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الاكتب يف سطور
ـهو شيخنا الفقيه األصويل املحدث الصويف أبو الفضل أمحد بن منصور قرطام
احلسيين املاليك اتلونيس الفلسطيين األصل ،ودل يف بلنان اعم  1381ـهجري املوافق
هل  1960رويم يف خميمات الالجئني.

تلىق العلوم األساسية واإلعدادية واثلانوية يف مدارس الالجئني يف بلنان ،واتلحق

يف صفوف اثلورة الفلسطينية وعمره عرش سنوات واكنت هل مشاراكت عديدة فيها.
استشهد وادله رمحه اهلل يف شهر شباط اعم  1973رويم.
ارحتل شيخنا لطلب العلوم الرشعية إىل بدلان شىت وأقطار عديدة.

تلىق شيخنا العلوم الرشعية عن ثلة من العلماء األثبات نذكر منهم:
ـ الشيخ العالمة األصويل املحدث سيدي حممد الشاذيل انليفر احلسيين املاليك

اتلونيس عميد جامعة الزيتونة.

ـ الشيخ العالمة األصويل الفقيه سيدي ّ
حممد األخوة املاليك احلنيف اتلونيس.
ـ الشيخ العالمة األصويل الفقيه سيدي كمال ادلين جعيط املاليك احلنيف مفيت
اجلمهورية اتلونسية.

ـ الشيخ العالمة األصويل الفقيه سيدي حممد املازوين املاليك اتلونيس.
ـ الشيخ العالم الزاـهد العابد حامل القراءات السبع املفرس اللغوي سيدي أمحد

دريرة املاليك اتلونيس.

ـ الشي خ العالمة األصويل الفقيه املفرس سيدي حممد املنصف جعيط املاليك
اتلونيس.

ـ السيد العالمة بدر ادلين الكتاين احلسين املاليك املغريب.
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ـ الويل الصالح سيدي حممد تيق ادلين الكتاين احلسين املاليك املغريب.
ـ السيد العالمة املحدث األصويل املفرس حممد املنترص الكتاين احلسين املاليك

املغريب.

ـ السيد العالمة املحدث عبد اهلل َّ
اتلليدي احلسين املاليك املغريب.
ّ
ـ السيد العالمة األصويل الفقيه حمدث املغرب انلاقد الصويف الكبري سيدي عبد
العزيز بن الصديق الغماري احلسين املغريب.

ـ السيد اإلمام احلافظ جامع شتات العلوم الويل الصالح املجاب ادلعوة سيدي عبد
ّ
اّلل بن الصديق الغماري احلسين املغريب.
ـ وتدبَّج مع إمام احلرمني سيدي ّ
حممد علوي املاليك احلسين امليك.

ترشف شيخنا بالعديد من اإلجازات اخلاصة والعامة يف خمتلف الفنون والعلوم

الرشعية.
يروي شيخنا بالسند املتصل الصحاح اخلمسة ويه صحيح ابلخاري ،وصحيح مسلم،
وأبو داود ،والرتمذي ،والنسايئ ،ويروي موطأ اإلمام مالك ،وبقية السنن واملسانيد،
وكتب املعاجم واألثبات كـ :سد األرب ،وفهرس الفهارس ،وابلحر العميق ،وغنية
املستفيد ،والطالع السعيد ،كما ـهو جماز بالفتوى ىلع املذاـهب األربعة.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
ِّ
َّ
وصل امهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آل بيته وصحبه الطيبني الطاهرين.
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املقدمة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل اذلي رشفنا باإلسناد ،وجعلنا من أتباع خري العباد صىل اهلل عليه وىلع آهل
الشم الشوامخ وىلع أصحابه األوتاد وىلع لك من تمسك بهديه من اعمة املؤمنني
املسلمني والعلماء األويلاء العاملني وانلجباء واألقطاب واألبدال واألوتاد إىل يوم
امليعاد  ،،،أما بعد،،،
فإن أـهم ما يعتين به املرء بعد حتصيله للعلوم الرشعية وثناء العلماء عليه بالزتكيات
املباراكت ـهو أن يتحصل ىلع أسانيد تلك العلوم اليت تصله بأصحابها ،وخاصة
القرآن وعلومه واحلديث وفنونه رواية ودراية وعلوم اتلوحيد ومتعلقاته واتلوسع
بعد ذلك لفهم عويص مسائله ،وكذلك الفقه وأصوهل وقواعده ومقاصده واخلالف
ُ
واإلمجاع احلقييق وكذلك معرفة سرية الصادق املصدوق وما كتب فيها وكذلك آل
بيته األطهار ،وأصحابه امليامني األخيار وطالب العلم أو العالم ليس هل يف ـهذا
الطريق إال خياران ال ثالث هلما وـهو إما أن يكون ناقال فعليه بصحة انلقل وإما
قائال فعليه باحلجة ىلع جاللة قدر انلاقل أو القائل وإال ال عربة بقوهل وإن اكن
احرتامه وتقديره حمفوظ كونه من أـهل العلم إال أن قوهل مردود ،نفهم من ـهذا لكه
أن العربة بصحة انلقل أو القول وليس بذات الشخص بناء ىلع قواعد لك فن
أصلوه ،زيادة ىلع ذلك أن يكون قصده يف ذلك لكه مرضاة اهلل ورسوهل ودفااع عن
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احلق وأـهله ،ذلا قمنا بهذا العمل راجني من املول أن ننتفع به وأحبتنا طلبة العلم
حيثما اكنوا وحيثما حلوا ملا فيه من نفائس األسانيد اليت تتصل بغالب الفنون من
العلوم الرشعية ،ولعيل أكون قد ساـهمت ببعض ما ـهو ٌ
حق يلع يضاف إىل ما قمت

ٌ
به سابقا وسأقوم به الحقا إن شاء اهلل ما دام ـهناك عرق ينبض.
وكتب أبو الفضل
أمحد بن منصور قرطام

اكن اهلل هل ولوادليه وجلميع املؤمنني املسلمني بمنه وفضله
امهلل آمني ،آمني ،آمني
تونس املحمية  -ضاحية املرىس
يف

ربيع اثلاين

ـهجري املوافق هل

اكنون اثلاين

ىلع الساعة اثلانية عرش يلال من يوم اثلالثاء
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رويم

بني يدي القارىء
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ُ
َّ
ْ ْ
الـحمـ ُد للـه محدا يوايف نعمه اليت ال حتىص والصالة والسالم ىلع من أرسي به
يلال من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص وىلع آهل وصحبه واتلابعني وحنن معهم
ولك من خصا وسلم تسليما كثريا ،كثريا،كثريا ،،،أما بعد،،،
ننوه إىل طلبة العلم والقراء األفاضل :أننا بذنلا اجلهد يف ختريج بعض األسانيد إىل
أـهم كتب املذاـهب املشهورة من املتقدمني واملتوسطني واملتأخرين ولسنا قاصدين
بهذا اتلخريج اتلعميم والشمول بقدر ما كنا نقصد الوصول إىل كتب بعض املدارس
اليت توجه حبثنا إيلها ويه املعنية من كتابنا ـهذا واذلي يشتمل ىلع كتب اتلوحيد
والفقه وأصوهل واألشباه وانلظائر والقواعد واملقاصد ومصطلح احلديث يف لك قرن
مع استفراغ اجلهد ،وغلبة الظن يف صحة ما نقلناه وذلك بالسند املتصل إىل ـهذه
املؤلفات والكتب ومؤلفوـها وتلك يه وجهتنا و اغيتنا وظين أننا انفردنا بهذا العمل
ولم يسبقنا إيله أحد يف أوائل ـهذا القرن وال فخر ،مع العلم أننا قد ذكرنا يف كتابنا
ادلر املنثور من أسانيد أيب الفضل أمحد بن منصور كثريا من أسانيدنا إىل اغلب
املراجع املعتمدة من علوم القرآن واتلفسري واحلديث واتلوحيد والفقه وأصوهل اذلي
يعود سندـها إىل أئمة ـهذا الشأن ،مع حرصنا ىلع أن يكون الكتاب سهل اتلناول
بني يدي طلبة العلم والقراء ،فقمنا بذكر تاريخ ميالد ووفاة السادة العلماء مرة
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واحدة وذلك عند ذكر اسم العالم ألول مرة يف الكتاب ،فال نكررـها مرة أخرى،
ّ
ومن أرادـها فعليه الرجوع إىل حملها عند أول ذكرـها حرصا منا ىلع عدم اإلطالة
واتلكرار ،مع مرااعة دقة الضبط يف الوالدة والوفاة للك اعلم وقد يتنبه القارىء
الكريم وطالب العلم انلبيه أننا أعرضنا عن ذكر كثري من أـهل العلم ممن يرغب
القارىء أو الطالب باالتصال بهم وذلك حق مكتسب هل والسبب يف اعراضنا عن
ذلك ألن مقصدنا من ـهذا الكتاب ـهو ذكر من نراـهم وفق علمنا البسيط ـهم من
أـهم علماء لك قرن عند أتباع املدارس املعتربة مثل اجلويين والطحاوي وابن ايب
زيد القريواين وابن اجلوزي وـهكذ يف ابلايق إىل القرن الرابع عرش وقد جيد القارىء
الكريم أو الطالب انلبيه ضاتله يف كتبنا األخرى مثل ادلر املنثور من شيوخ أيب
الفضل أمحد بن منصور أو ادلر املنثور من أسانيد أيب الفضل أمحد بن منصور أو
ادلر املنثور من معاجم أيب الفضل أمحد بن منصور أو كتاب اإلعالم بسندي إىل
بعض األعالم أو كتاب ادلرر انلقية برتاجم وسند الطريقة الشاذيلة أو يف كتاب
املفاخر العلية حبديث الرمحة املسلسل باألويلة فإين ترمجت لغالب أـهل العلم ىلع
مر العصور يف ـهذه الكتب ويبعد ىلع القارىء وطالب العلم أن ال جيد ضاتله يف
ـهذه املراجع اليت ذكرتها.
والشكر موصول للك من اكن مواظبا ميع يلل نهار وخاصة من غزة ـهاشم ومن
خارجها ىلع ما بذلوه من جمهود مع احلرص اتلام ىلع تنفيذ ما أمليه عليهم من
8

توجيهات من غري كسل وال تأفف وال ضجر وال ملل والدعوى الفهم واالعرتاض
فنعم الربور ،برور صربـهم ّ
يلع وىلع ما أمحل من بعض احلدة والشدة يف الطباع رغم

ما يعانون من ضيق يف لك جماالت احلياة وخاصة الكهرباء واملاء فجزاـهم املول عين
وخملص ىلع إخالصه ٌ
ٌ
خري ما جيازى ٌ
وبار بأبيه من الروح ىلع بروره
ويف ىلع وفائه
ولك ذلك يف سبيل العلم وأـهله واتلعلم.
وقد قمنا برتتيب الكتاب ىلع انلحو اتلايل:
كتب اتلوحيد ،كتب أحاديث األحاكم ،كتب أصول الفقه ،كتب املقاصد والقواعد،
كتب األشباه وانلظائر ،كتب الفقه ،كتب اإلمجاع ،كتب مصطلح احلديث.
أما كتب الفقه فرتبناـها ىلع انلحو اتلايل :احلنفية ثم املالكية ثم الشافعية ثم الزيدية
ثم احلنبلية ثم الظاـهرية ،وقد اكتفينا بكتاب واحد من كتب الظاـهرية وـهو املحىل
باآلثار اذلي مجع اغلب املذـهب ،وجعلنا كتب تأويل خمتلف احلديث والفقه املقارن
واإلمجاع يف فصل واحد تلقارب وجه الشبه بينها.
سائال املول أن جيعل ـهذا العمل يف مزيان حسنات لك من ساـهم ميع ولو بكلمة،
وأن يكفر به عن سيئايت وزاليت ويغفر ذنويب ويسرت عيويب ،وسميته مسامرات

األبرار بأسانيدي إىل بعض األخيار من علماء مذاـهب األمصار ،واهلل أسأل وبنبيه
وآهل أتوسل أن ينفع به كما نفع بأصله ،وما اتلوفيق إال من عند اهلل واهلل من وراء القصد.

وـهذا أوان الرشوع يف املقصود.
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(كتب اتلوحيد)
العقيدة الرشنوبية

َّ
أرويه عن سيدي العالمة الشيخ الفقيه املسند الشاعر األصويل املعمر حممد الشاذيل
انليفر احلسيين املاليك اتلونيس املولود سنة
سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن الشيخ عمر بن محدان املحريس املاليك

اتلونيس امليك املدين املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن اإلمام املؤلف املحقق ّ
اهلمام أيب حممود عبد املجيد

بن إبراـهيم الرشنويب املاليك املرصي املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم.

 وأرويه أيضا عن سيدي العالمة األصويل املحدث انلاقد ذـهيب العرص الصويفالكبري سيدي عبد العزيز بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس احلسين
املغريب املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،وسيدي اإلمام احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم
الويل الصالح املجاب ادلعوة سيدي وموالي عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق
الغماري اإلدرييس احلسين املغريب املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري

رويم واملتوىف سنة

رويم لكيهما ،عن شقيقهما احلافظ املجتهد أمحد بن حممد

بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس احلسين الشافيع املغريب املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة
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رويم ،عن اإلمام

املؤلف املحقق ّ
اهلمام أيب حممود عبد املجيد بن إبراـهيم الرشنويب املاليك املرصي،
وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


نظم اخلريدة ابلهية يف العقيدة السنية

َّ
أرويه عن سيدي العالمة الشيخ الفقيه املسند الشاعر األصويل املعمر حممد الشاذيل
َّ
انليفر احلسيين املاليك اتلونيس ،وسيدي العالمة األصويل املحدث انلاقد ذـهيب
العرص الصويف الكبري عبد العزيز بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب ،وسيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم الويل
الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
َّ
املغريب ،وسيدي العالمة الشيخ حممد املنترص بن حممد الزمزيم الكتاين احلسين
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم أربعتهم ،عن العالمة الشيخ حممد عبد اليح بن عبد الكبري الكتاين اإلدرييس
احلسين املاليك املغريب املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن املعمر حممد حسنني بن حممد حيدر بن املنال حممد

مبني األنصاري احليدرأبادي ،عن قايض مكة عبد احلفيظ بن درويش بن حممد بن
حسن العجييم احلنيف امليك املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن

الشهاب أيب الرباكت أمحد بن حممد بن أمحد العدوي املاليك األزـهري املرصي الشهري
11

بادلردير املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


لوائح األنوار ابلهية وسواطع األرسار األثرية املضية يف عقد أهل الفرقة املرضية
أرويه عن سيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم الويل
الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب  ،عن الشيخ املعمر دويدار الكفراوي اتلالوي الشافيع املرصي
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن الربـهان إبراـهيم بن حممد بن أمحد ابلاجوري الشافيع املرصي بالعامة
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن برـهان ادلين حسن بن درويش بن عبد اهلل بن مطاوع القويسين الشافيع
املرصي املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب ـهريرة داود بن حممد

القليع الشافيع األزـهري املرصي ،عن أيب الفيض حممد بن حممد بن حممد بن عبد
الرزاق احلسيين الزبيدى احلنيف املرصي الشهري بمرتىض الزبيدي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن اإلمام

الفاضل الفقيه املحدث ابلارع صيف ادلين أيب الفضل حممد بن أمحد بن حممد بن
12

خري اهلل احلسيين احلنيف انلابليس الشهري بابلخاري املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن شمس ادلين أيب العون

حممد بن أمحد بن سالم السفاريين الفلسطيين املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق
ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد

أروي لك كتبه.


إضاءة ادلجنة لعقائد أهل السنة
 أرويه عن سيدي حممد بن علوي املاليك" "1احلسين امليك حميي علوم جدهباحلرمني الرشيفني املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم.

وـهو يرويها عن وادله السيد علوي بن عباس املاليك احلسين امليك املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم،

ـهجري املوافق

والشيخ حسن بن حممد بن عباس املشاط املاليك امليك املولود سنة

ـهجري

املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،بسنديهما إىل

) السيد حممد علوي املاليك :الطالع السعيد املنتخب من املسلسالت واألسانيد ،مطابع الصفا ،مكة ،ص:
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العالمة حممد األمري الكبري السنباوي املاليك املغريب املرصي املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم.

ُ
وادله  -السيد علوي  -عن ثالثة ـهم وادله السيد عباس املاليك امليك
أ -ويروي
ـهجري املوافق

املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وحمدث احلرمني عمر بن محدان املحريس املاليك اتلونيس امليك املدين ،ويرويه
أيضا اعيلا عن العالمة الشيخ حممد عبد اليح بن عبد الكبري الكتاين اإلدرييس
احلسين املاليك املغريب.
أما األول  -السيد عباس املاليك احلسين امليك :-عن شيخه حممد اعبد بن حسني
بن إبراـهيم املاليك مفيت املالكية املولود سنة
ـهجري املوافق

سنة

امليك املولود سنة

رويم واملتوىف

ـهجري املوافق

رويم ،عن السيد أمحد زيين دحالن احلسين الشافيع
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن عثمان بن حسن ادلميايط الشافيع املرصي املولود سنة
املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري

رويم ،عن العالمة حممد

األمري الكبري السنباوي املاليك املغريب املرصي ،عن الشهاب أمحد بن احلسن
رويم

ـهجري املوافق
اجلوـهري الشافيع األزـهري املرصي املولود سنة
َّ
املعمر شيخ الشيوخ
رويم ،والشهاب اإلمام
ـهجري املوافق
واملتوىف سنة

املسند أمحد بن عبد الفتاح بن عمر املجريي امللوي الشافيع األزـهري املرصي
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ـهجري املوافق

املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم لكيهما ،عن املسند عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم.

ـهجري املوافق

وأما اثلاين – عمر بن محدان املحريس املاليك اتلونيس امليك املدين  :-عن شيخه
السيد حممد يلع بن ظاـهر الوتري احلنيف املدين املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن العالمة أيب العباس أمحد بن

أمحد الشهري بمنة اهلل الشبايس املاليك األزـهري املرصي املولود سنة
املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري

رويم ،عن العالمة حممد

األمري الكبري السنباوي املاليك املغريب املرصي ،عن الشهاب أمحد بن احلسن
َّ
املعمر شيخ الشيوخ املسند
اجلوـهري الشافيع األزـهري املرصي ،والشهاب اإلمام
أمحد بن عبد الفتاح بن عمر املجريي امللوي الشافيع األزـهري املرصي لكيهما ،عن
املسند عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك.
وأما اثلالث – العالمة الشيخ حممد عبد اليح بن عبد الكبري الكتاين اإلدرييس
احلسين املاليك املغريب – :عن الشهاب أمحد بن إسماعيل بن زين العابدين الربزنيج
ـهجري املوافق

احلسيين الشافيع املدين املتوىف سنة

رويم ،عن أبيه

إسماعيل بن زين العابدين الربزنيج احلسيين الشافيع املدين ،عن صالح بن حممد
بن نوح بن عبد اهلل العمري الشهري بالفالين املاليك املدين املولود سنة
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ـهجري

املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

اهلل املغريب املاليك املدين املتوىف سنة

رويم ،عن حممد بن عبد
رويم ،عن املسند

ـهجري املوافق

عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك.
ب -ويروي الشيخ حسن بن حممد بن عباس املشاط املاليك امليك ،عن شيخه
حمدث احلرمني عمر بن محدان املحريس املاليك اتلونيس امليك املدين ،عن العالمة
السيد جعفر بن إدريس الكتاين احلسين املاليك املغريب املولود سنة
املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

السندي احلنيف األنصاري املدين املولود سنة
ـهجري املوافق

سنة

رويم اعيلا ،عن حممد اعبد

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف

رويم ،عن عمه الشيخ حممد حسني السندي احلنيف

األنصاري املدين املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن ويل اهلل العارف الشيخ حممد بن عبد الكريم املدين

الشافيع الشهري بالسمان املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن املسند عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع

امليك.

َّ
َّ
 -وأرويه أيضا عن سيدي فضيلة العالمة الشيخ الفقيه األصويل انلظار مفيت

ادليار اتلونسية كمال ادلين بن حممد العزيز بن يوسف جعيط املاليك احلنيف املولود
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة
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ـهجري املوافق

رويم،

عن الشيخ حممد الصادق بن طاـهر املحرزي احلنيف اتلونيس املولود سنة
املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري

رويم ،عن أستاذ املحققني

يف ابلالد اتلونسية ومفيت ادليار اتلونسية أيب حفص عمر بن أمحد الشهري بابن
الشيخ املاليك اتلونيس املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن الشيخ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن عبد

الكبري الرشيف املفيت املاليك اتلونيس املولود سنة
واملتوىف سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

بن سودة املاليك الفايس املولود سنة
ـهجري املوافق
ـهجري املوافق

رويم ،عن الشيخ أيب حفص عمر بن الطالب
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن حممد صالح الرضوي ابلخاري املتوىف سنة
رويم ،عن رفيع ادلين بن شمس ادلين بن القايض عبد امللك

العمري القندـهاري اهلندي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن حممد بن عبد اهلل املغريب املاليك املدين ،عن

املسند عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك.
 وأرويه أيضا عن سيدي العالمة األصويل املحدث انلاقد ذـهيب العرص الصويفالكبري سيدي عبد العزيز بن َّ
حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس احلسين
املغريب.
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أ -عن شقيقه احلافظ املجتهد أمحد بن َّ
حممد بن حممد الصديق اإلدرييس احلسين
الغماري الشافيع املغريب ،عن شيخ األزـهر أيب الفضل حممد بن يلع اجلزياوي الوراق
املاليك املرصي املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،عن مجال ادلين أيب املعايل إبراـهيم بن يلع السقا الشافيع
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق
األزـهري املرصي املولود سنة
رويم ،عن الرضير َّ
املعمر حممد بن سالم بن نارص الفشين الشهري
ـهجري املوافق
بثعيلب الشافيع األزـهري املرصي املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن الشهاب أمحد بن احلسن اجلوـهري

الشافيع األزـهري املرصي ،عن املسند عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك.
ب -ويروي اعيلا أيضا عن أمحد منة اهلل ادللبشاين" "1احلنيف املوصيل ،عن أيب
العباس أمحد بن أمحد الشهري بمنة اهلل الشبايس املاليك األزـهري املرصي ،عن حممد
األمري الكبري السنباوي املاليك املغريب املرصي ،عن الشهاب أمحد بن احلسن
َّ
املعمر شيخ الشيوخ املسند
اجلوـهري الشافيع األزـهري املرصي ،والشهاب اإلمام
أمحد بن عبد الفتاح بن عمر املجريي امللوي الشافيع األزـهري املرصي لكيهما ،عن
املسند عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك.
َّ
) العالمة الشيخ حممود سعيد ممدوح :ارتشاف الرحيق من أسانيد عبد اهلل بن الصديق ،مطبعة املدين ،القاـهرة ،ص:
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ج -ويروي اعيلا أيضا عن القايض الصويف أيب املحاسن يوسف بن إسماعيل بن
يوسف بن إسماعيل بن حسن بن حممد انلبهاين الشافيع الفلسطيين املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن

ـهجري املوافق

العالمة الشيخ إبراـهيم بن يلع السقا الشافيع األزـهري املرصي ،عن العالمة حممد
األمري الكبري السنباوي املاليك املغريب املرصي ،عن الشهاب أمحد بن احلسن
َّ
املعمر شيخ الشيوخ املسند
اجلوـهري الشافيع األزـهري املرصي ،والشهاب اإلمام
أمحد بن عبد الفتاح بن عمر املجريي امللوي الشافيع األزـهري املرصي لكيهما ،عن
املسند عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك.
َّ
 وأرويه أيضا عن سيدي العالمة الشيخ الفقيه املسند الشاعر األصويل املعمرحممد الشاذيل انليفر احلسيين املاليك اتلونيس.
َّ
حممد بن َّ
العالمة الشيخ َّ
حممد احلجويج" "1احلسين املاليك الفايس املولود
أ -عن
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم،

عن العالمة الربكة الصالح حممد اهلاشيم بن أمحد بن سعيد بن عثمان الفويت املدين،
عن الشيخ أيب اليرس فالح بن حممد بن عبد اهلل بن فالح الظاـهري" "2املهنوي املاليك
املدين املولود سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

َّ
حممد بن َّ
العالمة الشيخ َّ
حممد احلجويج احلسين :كزن ايلواقيت الغايلة يف األسانيد العايلة ،نسخة خمطوطة ،ص. :
)

) حمدث املدينة ومسندـها أيب اليرس فالح بن حممد الظاـهري املهنوي :حسن الوفا إلخوان الصفا ،تعليق وتصحيح أيب
الفيض حممد ياسني بن حممد عيىس الفاداين امليك ،دار البشائر اإلسالمية ،بريوت
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 ،ص:

.

رويم ،عن السيد الرشيف احلسين ختم املحدثني حممد بن يلع السنويس املاليك
ـهجري

رويم واملتوىف سنة
ـهجري املوافق
امليك اجلغبويب املولود سنة
ّ
رويم ،عن مسند مكة املكرمة املحدث الصالح العالمة أيب حفص
املوافق
عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول العطار الشافيع امليك املتوىف سنة
املوافق
املولود سنة

ـهجري

رويم ،عن أيب احلسن يلع بن عبد الرب الونايئ احلسين الشافيع املرصي
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن الربـهان إبراـهيم بن حممد انلمريس ،عن عيد بن يلع انلمريس الشافيع
املدين املتوىف سنة

رويم ،عن املسند عبد اهلل بن سالم

ـهجري املوافق

ابلرصي الشافيع امليك.
ب -ويروي أيضا عن وادله قايض القضاة حممد الصادق انليفر احلسيين املاليك
ـهجري املوافق
اتلونيس املولود سنة
َّ
املعمر املسند حممد الطيب انليفر احلسيين املاليك
رويم ،عن الشيخ
املوافق
اتلونيس املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،عن السيد املفيت حممد بن حسني الكتيب احلنيف امليك ،والعالمة

أيب العباس أمحد بن أمحد الشهري بمنة اهلل الشبايس املاليك األزـهري املرصي لكيهما،
عن العالمة حممد األمري الكبري السنباوي املاليك املغريب املرصي ،عن الشهاب أمحد
بن احلسن اجلوـهري الشافيع األزـهري املرصي ،والشهاب اإلمام َّ
املعمر شيخ الشيوخ
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املسند أمحد بن عبد الفتاح بن عمر املجريي امللوي الشافيع األزـهري املرصي
لكيهما ،عن املسند عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك.
ج -ويروي أيضا عن شيخ جامع الزيتونة املعمر حممد الطاـهر بن حممد اعشور
احلسين املاليك اتلونيس املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن أستاذ املحققني يف ابلالد اتلونسية ومفيت ادليار

اتلونسية أيب حفص عمر بن أمحد الشهري بابن الشيخ املاليك اتلونيس ،عن الشيخ أيب
عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن عبد الكبري الرشيف احلسين املفيت املاليك
اتلونيس ،عن الشيخ أيب حفص عمر بن الطالب بن سودة املاليك الفايس ،عن حممد
صالح الرضوي ابلخاري ،عن رفيع ادلين بن شمس ادلين بن القايض عبد امللك
العمري القندـهاري اهلندي ،عن حممد بن عبد اهلل املغريب املاليك املدين ،عن املسند
عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك.
ويروي أيضا العالمة الشيخ حممد الطاـهر بن حممد اعشور احلسين املاليك
اتلونيس ،عن جده ألمه الوزير األكرب بتونس حممد العزيز بوعتور األموي العثماين
املاليك اتلونيس املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،عن حممد صالح الرضوي ابلخاري ،عن رفيع ادلين بن شمس

ادلين بن القايض عبد امللك العمري القندـهاري اهلندي ،عن حممد بن عبد اهلل
املغريب املاليك املدين ،عن املسند عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك.

21

د -ويروي أيضا عن العالمة الشيخ حممد عبد اليح بن عبد الكبري الكتاين
اإلدرييس احلسين املاليك املغريب ،عن الشيخ عبد اهلل بن درويش الراكيب الشهري
بالسكري احلنيف ادلمشيق اتلونيس املولود سنة
ـهجري املوافق

واملتوىف سنة

ادلمشيق اتلونيس املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،وحممد أمني بن عبد الغين ابليطار
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم لكيهما ،عن الشمس حممد بن يلع اتلمييم املغريب اتلونيس

املرصي املتوىف سنة

رويم ،عن العالمة حممد األمري الكبري

ـهجري املوافق

السنباوي املاليك املغريب املرصي ،عن الشهاب أمحد بن احلسن اجلوـهري الشافيع
َّ
املعمر شيخ الشيوخ املسند أمحد بن عبد الفتاح
األزـهري املرصي ،والشهاب اإلمام
بن عمر املجريي امللوي الشافيع األزـهري املرصي لكيهما ،عن املسند عبد اهلل بن
سالم ابلرصي الشافيع امليك.

َّ
العالمة الشيخ َّ
حممد بن احلسن بن العريب احلجوي الرشيف
ـه -ويروي أيضا عن

اجلعفري الزينيب اثلعاليب املاليك الفايس املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن العالمة السيد جعفر بن إدريس

الكتاين احلسين املاليك املغريب ،عن أيب احلسن حممد يلع بن ظاـهر الوتري احلنيف
املدين ،عن العالمة العارف عبد الغين املجددي ادلـهلوي احلنيف املدين املولود سنة
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ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن

اإلمام املحدث الكبري حممد اعبد السندي احلنيف األنصاري املدين.
ويروي العالمة السيد جعفر بن إدريس الكتاين احلسين املاليك املغريب اعيلا ،عن
اإلمام املحدث الكبري حممد اعبد السندي احلنيف األنصاري املدين ،عن عمه الشيخ
حممد حسني السندي احلنيف األنصاري املدين ،عن ويل اهلل العارف الشيخ حممد بن
عبد الكريم املدين الشافيع الشهري بالسمان ،عن املسند عبد اهلل بن سالم ابلرصي
الشافيع امليك.
و -ويروي أيضا عن حمدث احلرمني عمر بن محدان املحريس املاليك اتلونيس
امليك املدين عن العالمة السيد جعفر بن إدريس الكتاين احلسين املاليك املغريب اعيلا،
عن اإلمام املحدث الكبري حممد اعبد السندي احلنيف األنصاري املدين ،عن عمه
الشيخ حممد حسني السندي احلنيف األنصاري املدين ،عن ويل اهلل العارف الشيخ
حممد بن عبد الكريم املدين الشافيع الشهري بالسمان ،عن املسند عبد اهلل بن سالم
ابلرصي الشافيع امليك.
– وأرويه أيضا عن سيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم
الويل الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب.
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أ -عن الشيخ املعمر دويدار الكفراوي اتلالوي الشافيع املرصي ،عن الربـهان
إبراـهيم بن حممد بن أمحد ابلاجوري الشافيع املرصي بالعامة ،عن برـهان ادلين
حسن بن درويش بن عبد اهلل بن مطاوع القويسين الشافيع املرصي ،عن أيب ـهريرة
داود بن حممد القليع الشافيع األزـهري املرصي ،عن أيب الفيض حممد بن حممد بن
حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدى احلنيف املرصي الشهري بمرتىض الزبيدي ،عن
أمحد بن حممد بن يلع السحييم القريش احلسين الشافيع األزـهري املرصي املتوىف
سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن مجال ادلين أيب حممد عبد اهلل بن حممد بن

اعمر بن رشف ادلين الشرباوي الشافيع املرصي املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن املسند عبد اهلل بن

سالم ابلرصي الشافيع امليك.
ب -ويروي اعيلا أيضا عن الشيخ حممد إمام السقا الشافيع األزـهري املرصي
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن وادله العالمة الشيخ إبراـهيم بن يلع السقا الشافيع األزـهري املرصي ،عن
العالمة حممد األمري الكبري السنباوي املاليك املغريب املرصي ،عن الشهاب أمحد بن
َّ
املعمر شيخ الشيوخ
احلسن اجلوـهري الشافيع األزـهري املرصي ،والشهاب اإلمام
املسند أمحد بن عبد الفتاح بن عمر املجريي امللوي الشافيع األزـهري املرصي
لكيهما ،عن املسند عبد اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك.
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ج -ويروي اعيلا أيضا عن القايض الصويف أيب املحاسن يوسف بن إسماعيل بن
يوسف بن إسماعيل بن حسن بن حممد انلبهاين الشافيع الفلسطيين ،عن العالمة
الشيخ إبراـهيم بن يلع السقا الشافيع األزـهري املرصي ،عن العالمة حممد األمري
الكبري السنباوي املاليك املغريب املرصي ،عن الشهاب أمحد بن احلسن اجلوـهري
الشافيع األزـهري املرصي ،والشهاب اإلمام َّ
املعمر شيخ الشيوخ املسند أمحد بن عبد
الفتاح بن عمر املجريي امللوي الشافيع األزـهري املرصي لكيهما ،عن املسند عبد
اهلل بن سالم ابلرصي الشافيع امليك.
ولك هذه الطرق املباركة تلتيق عند مسند عرصه الشيخ
عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك
امليك املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب احلسن يلع بن عبد الواحد بن حممد األنصاري املاليك
السجلمايس اجلزائري املتوىف سنة

رويم ،عن شهاب ادلين

ـهجري املوافق

أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي املقري القريش املاليك اتللمساين املولود
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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رويم،

جوهرة اتلوحيد
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك
امليك ،عن برـهان ادلين أيب اإلمداد إبراـهيم بن إبراـهيم بن حسن بن يلع بن يلع بن
يلع بن عبد القدوس بن حممد بن ـهارون اللقاين املاليك املرصي املتوىف سنة
ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


رشح الصدور
وابلدور السافرة
أرويهما بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن العالمة أيب انلجا سالم بن حممد عز ادلين بن حممد نارص ادلين
السنهوري املاليك املرصي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن شمس ادلين حممد بن عبد الرمحن بن يلع بن

أيب بكر العلقيم الشافيع املرصي املولود سنة
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ـهجري املوافق

رويم

واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن جالل ادلين عبد الرمحن بن الكمال

أيب بكر بن حممد بن سابق ادلين بن عثمان اخلضريي األسيويط الشافيع املرصي
الشهري جبالل ادلين السيويط املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


أم الرباهني املسماه بالعقيدة السنوسية الصغرى
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
َّ
عن العالمة احلكيم الشمس أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن سليمان بن الفايس

بن طاـهر ُّ
الروداين املاليك السويس امليك املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن قايض اجلماعة الفقيه أيب مهدي
ـهجري املوافق

عيىس بن عبد الرمحن السكتاين املاليك املغريب املتوىف سنة
َّ
رويم ،عن العالمة الفقيه أمحد بن يلع بن األمني أيب زيد عبد الرمحن املنجور املاليك
املغريب املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن اإلمام الفقيه العالم املتفنن القدوة املفضال أيب عبد اهلل حممد بن
عبد الرمحن بن جالل اتللمساين املولود سنة
سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف

رويم عن أيب عثمان سعيد املنوي اتللمساين الشهري
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بالكفيف ،عن اعلم تلمسان يف عرصه وصاحلها أيب عبد اهلل حممد بن يوسف بن
عمر بن شعيب السنويس احلسين املاليك املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي

لك كتبه.


املسامرة برشح املسايرة
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين املولود سنة
املوافق

رويم ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك

املقديس املدين املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن

محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري املولود سنة
واملتوىف سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

ـهجري املوافق

رويم ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد

األنصاري الشافيع املرصي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن كمال ادلين حممد بن عبد الواحد بن عبد
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احلميد بن مسعود السيوايس احلنيف املرصي الشهري بابن اهلمام املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند

وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


العقائد العضدية
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن الزين عبد اهلل بن حممد انلحريري احلنيف املرصي ،عن اجلمال يوسف
بن زكرياء األنصاري الشافيع املرصي املتوىف سنة

رويم،

ـهجري املوافق

عن وادله شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة
احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين الشافيع
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم  ،عن حمب ادلين أيب يوسف أمحد بن نرص اهلل بن حممد بن عمر بن أمحد
احلنبيل ابلغدادي املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،عن شمس ادلين حممد بن يوسف بن يلع بن سعيد الكرماين

ـهجري املوافق
رويم واملتوىف سنة
ـهجري املوافق
املولود سنة
ّ
رويم ،ع ُضد ادلين أيب الفضل عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار اإلييج الشريازي
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املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


اعتماد االعتقاد
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن يلع بن
حممد بن يلع بن رضاغم بن يلع بن عبد الاكيف ابلكري اتلييم احلنيف املرصي الشهري
بابن سكر املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن العالمة شمس ادلين عبد اهلل بن حجاج بن عمر الاكشغري احلنيف،
عن العالمة حسام ادلين حسني بن يلع بن حجاج بن يلع السغنايق احلنيف املتوىف
سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن حافظ ادلين أيب الرباكت عبد اهلل بن أمحد
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بن حممود النسيف احلنيف األصبهاين املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا

السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


دفع شبه التشبيه بأكف اتلزنيه
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن نور ادلين يلع بن حيىي الزيادي الشافيع املرصي املتوىف سنة
رويم ،عن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع

ـهجري املوافق

املرصي األنصاري املتوىف سنة

رويم ،عن شيخ اإلسالم

ـهجري املوافق

زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن العز عبد الرحيم بن حممد بن عبد
الرحيم بن يلع بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن الفرات احلنيف املرصي املولود
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن

رساج ادلين أيب حفص عمر بن احلسن بن مزيد بن أميلة املرايغ احلليب املزي
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن مسند ادلنيا أيب احلسن يلع بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد
الرمحن السعدي املقديس الصاليح احلنبيل الشهري بالفخر بن ابلخاري املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة
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ـهجري املوافق

رويم إجازة،

عن العالمة اإلمام مجال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي
القريش ابلغدادي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


تهافت الفالسفة
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن

محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن

أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن الفقيه املحدث برـهان ادلين أيب إسحاق
إبراـهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن بن سعيد اتلنويخ الشافيع ابلعيل
الشايم املرصي املولود سنة

املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،عن عالء ادلين أيب احلسن يلع بن إبراـهيم بن داود بن سلمان بن

سليمان بن العطار املولود سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن اإلمام حميي ادلين أيب زكرياء حيىي بن رشف ادلين
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انلووي احلوراين الشافيع ادلمشيق املولود سنة
ـهجري املوافق

سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف

رويم ،عن اإلمام العالمة كمال ادلين أيب اخلري سالر

بن احلسن بن عمر بن سعيد األربيل الرضير الشافيع الشايم املتوىف سنة

املوافق

ـهجري

رويم ،عن حممد بن حممد القزويين صاحب الشامل الصغري ،عن جنم

ادلين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار القزويين الشافيع املولود يف حدود
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن

ـهجري املوافق

إمام ادلين شيخ املذـهب أيب القاسم عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم بن الفضل
بن احلسني الرافيع الشافيع القزويين املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن وادله" "1اإلمام العالمة املفيت أيب

الفضل حممد بن عبد الكريم بن الفضل بن احلسني الرافيع الشافيع القزويين املتوىف

سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن الشيخ ميح ادلين أيب سعد حممد بن حيىي

بن منصور الشافيع انليسابوري املولود سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق
سنة
حممد بن أمحد ّ
الغزايل الشافيع الطويس انليسابوري املولود سنة

رويم واملتوىف

رويم ،عن حجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد بن

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من

األسانيد أروي لك كتبه.


ُ
) تنبيه :جند أن اغلب الروايات تسقط وادل اإلمام الرافيع فيحدث انقطاع بالسند.
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ـهجري املوافق

العقيدة انلظامية
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن الفقيه املحدث برـهان ادلين أيب إسحاق
إبراـهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن بن سعيد اتلنويخ الشافيع ابلعيل
الشايم املرصي ،عن عالء ادلين أيب احلسن يلع بن إبراـهيم بن داود بن سلمان بن
سليمان بن العطار ،عن اإلمام حميي ادلين أيب زكرياء حيىي بن رشف ادلين انلووي
احلوراين الشافيع ادلمشيق ،عن اإلمام العالمة كمال ادلين أيب اخلري سالر بن احلسن
بن عمر بن سعيد األربيل الرضير الشافيع الشايم ،عن حممد بن حممد القزويين
صاحب الشامل الصغري ،عن جنم ادلين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار
القزويين الشافيع ،عن إمام ادلين شيخ املذـهب أيب القاسم عبد الكريم بن حممد بن
عبد الكريم بن الفضل بن احلسني الرافيع الشافيع القزويين ،عن وادله اإلمام
العالمة املفيت أيب الفضل حممد بن عبد الكريم بن الفضل بن احلسني الرافيع
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الشافيع القزويين ،عن الشيخ ميح ادلين أيب سعد حممد بن حيىي بن منصور الشافيع

انليسابوري ،عن حجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد ّ
الغزايل
الشافيع الطويس انليسابوري ،عن إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل
بن يوسف بن حممد اجلويين الشافيع انليسابوري املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من

األسانيد أروي لك كتبه.


األسماء والصفات
واالعتقاد
والقدر
أرويها بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ اإلمام زين العابدين املولود سنة
سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف

رويم ،وأخيه الشيخ اإلمام يلع املتوىف سنة

رويم ابين عبد القادر الطربي احلسيين امليك الشافيع ،عن

وادلـهما اإلمام حميي ادلين عبد القادر بن حممد حيىي بن مكرم بن حمب ادلين
الطربي احلسيين الشافيع امليك املولود سنة
سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف

رويم ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين
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أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء
بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن العز عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم
بن يلع بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن الفرات احلنيف املرصي ،عن رساج
ادلين أيب حفص عمر بن احلسن بن مزيد بن أميلة املرايغ احلليب املزي ،عن مسند
ادلنيا أيب احلسن يلع بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد بن عبد الرمحن السعدي
املقديس الصاليح احلنبيل الشهري بالفخر بن ابلخاري ،عن مجال ادلين أيب القاسم
عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل بن يلع بن عبد الواحد اخلزريج األنصاري
السعدي احلرستاين العبادي الشافيع ادلمشيق املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب القاسم زاـهر بن طاـهر بن

حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف بن حممد بن املرزبان الشحايم
انليسابوري املولود سنة
املوافق
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،عن احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني ابليهيق الشافيع املولود
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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رويم ،وبهذا

تثبيت الرؤية هلل تعاىل
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ اإلمام زين العابدين  ،وأخيه الشيخ اإلمام يلع ابين عبد القادر الطربي
احلسيين امليك الشافيع لكيهما ،عن وادلـهما اإلمام حميي ادلين عبد القادر بن حممد
حيىي بن مكرم بن حمب ادلين الطربي احلسيين الشافيع امليك ،عن شمس امللة
وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع املرصي
األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن العز
عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم بن يلع بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن
الفرات احلنيف املرصي ،عن رساج ادلين أيب حفص عمر بن احلسن بن مزيد بن
أميلة املرايغ احلليب املزي ،عن مسند ادلنيا أيب احلسن يلع بن أمحد بن عبد الواحد
بن أمحد بن عبد الرمحن السعدي املقديس الصاليح احلنبيل الشهري بالفخر بن
ابلخاري إجازة ،عن أيب املاكرم أمحد بن حممد بن حممد بن عبد اهلل اللبان
األصبهاين املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن الشيخ اإلمام املقرئ املحدث املعمر مسند العرص أيب يلع احلسن بن
أمحد بن احلسن بن حممد بن يلع بن مهرة احلداد األصبهاين املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري

املوافق
ُ
أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موىس بن مهران الشافيع
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رويم ،عن احلافظ الكبري

األصبهاين املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


أصول ادلين
والفرق بني الفرق
أرويهما بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
ّ ْ
املرصي ،عن الشيخ سالم بن حسن الشبشريي الشافيع املرصي املتوىف سنة
ـهجري املوافق

رويم ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن

أمحد بن محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن نور ادلين أيب احلسن يلع بن أيب بكر بن
سليمان اهليثيم املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم  ،عن املسند عز ادلين أيب الفضل حممد بن إسماعيل بن عمر بن

املسلم بن حسن احلموي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن مسند ادلنيا أيب احلسن يلع بن أمحد بن عبد الواحد
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بن أمحد بن عبد الرمحن السعدي املقديس الصاليح احلنبيل الشهري بالفخر بن
ابلخاري ،عن أيب الفتح منصور بن عبد املنعم بن عبد اهلل بن حممد الفراوي ،عن
أيب املعايل حممد بن إسماعيل بن حممد بن حسني بن القاسم الفاريس انليسابوري
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني ابليهيق الشافيع ،عن األستاذ أيب
منصور عبد القاـهر بن طاـهر بن حممد بن عبد اهلل ابلغدادي الشافيع املتوىف سنة
ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


أصول ادلين
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ اإلمام زين العابدين ،وأخيه الشيخ اإلمام يلع املتوىف ابين عبد القادر
الطربي احلسيين امليك الشافيع لكيهما ،عن وادلـهما اإلمام حميي ادلين عبد القادر بن
حممد حيىي بن مكرم بن حمب ادلين الطربي احلسيين الشافيع امليك ،عن شمس امللة
وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع املرصي
األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن العز
عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم بن يلع بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن
الفرات احلنيف املرصي ،عن رساج ادلين أيب حفص عمر بن احلسن بن مزيد بن
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أميلة املرايغ احلليب املزي ،عن مسند ادلنيا أيب احلسن يلع بن أمحد بن عبد الواحد
بن أمحد بن عبد الرمحن السعدي املقديس الصاليح احلنبيل الشهري بالفخر بن
ابلخاري ،عن مجال ادلين أيب القاسم عبد الصمد بن حممد بن أيب الفضل بن يلع بن
عبد الواحد اخلزريج األنصاري السعدي احلرستاين العبادي الشافيع ادلمشيق ،عن
أيب القاسم زاـهر بن طاـهر بن حممد بن حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف بن حممد
بن املرزبان الشحايم انليسابوري ،عن احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني ابليهيق
الشافيع ،عن اإلمام العالمة الصالح شيخ املتلكمني أيب بكر حممد بن احلسن بن
فورك الشافيع األصبهاين املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند

وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ اإلمام زين العابدين ،وأخيه الشيخ اإلمام يلع ابين عبد القادر الطربي
احلسيين امليك الشافيع لكيهما ،عن وادلـهما اإلمام حميي ادلين عبد القادر بن حممد
حيىي بن مكرم بن حمب ادلين الطربي احلسيين الشافيع ،عن شمس امللة وادلين
حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن
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شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن العز عبد الرحيم بن
حممد بن عبد الرحيم بن يلع بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن الفرات احلنيف
املرصي ،عن شمس ادلين أيب اثلناء حممود بن خليفة بن حممد بن خلف بن عقيل
املنبيج احلنبيل ادلمشيق املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن احلافظ رشف ادلين أيب حممد عبد املؤمن بن خلف

بن أيب احلسن بن رشف بن اخلرض بن موىس ادلميايط الشافيع املرصي املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن مجال

ادلين أيب القاسم عبد الرمحن بن ميك بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب املرصي
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم  ،عن جده ألمه مسند ادلنيا وشيخ األرض صدر ادلين احلافظ أيب طاـهر أمحد
بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراـهيم سلفه الشافيع األصبهاين املرصي الشهري
باحلافظ أيب طاـهر السليف" "1املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن أيب مكتوم عيىس بن أيب ذر عبد بن أمحد بن

حممد بن عبد اهلل بن غفري بن حممد اهلروي األنصاري اخلراساين املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف بعد سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أبيه

 السليف :نسبة إىل سلفة ويه بكرس السني وفتح الالم ،منسوب إىل جد هل اكن يلقب سلفه ،وـهو من شفته غليظة ،وماسوى ذلك خطأ ،راجع (سري أعالم انلبالء) لذلـهيب.
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احلافظ اإلمام املجود العالمة شيخ احلرم أيب ذر عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل
بن غفري بن حممد اهلروي املاليك األنصاري اخلراساين الشهري ببدله بابن السماك
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم،

عن القايض أيب بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر ابلاقالين الشافيع ابلرصي
ابلغدادي املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


عقيدة السلف
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك
امليك ،عن أيب احلسن يلع بن عبد الواحد بن حممد األنصاري املاليك السجلمايس
اجلزائري ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي املقري
القريش املاليك اتللمساين ،عن عمه اإلمام سعيد بن أمحد املقري املاليك اتللمساين
املولود قبل سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن شيخه العالم أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد اهلل بن عبد
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اجلليل اتلنيس اتللمساين ،عن وادله" "1حافظ عرصه حممد بن عبد اهلل بن عبد
اجلليل اتلنيس املاليك اتللمساين املتوىف سنة

رويم ،عن

ـهجري املوافق

العالمة احلجة احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن
حممد بن أيب بكر بن مرزوق احلفيد اتللمساين املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن جده شمس ادلين اإلمام فخر

املغرب ىلع املرشق نادرة ادلنيا أيب عبد اهلل اخلطيب حممد بن أمحد بن حممد بن
حممد بن أيب بكر بن مرزوق العجييس املاليك اتللمساين الشهري بابن مرزوق اجلد
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القف ي ابلكري املاليك اتلونيس
الشهري بابن راشد املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن شهاب ادلين أيب

العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املاليك املرصي الشهري بالقرايف املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب

احلسن يلع بن وـهب بن مطيع بن دقيق العيد املاليك املرصي املولود سنة
املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري

رويم ،عن رشف ادلين أيب

 -ـهكذا تم ضبطه يف كتاب نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب لشهاب ادلين أمحد بن حممد املقري ،وذلك خالفا ملا

جاء يف نيل االبتهاج بتطريز ادليباج ألمحد بابا اتلنبكيت ويف شجرة انلور الزكية ملحمد بن حممد خملوف ويف فهرس

الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت لعبد اليح بن عبد الكبري الكتاين ولكثري غريـهم من اذلين

ترمجوا هل ،وما نقلناه عن نفح الطيب من غصن األندلس ـهو الصواب إن شاء اهلل.
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احلسن يلع بن املفضل بن يلع بن مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر اللخيم املاليك
رويم واملتوىف سنة
ـهجري املوافق
املقديس اإلسكندراين املولود سنة
ّ
رويم ،عن صدر اإلسالم أيب الطاـهر إسماعيل بن ميك بن
ـهجري املوافق
إسماعيل بن عيىس بن عوف ّ
الزـهري املاليك اإلسكندراين املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

املوافق

ـهجري املوافق

ـهجري

رويم ،عن أيب بكر حممد

بن الويلد بن حممد بن خلف القريش الفهري الطرطوىش املاليك األندليس املولود
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن

أيب الويلد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث اتلجيـيب القرطيب ابلايج
ـهجري

رويم واملتوىف سنة
ـهجري املوافق
املاليك األندليس املولود سنة
رويم ،عن أيب حممد ميك بن أيب طالب ّ
محوش بن حممد بن خمتار
املوافق
القييس املاليك القريواين األندليس القرطيب املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

أيب زيد القريواين املاليك املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن أيب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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اإلبانة عن أصول ادليانة
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن الفقيه املحدث برـهان ادلين أيب إسحاق
إبراـهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن بن سعيد اتلنويخ الشافيع ابلعيل
الشايم املرصي ،عن عالء ادلين أيب احلسن يلع بن إبراـهيم بن داود بن سلمان بن
سليمان بن العطار ،عن اإلمام حميي ادلين أيب زكرياء حيىي بن رشف ادلين انلووي
احلوراين الشافيع ادلمشيق ،عن زين ادلين أيب العباس أمحد بن عبد ادلائم بن نعمة
بن أمحد بن حممد بن إبراـهيم بن أمحد احلنبيل املقديس احلليب املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن أيب عبد

اهلل حممد بن يلع بن حممد بن حسن بن صدقة احلراين احلنبيل ادلمشيق املولود سنة
رويم ،عن فقيه
ـهجري املوافق
رويم واملتوىف سنة
ـهجري املوافق
ُ
احلرم أيب عبد اهلل حممد بن الفضل بن أمحد بن حممد الصاعدي الفراوي الشافيع
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انليسابوري املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،عن إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف

بن حممد اجلويين الشافيع انليسابوري ،عن العالمة األستاذ أيب القاسم عبد اجلبار
بن يلع بن حممد بن حساكن اإلسفراييين الشافيع الشهري باإلساكف املتوىف سنة
ـهجري املوافق

رويم ،عن األستاذ اإلمام ركن ادلين أيب إسحاق إبراـهيم بن

حممد بن إبراـهيم بن مهران اإلسفراييين الشافيع املولود قبل سنة
رويم واملتوىف سنة
ابلرصي املتوىف بعد سنة

ـهجري املوافق
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب احلسن ابلاـهيل
رويم ،عن اإلمام أيب احلسن يلع بن

إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد اهلل بن موىس بن بالل بن اعمر
بن أيب موىس عبد اهلل بن قيس األشعري الشافيع ايلماين ابلرصي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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رويم ،وبهذا السند

اتلوحيد للماتريدي
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن يلع بن
حممد بن يلع بن رضاغم بن يلع بن عبد الاكيف ابلكري اتلييم احلنيف املرصي الشهري
بابن سكر ،عن العالمة شمس ادلين عبد اهلل بن حجاج بن عمر الاكشغري احلنيف،
عن العالمة حسام ادلين حسني بن يلع بن حجاج بن يلع السغنايق احلنيف ،عن
حافظ ادلين أيب الفضل حممد بن حممد بن نرص القالنيس النسيف احلنيف ابلخاري
املولود يف حدود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن فقيه املرشق شمس األئمة أيب الوحدة حممد بن عبد الستار بن حممد

العمادي الك ْردري احلنيف اخلوارزيم املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن برـهان ادلين أيب احلسن يلع بن أيب

بكر بن عبد اجلليل الفراغين املرغيناين احلنيف املولود سنة
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ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن جنم ادلين أيب حفص عمر بن

ـهجري املوافق

حممد بن أمحد بن إسماعيل بن لقمان احلنيف النسيف السمرقندي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن صدر

ادلين أيب اليرس حممد بن حممد بن حسني بن املحدث عبد الكريم بن موىس بن
جماـهد احلنيف الزبدوي النسيف ابلخاري املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن أبيه حممد بن حسني بن املحدث

عبد الكريم بن موىس بن جماـهد الزبدوي النسيف ابلخاري ،عن أبيه حسني بن
املحدث عبد الكريم بن موىس بن جماـهد الزبدوي النسيف ابلخاري ،عن أبيه
املحدث عبد الكريم بن موىس بن جماـهد الزبدوي النسيف ابلخاري ،عن اإلمام أيب
منصور حممد بن حممد بن حممود املاتريدي احلنيف املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


العقيدة الطحاوية
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع

املرصي ،عن الزين عبد اهلل بن حممد انلحريري احلنيف املرصي ،عن اجلمال يوسف
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بن زكرياء األنصاري الشافيع املرصي ،عن وادله شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد

األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن رشف ادلين أيب طاـهر حممد بن حممد بن
ُ
ـهجري املوافق
عبد اللطيف ابن الكو ْيك الشافيع اتلكرييت املرصي املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

رويم إجازة ،عن أم عبد اهلل زينب

ـهجري املوافق

بنت أمحد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أمحد املقدسية الشهرية ببنت الكمال
املولودة سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوفية سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن الفقيه املقرئ املعمر املسند شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن عبد
اهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامة بن مقدام اجلماعييل املقديس احلنبيل املتوىف

سنة

ـهجري املوافق

رويم  ،عن احلافظ أيب موىس حممد بن عمر بن أيب

عيىس املديين الشافيع األصفهاين املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف

رويم ،عن املسند الكبري أيب سعد إسماعيل بن الفضل
ـهجري املوافق
سنة
بن أمحد بن حممد بن يلع بن األخشيذ األصبهاين ُ
ويعرف بالرساج املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن أيب الفتح

منصور بن احلسني بن يلع بن القاسم بن حممد بن رواد اتلأين األصبهاين املتوىف سنة

رويم ،عن مسند الوقت أيب بكر حممد بن إبراـهيم بن يلع
ـهجري املوافق
ُْ
رويم
ـهجري املوافق
المقرئ املولود سنة
بن اعصم بن زاذان األصبهاين ابن
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن اإلمام احلافظ أيب جعفر أمحد بن

ّ
األزدي الطحاوي احلنيف املرصي املولود سنة
حممد بن سالمة بن سلمة
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ـهجري

املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من

األسانيد أروي لك كتبه.


خلق أفعال العباد للبخاري
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ اإلمام زين العابدين ،وأخيه الشيخ اإلمام يلع ابين عبد القادر الطربي
احلسيين امليك الشافيع لكيهما ،عن وادلـهما اإلمام حميي ادلين عبد القادر بن حممد
حيىي بن مكرم بن حمب ادلين الطربي احلسيين الشافيع ،عن شمس امللة وادلين
حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن
شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن العز عبد الرحيم بن
حممد بن عبد الرحيم بن يلع بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن الفرات احلنيف
املرصي ،عن شمس ادلين أيب اثلناء حممود بن خليفة بن حممد بن خلف بن عقيل
املنبيج احلنبيل ادلمشيق ،عن احلافظ رشف ادلين أيب حممد عبد املؤمن بن خلف بن
أيب احلسن بن رشف بن اخلرض بن موىس ادلميايط الشافيع املرصي ،عن مجال ادلين
أيب القاسم عبد الرمحن بن ميك بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب املرصي ،عن جده
ألمه مسند ادلنيا وشيخ األرض صدر ادلين احلافظ أيب طاـهر أمحد بن حممد بن أمحد
50

بن حممد بن إبراـهيم سلفه الشافيع األصبهاين املرصي الشهري باحلافظ أيب طاـهر
السليف ،عن أيب مكتوم عيىس بن أيب ذر عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن
غفري بن حممد اهلروي األنصاري اخلراساين ،عن أبيه احلافظ اإلمام املجود العالمة
شيخ احلرم أيب ذر عبد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل بن غفري بن حممد اهلروي
املاليك األنصاري اخلراساين الشهري ببدله بابن السماك ،عن إبراـهيم بن أمحد املستميل
رويم ،عن حممد بن يوسف بن مطر الفربْري
ـهجري املوافق
املتوىف سنة
املاليك املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم  ،عن أمري املؤمنني يف احلديث اإلمام حممد بن إسماعيل بن إبراـهيم بن املغرية
بن بردزبه ابلخاري املاليك املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


الفقه األكرب أليب حنيفة
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
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األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن يلع بن
حممد بن يلع بن رضاغم بن يلع بن عبد الاكيف ابلكري اتلييم احلنيف املرصي الشهري
بابن سكر ،عن العالمة شمس ادلين عبد اهلل بن حجاج بن عمر الاكشغري احلنيف،
عن العالمة حسام ادلين حسني بن يلع بن حجاج بن يلع السغنايق احلنيف ،عن
حافظ ادلين أيب الفضل حممد بن حممد بن نرص القالنيس النسيف احلنيف ابلخاري،
عن فقيه املرشق شمس األئمة أيب الوحدة حممد بن عبد الستار بن حممد العمادي
الك ْردري احلنيف اخلوارزيم ،عن برـهان ادلين أيب احلسن يلع بن أيب بكر بن عبد
اجلليل الفراغين املرغيناين احلنيف ،عن جنم ادلين أيب حفص عمر بن حممد بن أمحد
بن إسماعيل بن لقمان احلنيف النسيف السمرقندي ،عن صدر ادلين أيب اليرس حممد
بن حممد بن حسني بن املحدث عبد الكريم بن موىس بن جماـهد احلنيف الزبدوي
النسيف ابلخاري ،عن أبيه حممد بن حسني بن املحدث عبد الكريم بن موىس بن
جماـهد الزبدوي النسيف ابلخاري ،عن أبيه حسني بن املحدث عبد الكريم بن موىس
بن جماـهد الزبدوي النسيف ابلخاري ،عن أبيه املحدث عبد الكريم بن موىس بن
جماـهد الزبدوي النسيف ابلخاري ،عن اإلمام أيب منصور حممد بن حممد بن حممود
املاتريدي احلنيف ،عن اإلمام أيب بكر أمحد بن إسحاق اجلوزجاين احلنيف ،عن أيب
سليمان موىس بن سليمان اجلوزجاين احلنيف ابلغدادي املتوىف بعد سنة
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ـهجري

املوافق

رويم ،عن القايض الفقيه أيب مطيع احلكم بن عبد اهلل بن سلمة بن

عبد الرمحن ابلليخ احلنيف املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم  ،عن اإلمام األعظم فقيه امللة أيب حنيفة انلعمان بن ثابت

بن اكوس بن ـهرمز بن مرزبان بن بهرام الكويف املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد

أروي لك كتبه.
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(كتب أحاديث األحاكم)
فتح العالم برشح اإلعالم بأحاديث األحاكم
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


بلوغ املرام من أدلة األحاكم
أرويه بالسند السابق إىل خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد
بن حجر العسقالين الشافيع ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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نصب الراية ألحاديث اهلداية
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن زين ادلين أيب الفضل عبد الرحيم بن
احلسني بن عبد الرمحن الشافيع العرايق املرصي الشهري باحلافظ العرايق املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن مجال

ادلين أيب حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيليع احلنيف املتوىف سنة
املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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ـهجري

إحاكم اإلحاكم رشح عمدة األحاكم
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن العالمة أيب انلجا سالم بن حممد عز ادلين بن حممد نارص ادلين
السنهوري املاليك املرصي ،عن شمس ادلين حممد بن عبد الرمحن بن يلع بن أيب
بكر العلقيم الشافيع املرصي ،عن جالل ادلين عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر
بن حممد بن سابق ادلين بن عثمان اخلضريي األسيويط الشافيع املرصي الشهري
جبالل ادلين السيويط ،عن جالل ادلين أيب املعايل عبد الرمحن بن أمحد بن عبد
رويم
ـهجري املوافق
الرمحن بن أمحد القم ي الشافيع املرصي املولود سنة
ادلين عبد اهلل بن عالء ّ
رويم ،عن مجال ّ
ادلين
ـهجري املوافق
واملتوىف سنة
يلع بن حممد بن يلع بن عبد اهلل الكناين احلنبيل العسقالين املولود سنة
املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري

رويم ،عن تاج ادلين أيب

انلرص عبد الوـهاب بن تىق ادلين ىلع بن عبد الاكيف السبيك الشافيع املرصى املولود
رويم ،عن

ـهجري املوافق
رويم واملتوىف سنة
ـهجري املوافق
سنة
شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قايْماز اذلـهيب احلنبيل
ادلمشيق املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،وشمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن احلسن بن نباتة املرصي
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ـهجري املوافق

املولود سنة

رويم لكيهما ،عن تيق ادلين أيب الفتح حممد بن

يلع بن وـهب بن مطيع بن أيب الطاعة القشريي الشافيع املاليك املرصي املعروف بابن
دقيق العيد املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


اغية اإلحاكم يف أحاديث األحاكم
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن الزين عبد اهلل بن حممد انلحريري احلنيف املرصي ،عن اجلمال يوسف
بن زكرياء األنصاري الشافيع املرصي ،عن وادله شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن الفقيه املحدث برـهان ادلين أيب إسحاق
إبراـهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن بن سعيد اتلنويخ الشافيع ابلعيل
الشايم املرصي ،عن شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قايْماز
اذلـهيب احلنبيل ادلمشيق ،عن املحدث علم ادلين أيب حممد القاسم بن حممد بن
ّ
يوسف بن حممد ابن أيب يداس الربزايل الشافيع اإلشبييل ادلمشيق املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة
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رويم ،عن حمب

ادلين أيب العباس أمحد بن عبد اهلل بن حممد الطربي الشافيع امليك املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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رويم ،وبهذا السند

(كتب أصول الفقه)
الفوائد املدنية فيما يفىت به ىلع مذهب السادة الشافعية
أرويه عن سيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم الويل
الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب ،عن الشيخ َّ
املعمر دويدار الكفراوي اتلالوي الشافيع املرصي ،عن
الربـهان إبراـهيم بن حممد بن أمحد ابلاجوري الشافيع املرصي بالعامة ،عن برـهان
ادلين حسن بن درويش بن عبد اهلل بن مطاوع القويسين الشافيع املرصي ،عن أيب

ـهريرة داود بن حممد القليع الشافيع األزـهري املرصي ،عن أيب الفيض حممد بن
حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدى احلنيف املرصي الشهري بمرتىض
الزبيدي ،عن الفقيه حممد بن سليمان الكردي الشافيع ادلمشيق املدين املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا

السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


ِّ
اغية الوصول رشح لب األصول
أرويه بالسند السابق إىل شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي،
وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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ابلحر املحيط يف أصول الفقه
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن العالمة أيب انلجا سالم بن حممد عز ادلين بن حممد نارص ادلين
السنهوري املاليك املرصي ،عن شمس ادلين حممد بن عبد الرمحن بن يلع بن أيب
بكر العلقيم الشافيع املرصي ،عن جالل ادلين عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر
بن حممد بن سابق ادلين بن عثمان اخلضريي األسيويط الشافيع املرصي الشهري
جبالل ادلين السيويط ،عن تيق ادلين أيب العباس أمحد بن حممد بن حممد بن حسن
ُّ
ـهجري املوافق
بن يلع اتلمييم الش ُمين احلنيف القسنطيين املرصي املولود سنة
رويم ،عن وادله العالمة
ـهجري املوافق
رويم واملتوىف سنة
ُّ
املحدث الفقيه كمال ادلين حممد بن حممد بن حسن بن يلع اتلمييم الش ُمين املاليك
املرصي املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن بدر ادلين أيب عبد اهلل حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزركيش
الشافيع املرصي املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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ـهجري

اإلبهاج يف رشح املنهاج
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن العالمة أيب انلجا سالم بن حممد عز ادلين بن حممد نارص ادلين
السنهوري املاليك املرصي ،عن شمس ادلين حممد بن عبد الرمحن بن يلع بن أيب
بكر العلقيم الشافيع املرصي ،عن جالل ادلين عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر
بن حممد بن سابق ادلين بن عثمان اخلضريي األسيويط الشافيع املرصي الشهري
جبالل ادلين السيويط ،عن جالل ادلين أيب املعايل عبد الرمحن بن أمحد بن عبد
ادلين عبد اهلل بن عالء ّ
الرمحن بن أمحد القم ي الشافيع املرصي ،عن مجال ّ
ادلين
يلع بن حممد بن يلع بن عبد اهلل الكناين احلنبيل العسقالين ،عن تاج ادلين أيب
انلرص عبد الوـهاب بن تىق ادلين ىلع بن عبد الاكيف السبيك الشافيع املرصى ،عن
وادله تىق ادلين أيب احلسن ىلع بن عبد الاكيف السبيك الشافيع املرصى املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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رويم ،وبهذا

منهاج الوصول إىل علم األصول
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن أيب ـهريرة عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن
رويم واملتوىف
ـهجري املوافق
عثمان بن قايْماز اذلـهيب ادلمشيق املولود سنة
سنة

رويم ،عن كمال ادلين أيب القاسم عمر بن إيلاس بن

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

يونس املرايغ األذربيجاين املولود سنة

رويم ،عن نارص

ادلين أيب سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد بن يلع ابليضاوي الشافيع الشريازي
املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك

كتبه.
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أنوار الربوق يف أنواء الفروق
ورشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول
أرويهما بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،

عن أيب احلسن يلع بن عبد الواحد بن حممد األنصاري املاليك السجلمايس

اجلزائري ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي املقري
القريش املاليك اتللمساين ،عن عمه اإلمام سعيد بن أمحد املقري املاليك اتللمساين،

عن شيخه العالم أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس
اتللمساين ،عن وادله حافظ عرصه حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس املاليك

اتللمساين ،عن العالمة احلجة احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد
بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق احلفيد اتللمساين ،عن جده شمس ادلين
اإلمام فخر املغرب ىلع املرشق نادرة ادلنيا أيب عبد اهلل اخلطيب حممد بن أمحد بن
حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق العجييس املاليك اتللمساين الشهري بابن
مرزوق اجلد ،عن أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القف ي ابلكري املاليك
اتلونيس الشهري بابن راشد ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد
الرمحن املاليك املرصي الشهري بالقرايف ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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إحاكم األحاكم يف أصول األحاكم
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف

الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن رشف ادلين أيب الفتح حممد بن أيب بكر بن
احلسني بن عمر بن حممد بن يونس بن القريش العثماين املرايغ الشافيع املرصي

املدين املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن نارص ادلين أيب طلحة حممد بن يلع بن يوسف بن إدريس ادلميايط

احلراوي الطربدار املرصي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن احلافظ رشف ادلين أيب حممد عبد املؤمن بن

خلف بن أيب احلسن بن رشف بن اخلرض بن موىس ادلميايط الشافيع املرصي ،عن قايض
القضاة صدر ادلين أيب العباس أمحد بن حيىي بن ـهبة اهلل بن احلسن بن حممد بن يلع بن

صدقة ابن اخلياط ابن قايض القضاة شمس ادلين أيب الرباكت اتلغليب الشافيع ادلمشيق
الشهري بابن سين ادلولة املولود سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن سيف ادلين أيب احلسن يلع بن أيب يلع بن حممد بن
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سالم اتلغليب اآلمدي احلنبيل الشافيع املولود سنة
سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


املنخول يف علم األصول
أرويه بالسند السابق إىل حجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد
ّ
الغزايل الشافيع الطويس انليسابوري ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


الورقات
أرويه بالسند السابق إىل إمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف
بن حممد اجلويين الشافيع انليسابوري ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


اإلحاكم يف أصول األحاكم
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن العالمة أيب انلجا سالم بن حممد عز ادلين بن حممد نارص ادلين
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السنهوري املاليك املرصي ،عن جنم ادلين أيب املواـهب حممد بن أمحد بن يلع الغيطي
الشافيع املرصي املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

املوافق

رويم ،عن املسند املعمر رشف ادلين عبد احلق بن حممد بن عبد احلق
السنبايط الشافيع املرصي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن ابلدر حسن بن حممد بن أيوب بن حممد بن

حسن بن إدريس النسابة احلسين الشافيع املرصي املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن عمه أيب حممد حسن بن

حممد بن حسن بن إدريس النسابة احلسين املرصي املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن جابر بن حممد بن قاسم القييس
الوادي آيش املاليك األندليس اتلونيس املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن أثري ادلين أيب حيان حممد بن

يوسف بن يلع بن يوسف بن حيان الشافيع الغرنايط األندليس اجلياين املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم  ،عن أيب

يلع حسني بن عبد العزيز بن حممد بن أيب األحوص القريش الفهري الغرنايط
ابللنيس املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن القايض أيب القاسم أمحد بن يزيد بن بيق القرطيب املاليك املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة
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ـهجري املوافق

رويم إجازة،

عن أيب احلسن رشيح بن حممد بن رشيح بن أمحد الرعيين املاليك اإلشبييل املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب

حممد يلع بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاـهري األندليس املولود سنة
املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من

األسانيد أروي لك كتبه.
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ـهجري

(كتب القواعد)
الفوائد اجلنية حاشية املواهب السنية رشح الفرائد ابلهية يف نظم القواعد الفقهية
َّ
أرويه عن سيدي العالمة الشيخ املحدث عبد اهلل اتلليدي احلسين املغريب املولود
رويم،

ـهجري املوافق
رويم واملتوىف سنة
ـهجري املوافق
سنة
َّ
وسيدي حممد بن علوي املاليك احلسين امليك ،وسيدي العالمة الشيخ حممد املنترص
َّ
بن حممد الزمزيم الكتاين احلسين ،وسيدي العالمة الشيخ الفقيه املسند الشاعر
َّ
األصويل املعمر حممد الشاذيل انليفر احلسيين املاليك اتلونيس ،وسيدي العالمة
األصويل املحدث انلاقد ذـهيب العرص الصويف الكبري عبد العزيز بن حممد بن حممد
الصديق الغماري اإلدرييس احلسين املغريب ،وسيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم
املتفنن يف شىت العلوم الويل الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد
الصديق الغماري اإلدرييس احلسين املغريب مجيعهم ،عن أيب الفيض حممد ياسني بن
عيىس الفاداين الشافيع األندونييس امليك املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد

أروي لك كتبه.
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رشح حدود ابن عرفة
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،
عن أيب حممد عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الفكون القسنطيين املاليك
َّ
رويم ،عن العالمة الرحالة أيب زكرياء
ـهجري املوافق
املغريب املتوىف سنة
حييي بن سليمان األورايس القسنطيين ،عن أيب القدس طاـهر بن زيان الزواوي
القسنطيين املغريب املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن اإلمام أيب العباس

أمحد بن أمحد بن حممد بن حممد بن عيىس الربنيس املاليك الفايس الشهري بزروق
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن قايض اجلماعة أيب عبد اهلل حممد بن قاسم الرصاع األنصاري اتللمساين
اتلونيس املتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد

ـهجري املوافق

أروي لك كتبه.


احلدود البن عرفة
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،
عن أيب حممد عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الفكون القسنطيين املاليك
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َّ
املغريب ،عن العالمة الرحالة أيب زكرياء حييي بن سليمان األورايس القسنطيين ،عن
أيب القدس طاـهر بن زيان الزواوي القسنطيين املغريب ،عن اإلمام أيب العباس أمحد

بن أمحد بن حممد بن حممد بن عيىس الربنيس املاليك الفايس الشهري بزروق ،عن

قايض اجلماعة أيب عبد اهلل حممد بن قاسم الرصاع األنصاري اتللمساين اتلونيس ،عن أيب
عبد اهلل حممد بن حممد بن عرفة الورغيم املاليك اتلونيس املولود سنة

املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري

رويم ،وبهذا السند وغريه

من األسانيد أروي لك كتبه.


القواعد البن رجب
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع

املرصي ،عن برـهان ادلين أيب اإلمداد إبراـهيم بن إبراـهيم بن حسن بن يلع بن يلع

بن يلع بن عبد القدوس بن حممد بن ـهارون اللقاين املاليك املرصي ،ونور ادلين أيب
احلسن يلع بن إبراـهيم بن أمحد بن يلع بن عمر احلليب الشافيع املرصي لكيهما ،عن

شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع

املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي،
عن جنم ادلين عمر بن حممد بن حممد بن أيب اخلري حممد بن حممد بن عبد اهلل بن
فهد القريش اهلاشيم امل ّ
يك املولود سنة

ـهجري املوافق
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رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن الشيخ زيد ادلين سليمان بن داوود بن عبد اهلل

املوصيل ثم ادلمشيق ،عن زين ادلين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن
الساليم احلنبيل ابلغدادي ادلمشيق الشهري بابن رجب املولود سنة

املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري

رويم ،وبهذا السند وغريه

من األسانيد أروي لك كتبه.


القواعد للمقري
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن العالمة أيب انلجا سالم بن حممد عز ادلين بن حممد نارص ادلين
السنهوري املاليك املرصي ،عن شمس ادلين حممد بن عبد الرمحن بن يلع بن أيب
بكر العلقيم الشافيع املرصي ،عن جالل ادلين عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر
بن حممد بن سابق ادلين بن عثمان اخلضريي األسيويط الشافيع املرصي الشهري
جبالل ادلين السيويط ،عن جنم ادلين عمر بن حممد بن حممد بن أيب اخلري حممد بن

حممد بن عبد اهلل بن فهد القريش اهلاشيم امل ّ
يك ،عن أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن
حممد بن إسماعيل املاليك املغريب األندليس القاـهري ويعرف ّ
بالرايع املولود سنة
ـهجري املوافق رويم املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم،

عن أيب احلسن يلع بن حممد بن سمعة األندليس الغرنايط ،عن أيب إسحاق إبراـهيم

بن موىس بن حممد اللخيم املاليك الغرنايط الشهري بالشاطيب املتوىف سنة
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ـهجري

املوافق

رويم ،عن أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر املاليك

القريش اتللمساين الشهري باملقري املتوىف سنة

السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.

رويم ،وبهذا

ـهجري املوافق


قواعد األحاكم يف مصالح األنام "القواعد الكربى"
وخمترص الفوائد يف أحاكم املقاصد "القواعد الصغرى"
أرويهما بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف

الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن أيب يلع حممد بن أمحد بن يلع بن عبد
العزيز الفاضيل املهدوي املرصي الشهري بابن املطرز املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن فتح ادلين أيب انلون يونس بن إبراـهيم بن عبد القوي ادلبويس

الكناين العسقالين املرصي املولود يف حدود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن سلطان العلماء عز ادلين أيب حممد
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عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن السليم الشافيع ادلمشيق
الشهري بالعز بن عبد السالم املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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(كتب األشباه وانلظائر)
األشباه وانلظائر البن جنيم احلنيف
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن الشيخ حممد حجازي بن حممد بن عبد اهلل القلقشندي الشعراوي
الشافيع املرصي الشهري بالواعظ القلقشندي املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن الفقيه األصويل املحدث أيب

املواـهب عبد الوـهاب بن أمحد بن يلع بن أمحد بن حممد بن موىس الشعراين الشافيع
األنصاري املرصي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن زين ادلين بن إبراـهيم بن حممد احلنيف املرصي

الشهري بابن جنيم املولود سنة
املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


األشباه وانلظائر للسيويط الشافيع
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
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أرويه بالسند السابق إىل جالل ادلين عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر بن حممد بن
سابق ادلين بن عثمان اخلضريي األسيويط الشافيع املرصي الشهري جبالل ادلين
السيويط ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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(كتب الفقه احلنيف)
اللباب رشح الكتاب

َّ
أرويه عن سيدي العالمة الشيخ الفقيه املسند الشاعر األصويل املعمر حممد الشاذيل
َّ
انليفر احلسيين املاليك اتلونيس ،وسيدي العالمة األصويل املحدث انلاقد ذـهيب
العرص الصويف الكبري عبد العزيز بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب ،وسيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم الويل
الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
َّ
املغريب ،وسيدي العالمة الشيخ حممد املنترص بن حممد الزمزيم الكتاين احلسين
أربعتهم ،عن العالمة الشيخ حممد عبد اليح بن عبد الكبري الكتاين اإلدرييس
احلسين املاليك املغريب ،عن السيد أيب احلسن حممد يلع بن ظاـهر الوتري احلنيف
املدين ،عن الشيخ عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراـهيم الغنييم امليداين احلنيف
ادلمشيق املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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ـهجري

""1

حاشية ابن اعبدين املسىم رد املحتار ىلع ادلر املختار
َّ
أرويه عن سيدي العالمة الشيخ الفقيه املسند الشاعر األصويل املعمر حممد الشاذيل
َّ
انليفر احلسيين املاليك اتلونيس ،وسيدي العالمة األصويل املحدث انلاقد ذـهيب
العرص الصويف الكبري عبد العزيز بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب ،وسيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم الويل
الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
َّ
املغريب ،وسيدي العالمة الشيخ حممد املنترص بن حممد الزمزيم الكتاين احلسين
َّ
أربعتهم ،عن العالمة الشيخ حممد عبد اليح بن عبد الكبري الكتاين احلسين املاليك
املغريب ،عن السيد أيب احلسن حممد يلع بن ظاـهر الوتري احلنيف املدين ،عن الشيخ
عبد الغين بن طالب بن محادة بن إبراـهيم الغنييم امليداين احلنيف ادلمشيق ،عن فقيه
ادليار الشامية حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز اعبدين احلنيف ادلمشيق املولود
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


 -يعترب ـهذا الكتاب ايلوم من أـهم كتب املذـهب احلنيف.
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رويم،

نور اإليضاح ورشحه مرقاة الفالح

َّ
أرويه عن سيدي العالمة الشيخ الفقيه املسند الشاعر األصويل املعمر حممد الشاذيل
َّ
انليفر احلسيين املاليك اتلونيس ،وسيدي العالمة األصويل املحدث انلاقد ذـهيب
العرص الصويف الكبري عبد العزيز بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب ،وسيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم الويل
الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
َّ
املغريب ،وسيدي العالمة الشيخ حممد املنترص بن حممد الزمزيم الكتاين احلسين
أربعتهم ،عن حمدث احلرمني عمر بن محدان املحريس املاليك اتلونيس امليك املدين،
َّ
عن العالمة السيد جعفر بن إدريس الكتاين احلسين املاليك املغريب اعيلا ،عن اإلمام
املحدث الكبري حممد اعبد السندي احلنيف األنصاري املدين ،عن حممد طاـهر بن
رويم،

ـهجري املوافق
حممد سعيد بن حممد سنبل احلنيف امليك املتوىف سنة
َّ
عن حممد اعرف بن حممد مجال الفتين احلنيف امليك ،عن العالمة الفقيه املسند
املحدث أيب يلع حسن بن يلع العجييم احلنيف امليك املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن الشيخ حممد الرسوري ،عن مفيت مكة الشيخ إبراـهيم بن حسني بن
أمحد بن بريي احلنيف املدين املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن شيخ املذـهب حسن بن عمار بن يلع
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الرشنباليل احلنيف املرصي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


انلهر الفائق رشح كنـز ادلقائق

َّ
أرويه عن سيدي العالمة الشيخ الفقيه املسند الشاعر األصويل املعمر حممد الشاذيل
َّ
انليفر احلسيين املاليك اتلونيس ،وسيدي العالمة األصويل املحدث انلاقد ذـهيب
العرص الصويف الكبري عبد العزيز بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب ،وسيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم الويل
الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
َّ
املغريب ،وسيدي العالمة الشيخ حممد املنترص بن حممد الزمزيم الكتاين احلسين
أربعتهم ،عن حمدث احلرمني عمر بن محدان املحريس املاليك اتلونيس امليك املدين،
َّ
عن العالمة السيد جعفر بن إدريس الكتاين احلسين املاليك املغريب اعيلا ،عن اإلمام
املحدث الكبري حممد اعبد السندي احلنيف األنصاري املدين ،عن حممد طاـهر بن
حممد سعيد بن حممد سنبل احلنيف امليك ،عن حممد اعرف بن حممد مجال الفتين
َّ
احلنيف امليك ،عن العالمة الفقيه املسند املحدث أيب يلع حسن بن يلع العجييم
احلنيف امليك ،عن الشيخ عبد الغين بن اسماعيل بن عبد الغين بن اسماعيل بن أمحد
بن إبراـهيم انلابليس احلنيف ادلمشيق املولود سنة
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ـهجري املوافق

رويم

واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن العالمة أمحد بن عمر الشوبري،

عن رساج ادلين عمر بن إبراـهيم بن حممد احلنيف املرصي الشهري بابن جنيم املتوىف
سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


الكفاية رشح اهلداية
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن كمال ادلين حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد
بن مسعود السيوايس احلنيف املرصي الشهري بابن اهلمام ،عن رساج ادلين أيب حفص
عمر بن يلع بن فارس الكناين احلنيف املرصي املعروف بقارئ اهلداية املتوىف سنة
ـهجري املوافق
السريايم املتوىف سنة

رويم ،عن العالء عالء ادلين يلع بن أمحد بن حممد بن أمحد
ـهجري املوافق

80

رويم ،عن جالل ادلين بن شمس

ادلين اخلوارزيم الكرالين احلنيف املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا

السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


الكنـز
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
أرويه بالسند السابق إىل حافظ ادلين أيب الرباكت عبد اهلل بن أمحد بن حممود
النسيف احلنيف األصبهاين ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


املبسوط
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن العز عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم بن يلع
بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز بن الفرات احلنيف املرصي ،عن عز ادلين أيب
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بكر بن عبد العزيز بن حممد بن إبراـهيم بن سعد اهلل بن مجاعة الشافيع احلموي
املرصي املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن رشف ادلين مسند الشام يف عرصه أيب الفضل أمحد بن ـهبة اهلل بن
أمحد بن حممد بن احلسن بن ـهبة اهلل بن عساكر ادلمشيق املولود سنة
املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري

رويم ،عن الشيخ اإلمام

العالمة املفيت املحدث فخر ادلين أيب املظفر عبد الرحيم بن احلافظ الكبري أيب سعد
عبد الكريم بن حممد بن منصور بن السمعاين الشافيع املروزي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن اإلمام أيب

عمر عثمان بن يلع بن حممد بن يلع ابليكندي احلنيف ابلخاري املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن شمس

األئمة أيب بكر حممد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس احلنيف اخلرساين املتوىف سنة
ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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حتفة الفقهاء
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن يلع بن
حممد بن يلع بن رضاغم بن يلع بن عبد الاكيف ابلكري اتلييم احلنيف املرصي الشهري
بابن سكر ،عن العالمة شمس ادلين عبد اهلل بن حجاج بن عمر الاكشغري احلنيف،
عن العالمة حسام ادلين حسني بن يلع بن حجاج بن يلع السغنايق احلنيف ،عن
اإلمام حافظ ادلين أيب الفضل حممد بن حممد بن نرص القالنيس النسيف احلنيف
ابلخاري ،عن فقيه املرشق شمس األئمة أيب الوحدة حممد بن عبد الستار بن حممد
العمادي الك ْردري احلنيف اخلوارزيم ،عن برـهان ادلين أيب احلسن يلع بن أيب بكر

بن عبد اجلليل الفراغين املرغيناين احلنيف ،عن ضياء ادلين حممد بن احلسني بن
نارص بن عبد العزيز الريسويخ احلنيف ،عن عالء ادلين أيب بكر حممد بن أمحد بن
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ـهجري املوافق

أيب أمحد السمرقندي احلنيف املتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند

وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


خمترص القدوري
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن يلع بن
حممد بن يلع بن رضاغم بن يلع بن عبد الاكيف ابلكري اتلييم احلنيف املرصي الشهري
بابن سكر ،عن العالمة شمس ادلين عبد اهلل بن حجاج بن عمر الاكشغري احلنيف،
عن العالمة حسام ادلين حسني بن يلع بن حجاج بن يلع السغنايق احلنيف ،عن
اإلمام حافظ ادلين أيب الفضل حممد بن حممد بن نرص القالنيس النسيف احلنيف
ابلخاري ،عن فقيه املرشق شمس األئمة أيب الوحدة حممد بن عبد الستار بن حممد
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العمادي الك ْردري احلنيف اخلوارزيم ،عن برـهان ادلين أيب احلسن يلع بن أيب بكر
بن عبد اجلليل الفراغين املرغيناين احلنيف ،عن جنم ادلين أيب حفص عمر بن
حممد بن أمحد بن إسماعيل بن لقمان احلنيف النسيف السمرقندي ،عن الفقيه
الرضير أيب القاسم خلف بن أمحد بن عبد اهلل الشليح احلنيف ابلغدادي املتوىف سنة
ـهجري املوافق

رويم ،عن الشيخ أيب عبد اهلل حممد بن يلع بن حممد بن

حسن بن عبد امللك بن عبد الوـهاب ادلامغاين الكبري احلنيف انليسابوري املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن

اإلمام أيب احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان القدوري احلنيف
ابلغدادي املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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ـهجري املوافق

األمايل يف الفقه
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن نور ادلين يلع بن حيىي الزيادي الشافيع املرصي ،عن شهاب ادلين أمحد
بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شمس ادلين حممد بن عبد
الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي الشافيع املرصي املولود
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن

ـهجري املوافق

العز عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم بن يلع بن احلسن بن حممد بن عبد العزيز
بن الفرات احلنيف املرصي ،عن املسند املعمر الرئيس بدر ادلين أيب العباس أمحد بن
حممد بن أمحد بن حممد بن أيب القاسم ادلمشيق الشهري بابن اجلويخ املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

زينب بنت ميك بن يلع بن اكمل ّ
احلرانية ادلمشقية املولودة سنة
رويم واملتوفية سنة

ـهجري املوافق

واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب يلع حنبل بن عبد

اهلل بن الفرج ُّ
الرصايف احلنبيل ابلغدادي املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم ،عن أم أمحد

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن مسند العراق أيب القاسم ـهبة اهلل

بن حممد بن عبد الواحد بن أمحد بن العباس بن إبراـهيم بن احلصني بن شيبان
ـهجري املوافق

الشيباين احلنبيل ابلغدادي املولود سنة
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رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن أيب يلع احلسن بن يلع بن حممد الشهري بابن

ـهجري املوافق

املذـهب اتلمييم ابلغدادي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب بكر أمحد بن جعفر بن محدان بن مالك بن عبد

اهلل القطييع احلنبيل ابلغدادي املولود سنة
ـهجري املوافق

سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن أيب عبد الرمحن عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل

احلنبيل ابلغدادي املولود سنة
املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،عن أبيه اإلمام أيب عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين املولود

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن اإلمام

أيب يوسف يعقوب بن إبراـهيم بن حبيب األنصاري احلنيف الكويف ابلغدادي املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.



87

رويم ،وبهذا السند

(كتب الفقه املاليك)
بلغة السالك ألقرب املسالك

َّ
أرويه عن سيدي العالمة الشيخ الفقيه املسند الشاعر األصويل املعمر حممد
الشاذيل انليفر احلسيين املاليك اتلونيس ،عن وادله قايض القضاة حممد الصادق انليفر
َّ
املعمر املسند حممد الطيب انليفر احلسيين
احلسيين املاليك اتلونيس ،عن الشيخ
املاليك اتلونيس ،عن السيد املفيت حممد بن حسني الكتيب احلنيف امليك ،عن أيب
العباس أمحد بن حممد اخللويت املاليك املرصي الشهري بالصاوي املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند

وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


الرشح الكبري ىلع خمترص خليل
أرويه بالسند السابق إىل الشهاب أيب الرباكت أمحد بن حممد بن أمحد العدوي
املاليك األزـهري املرصي الشهري بادلردير ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك
كتبه.
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ادلر اثلمني واملورد املعني يف رشح املرشد املعني ىلع الرضوري من علوم ادلين
أرويه عن سيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم الويل
الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب ،عن حممد إمام السقا الشافيع األزـهري املرصي ،عن وادله إبراـهيم
َّ
بن يلع السقا الشافيع األزـهري املرصي ،عن العالمة حممد األمري الكبري السنباوي
َّ
املاليك املغريب املرصي ،عن العالمة املحدث املسند أيب احلسن نور ادلين يلع بن
حممد بن العريب السقاط الفايس املاليك املرصي املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن الشيخ أيب حفص عمر بن عبد السالم لوكس املاليك املغريب املرصي،
عن احلجة اثلبت املسند حممد بن عبد الرمحن بن عبد القادر الفايس املاليك املغريب
املولود سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن أيب سالم عبد اهلل بن حممد بن أيب بكر العيايش املاليك الفايس املولود
ـهجري املوافق

رويم،

سنة

عن أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد ميارة املاليك الفايس املولود سنة

ـهجري

املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه

من األسانيد أروي لك كتبه.
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رشح زروق ىلع منت الرسالة
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،
عن أيب حممد عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الفكون القسنطيين املاليك
َّ
املغريب ،عن العالمة الرحالة أيب زكرياء حييي بن سليمان األورايس القسنطيين ،عن
أيب القدس طاـهر بن زيان الزواوي القسنطيين املغريب ،عن اإلمام أيب العباس أمحد
بن أمحد بن حممد بن حممد بن عيىس الربنيس املاليك الفايس الشهري بزروق ،وبهذا
السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


رشح العالمة ابن نايج ىلع الرسالة
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،
عن أيب حممد عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الفكون القسنطيين املاليك
َّ
املغريب ،عن العالمة الرحالة أيب زكرياء حييي بن سليمان األورايس القسنطيين ،عن
أيب القدس طاـهر بن زيان الزواوي القسنطيين املغريب ،عن اإلمام أيب العباس أمحد
بن أمحد بن حممد بن حممد بن عيىس الربنيس املاليك الفايس الشهري بزروق ،عن أيب
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العباس أمحد بن عبد الرمحن بن موىس بن عبد احلق الزيلطين املاليك القريواين
املعروف حبلولو املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،عن اإلمام الفقيه احلافظ أيب الفضل قاسم بن عيىس بن نايج

اتلنويخ املاليك القريواين املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند

وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


خمترص خليل
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،
عن برـهان ادلين أيب اإلمداد إبراـهيم بن إبراـهيم بن حسن بن يلع بن يلع بن يلع بن
عبد القدوس بن حممد بن ـهارون اللقاين املاليك املرصي ،عن شمس امللة وادلين
حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن
شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن الزين أيب انلعيم
رضوان بن حممد بن يوسف العقيب الشافيع املرصي املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن رشف ادلين وبدر ادلين

حسني بن يلع بن سبع ابلوصريي املاليك املرصي املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق
ـهجري املوافق

رويم ،عن ضياء ادلين أيب املودة خليل
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بن اسحاق بن موىس بن شعيب املاليك املرصي املعروف باجلندي املتوىف سنة
ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


اذلخرية
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
أرويه بالسند السابق إىل شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن
املاليك املرصي الشهري بالقرايف ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


بداية املجتهد ونهاية املقتصد
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن العالمة أيب انلجا سالم بن حممد عز ادلين بن حممد نارص ادلين
السنهوري املاليك املرصي ،عن جنم ادلين أيب املواـهب حممد بن أمحد بن يلع الغيطي
الشافيع املرصي ،عن املسند املعمر رشف ادلين عبد احلق بن حممد بن عبد احلق
السنبايط الشافيع املرصي ،عن ابلدر حسن بن حممد بن أيوب بن حممد بن حسن
92

بن إدريس النسابة احلسين الشافيع املرصي ،عن عمه أيب حممد حسن بن حممد بن
حسن بن إدريس النسابة احلسين املرصي ،عن شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن
جابر بن حممد بن قاسم القييس الوادي آيش املاليك األندليس اتلونيس ،عن أثري
ادلين أيب حيان حممد بن يوسف بن يلع بن يوسف بن حيان الشافيع الغرنايط
األندليس اجلياين ،عن أيب يلع حسني بن عبد العزيز بن حممد بن أيب األحوص
القريش الفهري الغرنايط ابللنيس ،عن أيب الربيع سليمان بن موىس بن سالم
احلمريي الالكيع ابللنيس املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن الشيخ الفاضل املحدث املعمر أيب حممد عبد

احلق بن عبد امللك بن بونه بن سعيد العبدري املاليق الشهري بابن ابليطار املولود
سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن

العالمة أيب الويلد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد املاليك القرطيب الشهري
بابن رشد احلفيد املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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ـهجري

ابليان واتلحصيل والرشح واتلوجيه واتلعليل ملسائل املستخرجة
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
َّ
املرصي ،عن العالمة أيب انلجا سالم بن حممد عز ادلين بن حممد نارص ادلين
السنهوري املاليك املرصي ،عن جنم ادلين أيب املواـهب حممد بن أمحد بن يلع الغيطي
الشافيع املرصي ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن
شمس ّ
ادلين أيب عبد اهلل حممد بن يلع بن حممد بن يعقوب القايايت الشافيع املرصي
املولود يف حدود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن رساج ادلين أيب حفص عمر بن يلع بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل
األنصاري الواديايش الشافيع األندليس اتلكروري املرصي الشهري بابن امللقن
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب الفتوح يوسف بن حممد ادلاليص املرصي ،عن اتليق أيب احلسني حيىي
بن أمحد بن حممد بن حسن بن تامتيت اللوايت املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب احلسني حيىي بن حممد بن يلع األنصاري السبيت املغريب املعروف بابن
الصائغ املتوىف سنة

رويم ،عن القايض أيب الفضل عياض

ـهجري املوافق

بن موىس بن عياض املاليك األندليس ايلحصيب املولود سنة
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ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن قايض اجلماعة أيب الويلد

ـهجري املوافق

حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري بابن رشد اجلد املاليك القرطيب املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا

السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


املعونة ىلع مذهب اعلم املدينة
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،
عن أيب احلسن يلع بن عبد الواحد بن حممد األنصاري املاليك السجلمايس
اجلزائري ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي املقري
القريش املاليك اتللمساين ،عن عمه اإلمام سعيد بن أمحد املقري املاليك اتللمساين،
عن شيخه العالم أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس
اتللمساين ،عن وادله حافظ عرصه حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس املاليك
اتللمساين ،عن العالمة احلجة احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد
بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق احلفيد اتللمساين ،عن جده شمس ادلين
اإلمام فخر املغرب ىلع املرشق نادرة ادلنيا أيب عبد اهلل اخلطيب حممد بن أمحد بن
حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق العجييس املاليك اتللمساين الشهري بابن
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مرزوق اجلد ،عن أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القف ي ابلكري املاليك
اتلونيس الشهري بابن راشد ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد
الرمحن املاليك املرصي الشهري بالقرايف ،عن أيب احلسن يلع بن وـهب بن مطيع بن
دقيق العيد املاليك املرصي ،عن رشف ادلين أيب احلسن يلع بن املفضل بن يلع بن
مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر اللخيم املاليك املقديس اإلسكندراين ،عن صدر
ّ
ميك بن إسماعيل بن عيىس بن عوف ّ
الزـهري
اإلسالم أيب الطاـهر إسماعيل بن
املاليك اإلسكندراين ،عن أيب بكر حممد بن الويلد بن حممد بن خلف القريش
الفهري الطرطوىش املاليك األندليس ،عن أيب الويلد سليمان بن خلف بن سعد بن
أيوب بن وارث اتلجيـيب القرطيب ابلايج املاليك األندليس ،عن اإلمام العمدة
الفاضل أيب الفضل حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن عمروس املاليك
ابلغدادي املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن الفقيه احلافظ احلجة القايض أيب حممد عبد الوـهاب بن يلع بن نرص
املاليك ابلغدادي املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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ـهجري

رسالة ابن أيب زيد القريواين
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
أرويه بالسند السابق إىل أيب حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن أيب زيد القريواين املاليك،
وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


اتلفريع البن اجلالب
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،
عن أيب احلسن يلع بن عبد الواحد بن حممد األنصاري املاليك السجلمايس
اجلزائري ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي املقري
القريش املاليك اتللمساين ،عن عمه اإلمام سعيد بن أمحد املقري املاليك اتللمساين،
عن شيخه العالم أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس
اتللمساين ،عن وادله حافظ عرصه حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس املاليك
اتللمساين ،عن العالمة احلجة احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد
بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق احلفيد اتللمساين ،عن جده شمس ادلين
اإلمام فخر املغرب ىلع املرشق نادرة ادلنيا أيب عبد اهلل اخلطيب حممد بن أمحد بن
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حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق العجييس املاليك اتللمساين الشهري بابن
مرزوق اجلد ،عن أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القف ي ابلكري املاليك
اتلونيس الشهري بابن راشد ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد
الرمحن املاليك املرصي الشهري بالقرايف ،عن أيب احلسن يلع بن وـهب بن مطيع بن
دقيق العيد املاليك املرصي ،عن رشف ادلين أيب احلسن يلع بن املفضل بن يلع بن
مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر اللخيم املاليك املقديس اإلسكندراين ،عن صدر
ّ
ميك بن إسماعيل بن عيىس بن عوف ّ
الزـهري
اإلسالم أيب الطاـهر إسماعيل بن
املاليك اإلسكندراين ،عن أيب بكر حممد بن الويلد بن حممد بن خلف القريش
الفهري الطرطوىش املاليك األندليس ،عن أيب الويلد سليمان بن خلف بن سعد بن
أيوب بن وارث اتلجيـيب القرطيب ابلايج املاليك األندليس ،عن اإلمام العمدة
الفاضل أيب الفضل حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن عمروس املاليك
ابلغدادي ،عن الفقيه احلافظ احلجة القايض أيب حممد عبد الوـهاب بن يلع بن نرص
املاليك ابلغدادي ،عن أيب القاسم عبيد اهلل بن احلسني بن احلسن ابن اجلالب املاليك
ابلرصي املتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد

ـهجري املوافق

أروي لك كتبه.
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املدونة الكربى لسحنون
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،
عن أيب احلسن يلع بن عبد الواحد بن حممد األنصاري املاليك السجلمايس
اجلزائري ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي املقري
القريش املاليك اتللمساين ،عن عمه اإلمام سعيد بن أمحد املقري املاليك اتللمساين،
عن شيخه العالم أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس
اتللمساين ،عن وادله حافظ عرصه حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس املاليك
اتللمساين ،عن العالمة احلجة احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد
بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق احلفيد اتللمساين ،عن جده شمس ادلين
اإلمام فخر املغرب ىلع املرشق نادرة ادلنيا أيب عبد اهلل اخلطيب حممد بن أمحد بن
حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق العجييس املاليك اتللمساين الشهري بابن
مرزوق اجلد ،عن أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القف ي ابلكري املاليك
اتلونيس الشهري بابن راشد ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد
الرمحن املاليك املرصي الشهري بالقرايف ،عن أيب احلسن يلع بن وـهب بن مطيع بن
دقيق العيد املاليك املرصي ،عن رشف ادلين أيب احلسن يلع بن املفضل بن يلع بن
مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر اللخيم املاليك املقديس اإلسكندراين ،عن صدر
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ّ
ميك بن إسماعيل بن عيىس بن عوف ّ
الزـهري
اإلسالم أيب الطاـهر إسماعيل بن
املاليك اإلسكندراين ،عن أيب بكر حممد بن الويلد بن حممد بن خلف القريش
الفهري الطرطوىش املاليك األندليس ،عن أيب الويلد سليمان بن خلف بن سعد بن
أيوب بن وارث اتلجيـيب القرطيب ابلايج املاليك األندليس ،عن أيب حممد ميك بن أيب
طالب ّ
محوش بن حممد بن خمتار القييس املاليك القريواين األندليس القرطيب ،عن أيب
حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن أيب زيد القريواين املاليك ،عن أيب بكر حممد بن حممد
بن وشاح اللخيم الشهري بابن اللباد املاليك املغريب املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب زكرياء حيىي بن عمر بن يوسف بن اعمر الكناين املاليك األندليس
القريواين املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن اإلمام سحنون وـهو أبو سعيد عبد السالم بن سعيد بن حبيب
اتلنويخ املاليك املغريب املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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(كتب الفقه الشافيع)
اغية ابليان رشح زبد ابن رسالن
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،
عن برـهان ادلين أيب اإلمداد إبراـهيم بن إبراـهيم بن حسن بن يلع بن يلع بن يلع بن
عبد القدوس بن حممد بن ـهارون اللقاين املاليك املرصي ،عن شمس امللة وادلين
حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري،
وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن أيب املواـهب أمحد بن يلع بن أمحد بن عبد القدوس بن حممد
الشناوي املرصي املدين الشهري باحلنايئ املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن الشيخ أمحد بن زين ادلين اخلطيب
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الرشبيين ،عن اإلمام الصالح شمس ادلين حممد بن أمحد اخلطيب الرشبيين الشافيع
املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك

كتبه.


حتفة املحتاج يف رشح املنهاج
والفتاوى الفقهية الكربى
أرويهما بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن العالمة أيب انلجا سالم بن حممد عز ادلين بن حممد نارص ادلين
السنهوري املاليك املرصي ،عن شهاب ادلين شيخ اإلسالم أيب العباس أمحد بن حممد
بن يلع بن حجر اهليتيم الشافيع السعدي األنصاري املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من

األسانيد أروي لك كتبه.
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ـهجري املوافق

كفاية األخيار يف حل اغية االختصار
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن شهاب ادلين أمحد بن خليل بن إبراـهيم بن نارص ادلين السبيك الشافيع
املرصي املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن جنم ادلين أيب املواـهب حممد بن أمحد بن يلع الغيطي الشافيع
املرصي ،عن املسند املعمر رشف ادلين عبد احلق بن حممد بن عبد احلق السنبايط
الشافيع املرصي ،عن الشيخ حممد بن حممد بن حممد بن عبد املؤمن احلصين
الشافيع ادلمشيق املولود يف قبل سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن الفقيه املحدث تيق ادلين أيب بكر بن حممد بن عبد

املؤمن بن حريز احلصين احلسيين الشافيع ادلمشيق املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من

األسانيد أروي لك كتبه.
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ـهجري املوافق

املجموع رشح املهذب
وروضة الطابلني وعمدة املفتني
أرويهما بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن الزين عبد اهلل بن حممد انلحريري احلنيف املرصي ،عن اجلمال يوسف
بن زكرياء األنصاري الشافيع املرصي ،عن وادله شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن الفقيه املحدث برـهان ادلين أيب إسحاق
إبراـهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن بن سعيد اتلنويخ الشافيع ابلعيل
الشايم املرصي ،عن عالء ادلين أيب احلسن يلع بن إبراـهيم بن داود بن سلمان بن
سليمان بن العطار ،عن اإلمام حميي ادلين أيب زكرياء حيىي بن رشف ادلين انلووي
احلوراين الشافيع ادلمشيق ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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فتح العزيز برشح الوجزي
واملحرر يف فقه اإلمام الشافيع
أرويهما بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن الزين عبد اهلل بن حممد انلحريري احلنيف املرصي ،عن اجلمال يوسف

بن زكرياء األنصاري الشافيع املرصي ،عن وادله شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن

أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن الفقيه املحدث برـهان ادلين أيب إسحاق
إبراـهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن بن سعيد اتلنويخ الشافيع ابلعيل
الشايم املرصي ،عن عالء ادلين أيب احلسن يلع بن إبراـهيم بن داود بن سلمان بن

سليمان بن العطار ،عن اإلمام حميي ادلين أيب زكرياء حيىي بن رشف ادلين انلووي
احلوراين الشافيع ادلمشيق ،عن اإلمام العالمة كمال ادلين أيب اخلري سالر بن احلسن
بن عمر بن سعيد األربيل الرضير الشافيع الشايم ،عن حممد بن حممد القزويين
صاحب الشامل الصغري ،عن جنم ادلين عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغفار
القزويين الشافيع ،عن إمام ادلين شيخ املذـهب أيب القاسم عبد الكريم بن حممد بن

عبد الكريم بن الفضل بن احلسني الرافيع الشافيع القزويين ،وبهذا السند وغريه من
األسانيد أروي لك كتبه.
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منت أيب شجاع
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ اإلمام زين العابدين ،وأخيه الشيخ اإلمام يلع املتوىف ابين عبد القادر
الطربي احلسيين امليك الشافيع لكيهما ،عن وادلـهما اإلمام حميي ادلين عبد القادر بن
حممد حيىي بن مكرم بن حمب ادلين الطربي احلسيين الشافيع امليك ،عن شمس امللة
وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع املرصي
األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن
خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين
الشافيع ،عن أيب يلع حممد بن أمحد بن يلع بن عبد العزيز الفاضيل املهدوي املرصي
الشهري بابن املطرز ،عن فتح ادلين أيب انلون يونس بن إبراـهيم بن عبد القوي
ادلبويس الكناين العسقالين املرصي ،عن مجال ادلين أيب القاسم عبد الرمحن بن ميك
بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب املرصي ،عن جده ألمه مسند ادلنيا وشيخ األرض
صدر ادلين احلافظ أيب طاـهر أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراـهيم سلفه
الشافيع األصبهاين املرصي الشهري باحلافظ أيب طاـهر السليف ،عن شهاب ادلين أيب
شجاع أمحد بن احلسن بن أمحد األصفهاين أو األصبهاين الشافيع املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف بعد سنة

السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا

تنبيه:
قال احلافظ أيب طاـهر السليف يف معجم السفر :القايض أبو شجاع ـهذا من أفراد
ادلـهر د َّرس بابلرصة أزيد من أربعني سنة مذـهب الشافيع ذكر يل ـهذا سنة مخسمائة
واعش بعد ذلك مدة ال أحتققها ،وسأتله عن مودله فقال سنة أربع وثالثني وأربعمائة
بابلرصة ،قال ووادلي مودله بعبادان وجدي األىلع أصبهاين.


الوجزي يف فقه مذهب اإلمام الشافيع
والوسيط يف املذهب
أرويهما بالسند السابق إىل حجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد بن حممد بن أمحد
ّ
الغزايل الشافيع الطويس انليسابوري ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك
كتبه.


حبر املذهب يف فروع مذهب اإلمام الشافيع
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ اإلمام زين العابدين ،وأخيه الشيخ اإلمام يلع ابين عبد القادر الطربي
احلسيين امليك الشافيع ،عن وادلـهما اإلمام حميي ادلين عبد القادر بن حممد حيىي بن
مكرم بن حمب ادلين الطربي احلسيين الشافيع امليك ،عن شمس امللة وادلين حممد
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بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ
اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل

أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن أيب يلع حممد بن
أمحد بن يلع بن عبد العزيز الفاضيل املهدوي املرصي الشهري بابن املطرز ،عن فتح
ادلين أيب انلون يونس بن إبراـهيم بن عبد القوي ادلبويس الكناين العسقالين

املرصي ،عن مجال ادلين أيب القاسم عبد الرمحن بن ميك بن عبد الرمحن الطرابليس
املغريب املرصي ،عن جده ألمه مسند ادلنيا وشيخ األرض صدر ادلين احلافظ أيب

طاـهر أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن إبراـهيم سلفه الشافيع األصبهاين املرصي

الشهري باحلافظ أيب طاـهر السليف ،عن فخر اإلسالم أيب املحاسن عبد الواحد بن

اسماعيل بن أمحد بن حممد الروياين الطربي الشافيع املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من

األسانيد أروي لك كتبه.


املهذب يف فقة اإلمام الشافيع
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،
عن أيب احلسن يلع بن عبد الواحد بن حممد األنصاري املاليك السجلمايس
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اجلزائري ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي املقري
القريش املاليك اتللمساين ،عن عمه اإلمام سعيد بن أمحد املقري املاليك اتللمساين،
عن شيخه العالم أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس
اتللمساين ،عن وادله حافظ عرصه حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس املاليك
اتللمساين ،عن العالمة احلجة احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد
بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق احلفيد اتللمساين ،عن جده شمس ادلين
اإلمام فخر املغرب ىلع املرشق نادرة ادلنيا أيب عبد اهلل اخلطيب حممد بن أمحد بن
حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق العجييس املاليك اتللمساين الشهري بابن
مرزوق اجلد ،عن أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القف ي ابلكري املاليك
اتلونيس الشهري بابن راشد ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد
الرمحن املاليك املرصي الشهري بالقرايف ،عن أيب احلسن يلع بن وـهب بن مطيع بن
دقيق العيد املاليك املرصي ،عن رشف ادلين أيب احلسن يلع بن املفضل بن يلع بن
مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر اللخيم املاليك املقديس اإلسكندراين ،عن صدر
ّ
ميك بن إسماعيل بن عيىس بن عوف ّ
الزـهري
اإلسالم أيب الطاـهر إسماعيل بن
املاليك اإلسكندراين ،عن أيب بكر حممد بن الويلد بن حممد بن خلف القريش
الفهري الطرطوىش املاليك األندليس ،عن أيب الويلد سليمان بن خلف بن سعد بن
أيوب بن وارث اتلجيـيب القرطيب ابلايج املاليك األندليس ،عن العالمة املناظر أيب

109

إسحاق إبراـهيم بن يلع بن يوسف الفريوزآبادي الشريازي الشافيع املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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رويم ،وبهذا السند

(كتب الفقه الزيدي)
سبل السالم رشح بلوغ املرام
أرويه عن سيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم الويل
الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب ،عن الشيخ َّ
املعمر دويدار الكفراوي اتلالوي الشافيع املرصي ،عن
الربـهان إبراـهيم بن حممد بن أمحد ابلاجوري الشافيع املرصي بالعامة ،عن برـهان
ادلين حسن بن درويش بن عبد اهلل بن مطاوع القويسين الشافيع املرصي ،عن أيب
ـهريرة داود بن حممد القليع الشافيع األزـهري املرصي ،عن أيب الفيض حممد بن
حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدى احلنيف املرصي الشهري بمرتىض
الزبيدي ،عن اإلمام املسند املحدث احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن اسماعيل بن
صالح احلسين الصنعاين الزيدي ايلمين املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي

لك كتبه.


ابلحر الزخار رشح األزهار

َّ
أرويه عن سيدي العالمة الشيخ الفقيه املسند الشاعر األصويل املعمر حممد الشاذيل
َّ
انليفر احلسيين املاليك اتلونيس ،وسيدي العالمة األصويل املحدث انلاقد ذـهيب
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العرص الصويف الكبري عبد العزيز بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب ،وسيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم الويل
الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
َّ
املغريب ،وسيدي العالمة الشيخ حممد املنترص بن حممد الزمزيم الكتاين احلسين
أربعتهم ،عن العالمة الشيخ حممد عبد اليح بن عبد الكبري الكتاين اإلدرييس
احلسين املاليك املغريب ،عن أيب الرجال حسني بن حمسن بن حممد بن مهدي بن حممد
ُّ ْ
ـهجري املوافق
السبيع اخلزريج السعدي األنصاري ايلمين املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن اإلمام أمحد بن زيد بن عبد

ـهجري املوافق

اهلل بن نارص احلسين الطاليب الكبيس ايلمين املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن السيد اإلمام احلسني بن

يوسف بن احلسني بن أمحد بن صالح بن أمحد بن احلسني اهلادوي الزيدي
الصنعاين ايلمين املعروف
واملتوىف سنة

املولود بعد سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم عن أبيه السيد اإلمام يوسف بن

احلسني بن أمحد بن صالح بن أمحد بن احلسني اهلادوي الزيدي الصنعاين ايلمين
املعروف
ـهجري املوافق

املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن أبيه السيد اإلمام حافظ علوم اإلسالم احلسني بن
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أمحد بن صالح بن أمحد بن احلسني اهلادوي الزيدي الصنعاين ايلمين املعروف
املتوىف سنة

رويم ،عن السيد اإلمام اعمر بن عبد

ـهجري املوافق

اهلل بن اعمر الشهيد ،عن اإلمام املؤيد باهلل حممد بن القاسم بن حممد بن يلع بن
حممد بن الرشيد الزيدي ايلمين املولود سنة
ـهجري املوافق

سنة

رويم واملتوىف

ـهجري املوافق

رويم ،عن أبيه اإلمام األعظم املنصور باهلل القاسم

بن حممد بن يلع بن حممد بن الرشيد الزيدي ايلمين املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن السيد العالمة املحدث

ابلارع صالح بن أمحد بن عبد اهلل ابن الوزير احلسين الزيدي ايلمين املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن

شيخه السيد اإلمام شمس ادلين أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إبراـهيم الوزير
الزيدي ايلمين املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

رويم ،عن اإلمام املتولك ىلع اهلل حيىي رشف ادلين بن شمس ادلين بن
املوافق
ّ
ـهجري
العلوي الزيدي ايلمين املولود سنة
اإلمام املهدي أمحد بن حييي احلسين
املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم عن اإلمام املنصور

باهلل حممد بن يلع بن حممد بن أمحد الوشيل الرسايج الزيدي ايلمين املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم عن شيخه

اإلمام اهلادي إىل احلق أيب احلسن عز ادلين بن احلسن بن يلع بن املؤيد الزيدي
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ايلمين املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم عن شيخه اإلمام املتولك ىلع اهلل املطهر بن حممد بن سليمان بن حيىي
بن احلسني بن محزة احلسين العلوي الزيدي ايلمين املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم عن املهدي دلين اهلل أمحد بن حيىي بن املرتىض بن املفضل بن منصور
احلسين الزيدي ايلمين املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


جمموع اإلمام زيد
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن الفقيه املحدث برـهان ادلين أيب إسحاق
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إبراـهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن بن سعيد اتلنويخ الشافيع ابلعيل
الشايم املرصي ،عن أثري ادلين أيب حيان حممد بن يوسف بن يلع بن يوسف بن حيان
الشافيع الغرنايط األندليس اجلياين ،عن جده يلع بن يوسف بن حيان الشافيع
الغرنايط األندليس ،عن حممد بن عبد الرمحن ادلـهقان ،عن الشيخ الصدوق املعمر
مسند الوقت أيب جعفر حممد بن أمحد بن نرص بن أيب الفتح حسني بن حممد بن
خالويه األصبهاين الصيدالين املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن الشيخ اإلمام املقرئ املحدث املعمر مسند

العرص أيب يلع احلسن بن أمحد بن احلسن بن حممد بن يلع بن مهرة احلداد
ُ
األصبهاين ،عن احلافظ الكبري أيب نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن
موىس بن مهران الشافيع األصبهاين ،عن املعمر أيب احلسن أمحد بن القاسم بن
ّ
ّ
الريان الل ّ ّ
رويم ،عن عبد اهلل بن
ـهجري املوافق
يك املرصي املتوىف سنة
حممد السكري ،عن أيب إسحاق إبراـهيم بن عبد اهلل بن العالء بن زبْر الربيع
ادلمشيق ،عن وادله اإلمام املحدث رئيس دمشق أيب زبْر عبد اهلل بن العالء بن زبْر

الربيع ادلمشيق املولود سنة
املوافق
سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن اإلمام زيد املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة
ـهجري املوافق

ـهجري

رويم واملتوىف

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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ً
وأرويه أيضا من طريق الواسطي:
بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي حيث قال:

عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن شهاب ادلين أمحد بن خليل بن إبراـهيم بن نارص ادلين السبيك الشافيع
املرصي ،والعالمة أيب انلجا سالم بن حممد عز ادلين بن حممد نارص ادلين السنهوري
املاليك املرصي لكيهما ،عن جنم ادلين أيب املواـهب حممد بن أمحد بن يلع الغيطي
الشافيع املرصي ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن
الزين أيب انلعيم رضوان بن حممد بن يوسف العقيب الشافيع املرصي ،عن الفقيه
املحدث برـهان ادلين أيب إسحاق إبراـهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن بن
سعيد اتلنويخ الشافيع ابلعيل الشايم املرصي ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن
أيب طالب بن نعمة بن احلسن بن يلع بن بيان احلجار الشهري بابن الشحنة ادلمشيق
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب طالب عبد اللطيف بن أيب الفرج حممد بن يلع بن محزة بن فارس بن
ُ ْ
رويم واملتوىف سنة
ـهجري املوافق
الق َّبيطي احلراين ابلغدادي املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب زرعة طاـهر بن احلافظ حممد بن طاـهر بن

يلع الشيباين املقديس الرازي اهلمذاين املولود سنة
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ـهجري املوافق

رويم

رويم ،عن أيب حممد عبد الرمحن بن محد بن

ـهجري املوافق
واملتوىف سنة
احلسن بن عبد الرمحن ُّ
ادلوين السفياين اهلمذاين املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن القايض أيب نرص أمحد بن

احلسني بن حممد بن عبد اهلل بن بوان ادلينوري الشهري بالكسار املتوىف سنة

رويم ،عن احلافظ أبو بكر أمحد بن حممد بن إسحاق بن ُّ
السين

ـهجري املوافق
َّ
ادلينوري الشافيع املولود يف حدود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن احلافظ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن يلع

النسايئ املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن احلافظ أيب حممد نوح بن حبيب القوميس املتوىف سنة
املوافق

ـهجري

رويم ،عن أيب الفضل نرص بن مزاحم املنقري الكويف املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب خادل عمرو بن خادل الواسطي الكويف ،عن اإلمام

زيد وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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(كتب الفقه احلنبيل)
الروض املربع رشح زاد املستقنع
وكشاف القناع عن منت اإلقناع
ورشح منتىه اإلرادات "دقائق أويل انلىه لرشح املنتىه"
أرويها بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن تيق ادلين عبد ابلايق بن عبد ابلايق بن عبد القادر بن عبد ابلايق
بن إبراـهيم بن عمر بن حممد ابلعيل احلنبيل األزـهري ادلمشيق املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،عن منصور

بن يونس بن صالح ادلين بن حسن بن أمحد بن يلع بن إدريس ابلهويت احلنبيل
املرصي املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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ـهجري املوافق

بغية أويل انلىه يف رشح املنتىه
أرويه عن سيدي احلافظ املجتهد األصويل املتلكم املتفنن يف شىت العلوم الويل
الصالح املجاب ادلعوة عبد اهلل بن حممد بن حممد الصديق الغماري اإلدرييس
احلسين املغريب ،عن الشيخ َّ
املعمر دويدار الكفراوي اتلالوي الشافيع املرصي ،عن
الربـهان إبراـهيم بن حممد بن أمحد ابلاجوري الشافيع املرصي بالعامة ،عن برـهان
ادلين حسن بن درويش بن عبد اهلل بن مطاوع القويسين الشافيع املرصي ،عن أيب
ـهريرة داود بن حممد القليع الشافيع األزـهري املرصي ،عن أيب الفيض حممد بن
حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدى احلنيف املرصي الشهري بمرتىض
الزبيدي ،عن الشيخ املسند عمر بن أمحد بن عقيل احلسيين امليك الشافيع املولود
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

عن مصطىف بن فتح اهلل الشافيع احلموي امليك املتوىف سنة

رويم،

ـهجري املوافق

رويم ،عن الفقيه أيب الفالح عبد اليح بن أمحد بن حممد ابن العماد العكري
احلنبيل ادلمشيق املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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املغين يف رشح اخلريق يف الفقه
والاكيف يف الفقه
واملقنع يف الفقه
أرويها بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن برـهان ادلين أيب اإلمداد إبراـهيم بن إبراـهيم بن حسن بن يلع بن يلع
بن يلع بن عبد القدوس بن حممد بن ـهارون اللقاين املاليك املرصي ،ونور ادلين أيب
احلسن يلع بن إبراـهيم بن أمحد بن يلع بن عمر احلليب الشافيع املرصي املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم لكيهما،

عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن محزة الرميل الشافيع
املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي،
عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين
الشافيع ،عن الشهاب أيب العباس أمحد بن عمر بن يلع بن عبد الصمد بن أيب ابلدر
ابلغدادي ادلمشيق املرصي الشافيع ويعرف باجلوـهري ُ
ويقال هل اللؤلؤي املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن

اإلمام العالمة احلافظ الكبري شيخ املحدثني عمدة احلفاظ أعجوبة الزمان مجال
ادلين أيب احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف بن عبد امللك بن يوسف بن يلع
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بن أيب الزـهر الشافيع احلليب ادلمشيق املزي املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن شمس ادلين أيب حممد وأيب

الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقديس احلنبيل اجلماعييل ادلمشيق
املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن اإلمام موفق ادلين أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة
املقديس احلنبيل اجلماعييل ادلمشيق الصاليح املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد

أروي لك كتبه.
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(كتب الفقه الظاهري)
املحىل باآلثار يف رشح املجىل باالختصار
أرويه بالسند السابق إىل أيب حممد يلع بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاـهري
األندليس ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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(كتب تأويل خمتلف احلديث والفقه املقارن واإلمجاع)
القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن زين ادلين أيب الفضل عبد الرحيم بن
احلسني بن عبد الرمحن الشافيع العرايق املرصي الشهري باحلافظ العرايق ،عن أيب
القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهلل ابن جزي اللكيب املاليك الغرنايط املولود
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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رويم،

مشلك اآلثار
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن الشيخ سليمان بن عبد ادلايم ابلابيل ،عن اجلمال يوسف بن زكرياء
األنصاري الشافيع املرصي ،عن وادله شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري
الشافيع املرصي ،عن العز عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم بن يلع بن احلسن
بن حممد بن عبد العزيز بن الفرات احلنيف املرصي ،عن املسند املعمر الرئيس بدر
ادلين أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أيب القاسم ادلمشيق الشهري
بابن اجلويخ ،عن مسند ادلنيا أيب احلسن يلع بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد بن
عبد الرمحن السعدي املقديس الصاليح احلنبيل الشهري بالفخر بن ابلخاري ،عن
موفق ادلين مسند العرص أيب حفص عمر بن حممد بن معمر بن ط ْ
ربزد ادلارقزي
احلنبيل ابلغدادي املولود سنة
املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن الشيخان أيب ابلدر إبراـهيم بن حممد بن منصور الكريخ

الشافيع ابلغدادي املولود يف حدود سنة
ـهجري املوافق
سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وأيب الفتح مفلح بن أمحد بن حممد ادلويم املولود
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن

احلافظ أيب بكر أمحد بن يلع بن ثابت اخلطيب الشافيع ابلغدادي املولود سنة
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ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند

وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


اإلرشاف ىلع نكت مسائل اخلالف
أرويه بالسند السابق إىل الفقيه احلافظ احلجة القايض أيب حممد عبد الوـهاب بن يلع
بن نرص املاليك ابلغدادي ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


عيون األدلة يف مسائل اخلالف
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن الشيخ عيىس بن حممد بن حممد بن أمحد املغريب اثلعاليب اجلعفري املاليك امليك،
عن أيب احلسن يلع بن عبد الواحد بن حممد األنصاري املاليك السجلمايس

اجلزائري ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حيىي املقري
القريش املاليك اتللمساين ،عن عمه اإلمام سعيد بن أمحد املقري املاليك اتللمساين،
عن شيخه العالم أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس
اتللمساين ،عن وادله حافظ عرصه حممد بن عبد اهلل بن عبد اجلليل اتلنيس املاليك
اتللمساين ،عن العالمة احلجة احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد

بن حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق احلفيد اتللمساين ،عن جده شمس ادلين
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اإلمام فخر املغرب ىلع املرشق نادرة ادلنيا أيب عبد اهلل اخلطيب حممد بن أمحد بن
حممد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق العجييس املاليك اتللمساين الشهري بابن

مرزوق اجلد ،عن أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل بن راشد القف ي ابلكري املاليك
اتلونيس الشهري بابن راشد ،عن شهاب ادلين أيب العباس أمحد بن إدريس بن عبد

الرمحن املاليك املرصي الشهري بالقرايف ،عن أيب احلسن يلع بن وـهب بن مطيع بن

دقيق العيد املاليك املرصي ،عن رشف ادلين أيب احلسن يلع بن املفضل بن يلع بن
مفرج بن حاتم بن حسن بن جعفر اللخيم املاليك املقديس اإلسكندراين ،عن صدر
ّ
ميك بن إسماعيل بن عيىس بن عوف ّ
الزـهري
اإلسالم أيب الطاـهر إسماعيل بن
املاليك اإلسكندراين ،عن أيب بكر حممد بن الويلد بن حممد بن خلف القريش
الفهري الطرطوىش املاليك األندليس ،عن أيب الويلد سليمان بن خلف بن سعد بن

أيوب بن وارث اتلجيـيب القرطيب ابلايج املاليك األندليس ،عن اإلمام العمدة
الفاضل أيب الفضل حممد بن عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن عمروس املاليك
ابلغدادي ،عن الفقيه احلافظ احلجة القايض أيب حممد عبد الوـهاب بن يلع بن نرص
املاليك ابلغدادي ،عن قايض بغداد أيب احلسن يلع بن عمر بن أمحد املاليك ابلغدادي
املعروف بابن القصار املتوىف سنة

من األسانيد أروي لك كتبه.

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه
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مشلك احلديث أو تأويل األخبار املتشابهة
أرويه بالسند السابق إىل اإلمام العالمة الصالح شيخ املتلكمني أيب بكر حممد بن
احلسن بن فورك الشافيع األصبهاين ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


رشح معاين اآلثار
أرويه بالسند السابق إىل اإلمام احلافظ أيب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة
ّ
األزدي الطحاوي احلنيف املرصي ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


اإلقناع يف مسائل اإلمجاع البن القطان
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع

املرصي ،عن العالمة أيب انلجا سالم بن حممد عز ادلين بن حممد نارص ادلين

السنهوري املاليك املرصي ،عن جنم ادلين أيب املواـهب حممد بن أمحد بن يلع الغيطي
الشافيع املرصي ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري الشافيع املرصي ،عن
خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين
ادلين أيب ّ
الشافيع ،عن شهاب ّ
العباس أمحد بن أيب بكر بن أمحد بن عبد احلميد

بن عبد اهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامة احلنبيل املقديس املولود سنة
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رويم إجازة ،عن

ـهجري املوافق
رويم واملتوىف سنة
ـهجري املوافق
فخر ّ
ادلين أيب عمرو عثمان بن حممد بن عثمان ّ
اتلوزري املاليك املرصي املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن إمام

احلرم امليك املسند أيب بكر حممد بن يوسف بن مسدي املهليب األندليس الغرنايط

امليك املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن اإلمام احلافظ أيب احلسن يلع بن حممد بن عبد امللك املاليك الكتايم
رويم
ـهجري املوافق
احلمريي الفايس الشهري بابن ابن الق َّطان املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي

لك كتبه.


مراتب اإلمجاع
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
أرويه بالسند السابق إىل أيب حممد يلع بن أمحد بن سعيد بن حزم الظاـهري
األندليس ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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اإلمجاع البن املنذر
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع
املرصي ،عن الزين عبد اهلل بن حممد انلحريري احلنيف املرصي ،عن اجلمال يوسف
بن زكرياء األنصاري الشافيع املرصي ،عن وادله شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد

األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن
أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن رشف ادلين أيب طاـهر حممد بن حممد بن
ُ
عبد اللطيف ابن الكو ْيك الشافيع اتلكرييت املرصي إجازة ،عن أم عبد اهلل زينب
بنت أمحد بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أمحد املقدسية الشهرية ببنت الكمال،
عن الفقيه املقرئ املعمر املسند شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلادي بن

يوسف بن حممد بن قدامة بن مقدام اجلماعييل املقديس احلنبيل ،عن احلافظ أيب
موىس حممد بن عمر بن أيب عيىس املديين الشافيع األصفهاين ،عن املسند الكبري
أيب سعد إسماعيل بن الفضل بن أمحد بن حممد بن يلع بن األخشيذ األصبهاين

ويعرف بالرساج ،عن أيب الفتح منصور بن احلسني بن يلع بن القاسم بن حممد بن
رواد اتلأين األصبهاين ،عن مسند الوقت أيب بكر حممد بن إبراـهيم بن يلع بن اعصم
ُْ
المقرئ ،عن الفقيه املجتهد أيب بكر حممد بن إبراـهيم بن
بن زاذان األصبهاين ابن
املنذر الشافيع انليسابوري املولود سنة
ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


129

(كتب مصطلح احلديث)
تدريب الراوي يف رشح تقريب انلواوي
أرويه بالسند السابق إىل جالل ادلين عبد الرمحن بن الكمال أيب بكر بن حممد بن
سابق ادلين بن عثمان اخلضريي األسيويط الشافيع املرصي الشهري جبالل ادلين
السيويط ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر
وانلكت ىلع مقدمة ابن الصالح

أرويهما بالسند السابق إىل خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد

بن حجر العسقالين الشافيع ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


اتلقييد واإليضاح رشح مقدمة ابن الصالح

أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
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األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن

أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن زين ادلين أيب الفضل عبد الرحيم بن
احلسني بن عبد الرمحن الشافيع العرايق املرصي الشهري باحلافظ العرايق ،وبهذا

السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


انلكت ىلع مقدمة ابن الصالح للزركيش
أرويه بالسند السابق إىل بدر ادلين أيب عبد اهلل حممد بن بهادر بن عبد اهلل
الزركيش الشافيع املرصي ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


اتلقريب واتليسري ملعرفة سنن البشري انلذير يف أصول احلديث
أرويه بالسند السابق إىل اإلمام حميي ادلين أيب زكرياء حيىي بن رشف ادلين انلووي
احلوراين الشافيع ادلمشيق ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


مقدمة ابن الصالح
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن املال برـهان ادلين أيب الفضائل إبراـهيم بن حسن الكردي الكوراين الصويف
الشافيع املدين ،عن الشيخ أمحد بن حممد بن يونس ادلجاين القشايش املاليك
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املقديس املدين ،عن شمس امللة وادلين حممد بن شهاب ادلين أمحد بن أمحد بن
محزة الرميل الشافيع املرصي األنصاري ،عن شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن

أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن الفقيه املحدث برـهان ادلين أيب إسحاق

إبراـهيم بن أمحد بن عبد الواحد بن عبد املؤمن بن سعيد اتلنويخ الشافيع ابلعيل
الشايم املرصي ،عن عالء ادلين أيب احلسن يلع بن إبراـهيم بن داود بن سلمان بن
سليمان بن العطار ،عن اإلمام حميي ادلين أيب زكرياء حيىي بن رشف ادلين انلووي
احلوراين الشافيع ادلمشيق ،عن اإلمام العالمة كمال ادلين أيب اخلري سالر بن احلسن

بن عمر بن سعيد األربيل الرضير الشافيع الشايم ،عن تيق ادلين أيب عمر عثمان بن
عبد الرمحن بن عثمان بن موىس الكردي الشافيع الشهرزوري املوصيل الشهري بابن
الصالح املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.


الكفاية يف علم الرواية

أرويه بالسند السابق إىل احلافظ أيب بكر أمحد بن يلع بن ثابت اخلطيب الشافيع
ابلغدادي ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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(كتب السياسة رشعية)
األحاكم السلطانية
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع

املرصي ،عن الشيخ سليمان بن عبد ادلايم ابلابيل ،عن اجلمال يوسف بن زكرياء
األنصاري الشافيع املرصي ،عن وادله شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد األنصاري
الشافيع املرصي ،عن العز عبد الرحيم بن حممد بن عبد الرحيم بن يلع بن احلسن

بن حممد بن عبد العزيز بن الفرات احلنيف املرصي ،عن املسند املعمر الرئيس بدر
ادلين أيب العباس أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أيب القاسم ادلمشيق الشهري

بابن اجلويخ ،عن مسند ادلنيا أيب احلسن يلع بن أمحد بن عبد الواحد بن أمحد بن
عبد الرمحن السعدي املقديس الصاليح احلنبيل الشهري بالفخر بن ابلخاري ،عن
موفق ادلين مسند العرص أيب حفص عمر بن حممد بن معمر بن ط ْ
ربزد ادلارقزي
احلنبيل ابلغدادي ،عن الشيخان أيب ابلدر إبراـهيم بن حممد بن منصور الكريخ
الشافيع ابلغدادي ،وأيب الفتح مفلح بن أمحد بن حممد ادلويم ،عن احلافظ أيب بكر
أمحد بن يلع بن ثابت اخلطيب الشافيع ابلغدادي ،عن القايض أيب احلسن يلع بن

حممد حبيب املاوردي الشافيع ابلرصي املولود سنة
واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي

لك كتبه.
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السري الكبري
أرويه بالسند السابق إىل مسند عرصه الشيخ عبد اهلل بن سالم ابلرصي:
عن اإلمام احلافظ املسند الشمس أيب عبد اهلل حممد بن العالء ابلابيل الشافيع

املرصي ،عن الزين عبد اهلل بن حممد انلحريري احلنيف املرصي ،عن اجلمال يوسف
بن زكرياء األنصاري الشافيع املرصي ،عن وادله شيخ اإلسالم زكرياء بن حممد
األنصاري الشافيع املرصي ،عن خاتمة احلفاظ أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن

أمحد بن حجر العسقالين الشافيع ،عن شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن يلع بن
صالح احلنيف املرصي الشهري باحلريري املتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم،

عن الشيخ قوام ادلين أمري اكتب بن أمري عمر بن أمري اغزي الفارايب األتقاين احلنيف
ادلمشيق املولود سنة

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن العالمة حسام ادلين حسني بن يلع بن حجاج بن يلع السغنايق

احلنيف ،عن اإلمام حافظ ادلين أيب الفضل حممد بن حممد بن نرص القالنيس النسيف
احلنيف ابلخاري ،عن فقيه املرشق شمس األئمة أيب الوحدة حممد بن عبد الستار بن
حممد العمادي الك ْردري احلنيف اخلوارزيم ،عن اإلمام برـهان ادلين أيب الفتح نارص
بن عبد السيد بن يلع اخلوارزيم املطرزي احلنيف املولود سنة
رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم ،عن اإلمام العالمة أيب املؤيد

املوفق بن أمحد بن حممد امليك اخلوارزيم احلنيف الشهري خبطيب خوارزم املولود يف
حدود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر الزخمرشي املعزتيل اخلوارزيم
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املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن املحدث العالم أيب عبد اهلل احلسني بن حممد بن خرسو ابلليخ احلنيف
ابلغدادي املتوىف سنة

رويم ،عن احلافظ العالم انلاقد أيب

ـهجري املوافق

الفضل أمحد بن احلسن بن خريون ابلاقالين ابلغدادي املولود يف حدود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم ،والشيخ أيب

ـهجري املوافق

احلسن يلع بن احلسني بن يلع بن أيوب ابلغدادي املراتيب الزباز املولود سنة
ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

رويم لكيهما ،عن

ـهجري املوافق

أيب طاـهر عبد الغفار بن حممد بن جعفر بن زيد املؤدب السلييم ابلغدادي املولود
سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف سنة

ـهجري املوافق

رويم ،عن

حمدث بغداد يف عرصه أيب يلع حممد بن أمحد بن احلسن بن إسحاق بن الصواف

ابلغدادي املولود سنة

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف

ـهجري املوافق

رويم ،عن أيب يلع برش بن موىس بن صالح بن شيخ بن عمرية األسدي احلنبيل
ـهجري املوافق
رويم واملتوىف سنة
ـهجري املوافق
ابلغدادي املولود سنة
رويم ،عن أيب جعفر أمحد بن حممد بن مهران النسايئ َّ
السويط احلنيف
ابلغدادي ،عن أيب سليمان موىس بن سليمان اجلوزجاين احلنيف ابلغدادي ،عن حممد
بن احلسن الشيباين احلنيف الكويف املولود سنة
سنة

ـهجري املوافق

ـهجري املوافق

رويم واملتوىف

رويم ،وبهذا السند وغريه من األسانيد أروي لك كتبه.
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اخلاتمة
بتيسري من املول احلليم احلكيم بتاريخ
واكن الفراغ منه
ٍ
املوافق هل

ديسمرب

ربيع األنور

ـهجري

رويم من يوم األحد ىلع الساعة العارشة يلال بتوقيت

تونس ،واحلادية عرشة بتوقيت غزة – فلسطني
تونس -ضاحية املرىس
وكتب
أيب الفضل
أمحد بن منصور قرطام
اكن اهلل هل ولوادليه وملشاخيه وجلميع املؤمنني
بمنه وفضله ،آمني ،آمني ،آمني،
واحلمد هلل ىلع ما أنعم وعلم وفهم وأكرم وأهلم
وصىل اهلل ىلع سيدنا وموالنا حممد وىلع آهل وصحبه وسلم
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