعجؿل ,

 142مـ أجاز ألخقفا طظ. أجازها

 ؽاصؿة بـت مجال اـديـ حمؿد ابـ ؾايض ادديـة زيـ اـديـ أيب بؽر بـ

 143احلسع ادراؼل األمقي, سؿعت طذ جدها.

ؽاصؿة بـت اـتؼل بـ ؽفد;ست ؾريش أم أبقفا, سبؼت يف حرف اـسع 

** 

 

 

 

 

 

                                                           

 .114ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   142

 .115ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   143
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حرف اـؽاف 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿفا ؿامـقة

 )شقختان(

** 

أمحد بـ حمؿد بـ كاس بـ طظ اـؽـاين ادؽل, وـدت سـة:  ؿامـقة بـت

 144, وأجاز هلا ابـ صديؼ وادراؼل وخؾٌؼ.805

 ؿامـقة بـت كجؿ اـديـ حمؿد بـ أيب بؽر بـ طظ بـ يقسػ األكصاري

, وأجازها اـتـقخل 794يف حمرم سـة:  اـذروي ادرجاين ادؽل, وـدت

بـ اـشقخة وابـ اـعالئل وابـ واـسقيداوي واحلالوي وابـ أيب ادجد وا

 ** 145اـذهبل وابـ اـعراؾل وحمؿد اـباـز وخؾٌؼ.

                                                           

 .118ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   144

 .120ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   145
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حرف ادقؿ 

 واحداسؿ 

 مـ اسؿفا مريؿ

 )شقخة واحدة(

.مريؿ بـت طظ;أم هاينء بـت اهلقريـل, سبؼت يف حرف األـػ 

** 
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حرف اــقن 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿفا كشقان

 )شقخة واحدة(

اـؽـاين  بد اهلل بـ ؾايض اـؼضاة طالء اـديـ طظط 146كشقان بـت اجلامل

احلـبظ, أم طبد اهلل, سؿعت طذ واـدها, وأجاز هلا إبراهقؿ بـ اـسالر 

 147ورسالن اـذهبل وطؿر اـباـز وؼرهؿ.

** 

 

 

 

                                                           

 اجلامل بـ طبد اهلل , وهق ؼط, واـصحقح ما أقبتف أطاله. يف ادطبقطة ادرصية: 146

 . 187ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:  147
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حرف اهلاء 

 )اسؿ واحد(

 مـ اسؿفا هاجر

 )شقخة واحدة(

بـ طبد اـعزيز  هاجر بـت ادحدث ذف اـديـ حمؿد بـ حمؿد بـ أيب بؽر

, وسؿعت اـؽثر طذ واـدها 790, وـدت سـة: 148اـؼدد, أم اـػضؾ

واـتـقخل وابـ مغؾطاي وابـ اـشقخة وابـ ادطرز واـبؾؼقـل واـعراؾل 

واـصدر ادـاوي واـرساج اـؽقمل واـقدي واحلالوي وابـ أيب ادجد 

سارة واـزؽتاوي وأيب بؽر بـ مجاطة واـسقيداوي ومريؿ بـت األذرطل و

بـت اـسبؽل واـقحقد أيب حقان وؼرهؿ, وأجاز هلا أبق هريرة بـ اـذهبل 

                                                           

وؾد أؿثر اـعالمة اـسققصل يف اـسامع طؾقفا واـؼراءة جدا, وؾد أؽردت مؼاال طـ ذـؽ مـشقر  148

 طذ األـقؿة, وـف تتؿة يرس اهلل كػها.
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وابـ اـعالئل وأبق اـقؿـ بـ اـؽقيؽ وطؿر اـباـز وخؾٌؼ, ماتت يف حمرم 

 874.149سـة: 

 

بعدما رسد أسامء اـشققخ واـشقخات يف  -رمحف اهلل–ؾال اـعالمة اـسققصل 

 ختام هذا اـػصؾ:

قايل شققخل يف اـرواية طذ اختالف صبؼااهؿ, , هؿ طَ 150مالء مائة وثالثقنفؽ

وؾد أـػ احلاؽظ أبق اـػرج بـ اجلقزي )مشقختف(, ؽؾؿ يذؿر ؽقفا إال دون 

 مائة كػس!.

وأما اـطبؼة اـرابعة مـ سؿعت طؾقف, أو أجاز يل مـ أصحاب أيب زرطة ابـ 

اـزرؿف, اـعراؾل وأيب اخلر ابـ اجلزري ادؼريء واـزهان احلؾبل وأيب ذر 

وكحقهؿ, ؽنهنؿ أؿثر مـ مئتل كػس, وؾد ترؿت ذؿرهؿ هـا ـعدم احلاجة 

                                                           

 .189ترمجفا يف ادـجؿ برؾؿ:   149

 . 134ب ألؾرب طػة, وإال ؽفؿ طذ احلؼقؼة تػصقال هذا طذ اـتؼري 150
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إـقفؿ, إذ ال أروي طـفؿ شقئا, بؾ أكا يف ؼاـب اـروايات مساٍو هلؿ يف 

 , وهؿ مذؿقرون بلرسهؿ يف )ادعجؿ(.اـدرجة

 

أوردهؿ يف )اـتحدث بـعؿة اـذيـ  واـشقخاتاـشققخ  طدد إذن ؽاستػدكا أن

 ( شقخة33)و( شقخ, 101)  مـفؿ:,  (134: )اهلل(

 ( هؿ:4وأن طدد شققخف ادذؿقريـ هـا, ومل يذؿرهؿ يف ادـجؿ : )

 اـشاؽعل اـؽـاين اـعسؼاليناـشفر بابـ حجر أمحد بـ طظ احلاؽظ -1

 اهلاشؿلبـ ؽفد تؼل اـديـ  احلاؽظ أمحد بـ حمؿد بـ -2

, زيـ اـديـ أبق رضقان بـ حمؿد بـ يقسػ اـعؼبل ادحدثاـعالمة -3

 اــعقؿ

حمؿد بـ طبد اـقاحد بـ طبد احلؿقد بـ مسعقد ادجتفد اـعالمة  -4

 .احلـػل اهلاممؿامل اـديـ بـ , اـسققاد ثؿ اإلسؽـدري

 (.65وطدد شققخف وشقخاتف اـذيـ مل يذؿرهؿ هـا, وذؿرهؿ يف )ادـجؿ(: )
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عؾؼ بشققخ اـعالمة وأكا بصدد مجع )معجؿ شققخ( حاؽؾ, أذؿر ؽقف ؿؾ ما يت

, , وصؾتف هبؿ, ومقاضع ذؿرهؿ يف ؿتبفاـسققصل وشقخاتف, وحديثف طـفؿ

 مع ؽقائد وؽرائد يف ترامجفؿ, يرس اهلل االكتفاء مـف بؿـف وؿرمف.

هذا ما تقرس إطداده, وحتصؾ إيراده, واحلؿد هلل اـذي بـعؿتف تتؿ اـصاحلات, 

, وطذ آـف و أصحابف اـثؼات, واـصالة واـسالم طذ كبقـا حمؿد سقد اـزيات

واـتابعع هلؿ بنحسان إغ ادامت, وأستغػر اهلل يل وـقاـدي ودشاخيل وجلؿقع 

 مقات.ادسؾؿع وادسؾامت األحقاء مـفؿ واأل

 ادديـة ادـقرة

 هـ 1439-ربقع األول 21

*** 
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