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ترمجة موجزة للسيد الرشيف العالمة اجلليل سيدي عبد العزيز بن
" "1

الصديق الغماري اإلدرييس احلسين

اسمه وكنيته:

هو سيدي وسندي ومددي ومولي سليل العرتة انلبوية الطاهرة حمدث
ً
وقته وناقد عرصه صويف زمانه مترشبا ذلك من ثدي أمه ولقاح أبيه وهو
علم السادة الغمارية ومؤسس الطريقة الصديقية ادلرقاوية الشاذيلة ،وأمه

حفيدة الشيخ العالم العارف باهلل وعجيبة زمانه أمحد بن عجيبة وما أدراك
ٌ
مدبج
ما أمحد بن عجيبة رمز من رموز السادة الصوفية ،حسين األبوين
بالرشفيني رشف العلم العيل والنسب اجليل أبو اليس عبد العزيز بن حممد
بن الصديق بن أمحد بن عبد املؤمن الغماري اإلدرييس احلسين.

نسبه:

يعود نسبه من جهة األب واألم إىل سيدنا إدريس األصغر ابن مولنا

إدريس األكرب فاتح املغرب ابن احلسن املثىن ابن احلسن السبط ابن
سيدنا لع وفاطمة عليهما السالم كما هو مدون يف كتب الرتاجم.
 -1من أراد أن يسزتيد فعليه بالرجوع إىل كتاب " ُّ
ادلر املنثور من شيوخ أيب الفضل أمحد بن منصور" ،فقد ترمجت
هل ترمجة حوت اغلب تفاصيل حياته رمحه اهلل.
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مودله:
ودل رمحه اهلل تعاىل يف شهر مجادى األول سنة  1338هجري املوافق هل
 1920رويم بثغر طنجة.
نشأته:
نشأ يف راعية وادله وتعاهده منذ صغره فحفظ القرآن الكريم ،واكن
ً
وادله مهتما به اغية الهتمام ،وأخذ عنه الطريقة الشاذيلة ادلرقاوية،
ً
وأذن هل يف تلقني وردها املعروف ،وقد تلىق كثريا من املتون األساسية
اليت يه أساس اتلحصيل يف العلوم الرشعية مثل األربعني انلووية

ومنت ابن اعرش ومنت اجلزرية ومورد الظمآن يف علوم القرآن
وابليقونية وخنبة الفكر يف علم مصطلح احلديث ويشء من تفسري
ابليضاوي واآلجرومية يف انلحو وغريها من العلوم األساسية ك ذلك

اكن براعية وادله وحتت مراقبته يف مسجده الاكئن بشارع القادرية
بمدينة ابلواغز املعروفة بطنجة يف شمال املغرب.

شيوخه:

تلىق رمحه اهلل ىلع العديد من املشايخ نذكر منهم:
 -1وادله اإلمام العالمة العارف باهلل تعاىل القدوة الشيخ سيدي حممد
بن الصديق الغماري احلسين اإلدرييس.
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 -2شقيقه العالمة احلافظ املجتهد السيد أمحد بن حممد بن الصديق
الغماري.

 -3شقيقه عالمة زمانه جامع شتات العلوم الويل الصالح املجاب
ادلعوة إمام عرصه السيد أبو الفضل عبد اهلل بن الصديق الغماري.
َ
 -4العالمة املسند املؤرخ الن َّسابة السيد حممد عبد اليح بن عبد
الكبري الكتاين احلسين.
 -5مسند مرص العالمة املحقق السيد أمحد بن حممد بن عبد العزيز
بن رافع احلسيين القاسم الطهطاوي احلنيف.
 -6العالمة املشهور صاحب اتلآيلف بوصريي العرص أبو املعال اجلمال
يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل انلبهاين الشافيع.
لحق األحفاد باألجداد ،علم ادلين حممد ياسني بن
 -7مسند احلجاز ،م ِ
حممد عيىس الفاداين امليك الشافيع.
مؤلفاته:
رسم قلمه ابلارع السيال الكثري من املؤلفات يف شىت املوضواعت ،نذكر
منها:
 .1ابلاحث عن علل الطعن يف احلارث.
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 .2اتلحذير من أخطاء انلابليس يف تعبري رؤيا فاطمة واحلسن واحلسني
عليهم السالم.
 .3الوقاية املانعة من وسوسة ابن العرب يف قوهل تعاىل( :خافضة رافعة).
 .4دفع الرضر عمن يقول بإماكن الوصول إىل القمر.
 .5حكم حتديد النسل.
 .6القول األسد يف إبطال حديث (رأيت رب يف سورة شاب أمرد).
 .7حكم اإلقامة ببالد الكفار وبيان وجوبها يف بعض األحوال.
 .8إمامة املرأة املسىم حسن األسوة بما ورد يف إمامة املرأة بالنسوة.
 .9السوانح.
 .10تزيني العبارة بتفسري سورة الكوثر بطريق اإلشارة.
وفاته:
تويف رمحه اهلل يوم اجلمعة  6رجب الفرد سنة  1418هجري املوافق هل 7

ً
نوفمرب  1997رويم ىلع الساعة الرابعة وانلصف مساءا بعد معاناة
طويلة مع مرض عضال ،ودفن يوم السبت بعد صالة الظهر جبوار

وادليه وشقيقيه عبد اهلل وعبد اليح بتاريخ  7رجب الفرد 1418
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هجري املوافق هل  8نوفمرب  1997رويم ،وصيل عليه يف اجلامع الكبري
بمدينة طنجة املحروسة من بالد املغرب األقىص.
نفعنا اهلل به وبعلومه وأفاض علينا من فضل براكته وجعلنا من األوفياء
نلهجه ونهج أشقائه وآبائه
ِّ
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني وصل اهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل
الطيبني الطاهرين
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ترمجة موجزة ملؤلف الكتاب
اسمه ومودله:
هو العالمة ادلكتور املهندس حمدث الوقت وناقده ،مسند العرص،
املنافح عن عرتة رسول اهلل صىل اهلل عليه وآهل وسلم ،وارث علوم آل
الصديق حممود سعيد بن حممد بن حممد بن عبد احلميد ممدوح
َّ
الشافيع القاهري املرصي.

ودل بالقاهرة ،يف ي
ح كوبري القبة يف شهر مجادي األول سنة 1371
هجري املوافق  10مارس  1952رويم.
تعليمه:
َ
َ
د َر َس يف املدارس احلكومية حىت َو َصل إىل املرحلة اثلانوية ،وبعد
َ
تدرجه يف ي
ادلراسة َح َصل ىلع ادلكتوراه من جامعة امللك حممد اخلامس
املغرب  -لكية اآلداب -سنة  1405هجري واكن عنوان رساتله
«الجتاهات احلديثية يف القرن الرابع عرش» واكن املرشف عليه فضيلة
ادلكتور فاروق محادة أيده اهللَّ ،
تعرف ىلع املشايخ والعلماء ،وبدأ

مشواره العلم.
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واكنت مسامعه تتشنف حبضور دروس اعمة ألهل العرص كـ :املفيت
حسنني خملوف ،والشيخ حممد أبو زهرة ،والشيخ عبد احلليم حممود
وغريهم.
َّ
َّ َّ َ
ي
املحدث اإلمام َّ
السيد احلافظ عبد اهلل بن
تعرف بالعالمة األصويل
ثم
ي
الص يديق الغماري ،وهو أجل شيوخه ىلع اإلطالق فبه َّ
خترج وىلع يديه
تتلمذ وكذلك تأثر بالعالمة حممد ياسني الفاداين ولزمه مالزمة تامة
ً ي ً
ً
مع حبه وهيامه آلل ابليت حبا منصفا سنيا.
ويس اهلل هل اذلهاب إىل مكة املكرمة فجاور يف احلرم امليك الرشيف
ستة أعوام متتايلة مع مالزمة العلماء مالزمة تامة بكل ما تعين
اللكمة من معىن ،وهناك وجد ضاتله وواصل يلله بنهاره وضحاه بعشيه
َ
ولزم أجلة علماء العرص بمكة املكرمة ،واكنت كما قال :أيام ويلال
لكها خري ورسور وداعء وذكر وتعليم ومالزمة وتأثر.
وظائفه:

ً
وخالل دراسته وظهور عالمات انلبوغ عليه ع يني مدرسا يف مدرسة
ً
دار العلوم ي
وقيما ىلع املكتبة ،جبانب متابعة ادلروس ىلع
ادلينية،
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العلماء يف مكة حىت قدر وقىض اهلل يف أمره وأخرج منها بدون رضاه
ول رغبة منه بعد سجن ملدة أسبوعني بسبب مواقفه الصادقة.
للعمل يف دائرة األوقاف والشؤون اإلسالمية بديب كباحث
وانتدب
ِ
عري دلار ابلحوث اإلسالمية بديبَ ،و َ
أولَّ ،
ثم أٌ َ
رجع حفظه اهلل إىل مرص

ًّ
ًًّ
وعمل منسقا علميًّا بمؤسسة اقرأ مع مواظبة تامة وحرص شديد قل
نظريه ىلع إقامة ادلروس العلمية مع خفض اجلناح لطلبة العلم وأهله.

مشاخيه:

َّ
تلىق حفظه اهلل عن ثلـة من العلماء األعالم نذكر منهم:
َّ
 -1العالمة المسند املتقن املتفنن صاحب املصنفات الكثرية حممد
ياسني بن حممد عيىس الفاداين وتأثر به.
َّ -2
السيد العالمة األصويل حامل لواء املعقول واملنقول احلافظ عبد
اهلل بن الصديق الغماري وهو أجل شيوخه ىلع اإلطالق.
َّ -3
السيد العالمة حمدث عرصه وناقد وقته الصويف عبد العزيز بن
الصديق الغماري.
َّ -4
السيد األصويل املفس عبد اليح بن الصديق الغماري.
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َّ -5
السيد احلسن بن الصديق الغماري.
َّ -6
السيد إبراهيم بن الصديق الغماري.

َّ
ي
 -7العالمة األصويل ،املحدث ،والشاعر اللغوي الكبري ،السيد حممد
الشاذل انليفر.
َّ -8
السيد حممد املنترص بن حممد الزمزيم بن حممد بن جعفر الكتاين.

َّ
 -9العالمة مفيت تعز ايلمنية احلبيب إبراهيم بن عقيل بن ييح
العلوي.
 10العارف باهلل حممد بلقايد احلسين اجلزائري.
السيد جمد ي
 -11العالمة املجتهد َّ
ادلين املؤيدي َّ
الزيدي احلسين.
 -12العالمة املفيت حممد حسنني خملوف املاليك.
 -13العالمة الشيخ املحدث عبد الفتاح أبو غدة احلنيف.
السنة باحلجاز َّ
 -14إمام أهل ُّ
السيد الرشيف حممد بن علوي بن
عباس املاليك احلسين.
مؤلفـاتـه:
هل حفظه اهلل مؤلفات كثرية ل سيما يف علم احلديث نذكر منها:
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اتلعريف بأوهام من قسم ُّ
َّ -1
السنن إل صحيح وضعيف يقع يف ستة
جمدلات.

 -2تشنيف األسماع بشيوخ اإلجازة َّ
والسماع ،طبع يف جمدلين ضخام.
 -3تنبيه املسلم إىل تعدي األبلاين ىلع صحيح مسلم ،طبع مرات.
 -4رفع املنارة تلخريج أحاديث اتلوسل والزيارة ،طبع مرات.

 -5اإلعالم باستحباب شد ي
الرحال لزيارة قرب خري األنام عليه وىلع آهل
َّ
الصالة َّ
والسالم.
 -6املخترص يف مراتب املشتغلني باحلديث يف القرن الرابع عرش
 -7إعالم القايص وادلاين ببعض ما عال من أسانيد الفاداين.
 -8فتح العزيز يف أسانيد السيد عبد العزيز.

َّ ي
 -9ارتشاف َّ
الصديق.
الرحيق من أسانيد عبد اهلل بن
 -10مسامرة الصديق ببعض أخبار سيدي أمحد بن الصديق.
ً
ً
ً
يف اخلتام ما زال حفظه اهلل فاعال للخري ،صادقا يف حديثه ،آمرا
ً
ً
باملعروف ناهيا عن املنكر ،ل خيش يف اهلل لومة لئم ،حمبا لطالبه
ً
ً
ً
ً
حريصا غيورا عليهم حمبا للخري ،منصفا يف ادلفاع عن السنة وأهلها

12

فتح العزيز يف أسانيد السيد عبد العزيز

يدافع وينافح عن العرتة املطهرة وفق منهج سليم وبكل ما َ
أوت من
حجة مع صدق اللهجة ،حفظه اهلل للحق وأهله وأمد يف عمره.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،
ِّ
َّ
وصل اهلل ىلع سيدنا وموالنا حممد وىلع آل بيته وصحبه الطيبني
الطاهرين.
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تنبيه
نلفت نظر القارئ الكريم أننا قد حرصنا بأن نطرح الكتاب كما هو
من غري زيادة أو نقصان إل ما اكن من قبيل ترمجة املؤلف ليك يكون
القارئ ىلع بينة من هذا العالم العامل بعلمه واملعارص نلا ،واتلعريف
باملذاهب الفقهية للسادة العلماء املسندين ،وفهرسة ملوضواعت
الكتاب للتيسري ىلع القارئ ،ذلا نرجو من ك من يطلع ىلع هذا
ً
ً
ً
الكتاب أن يكون منصفا نارصا للحق ،وإذا ما وجد خطأ فليصلحه
يف اهلامش ويبني ذلك ول يمس أصل الكتاب فقد قال الشاطيب يف
حرز األماين:

ٌ
وإن كـــــــان خــــرق فادركــــه بفضــــلة
مـــــن احلـــــلم ويلصــــلحه مــــــن جــــاد مقــــول
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فتح العزيز يف أسانيد السيد عبد العزيز
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ىلع ما تسلسل من نعمائه واتصل ،والصالة والسالم ىلع سيد
األنبياء والرسل ،وآهل َ
وم ِن اشتغل باملرفوع واملرسل املتصل ،وبعد:
فهذا جزء مجعت فيه بعض مشايخ شيخنا العالمة املفيد إمام ادلوحة
ي
العلوية :السيد عبد العزيز بن حممد بن الصديق احلسين ،ذكرت فيه
بعض اتصالتهم باألثبات املعتربة املشهورة ،وعن طريقها يمكن
التصال بسائر الكتب واملصنفات يف شىت الفنون ،ثم رفع السند لسيد
ً
ً
السند سيدنا حممد صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا.
وليس من غريض استقصاء مجيع املشايخ وكذا أسانيدهم ،ألن يف ذلك
ً
طول ،واملقصود هو بقاء سلسلة اإلسناد اليت اختصت بها األمة
اإلسالمية من بني سائر األمم وسميته :فتح العزيز بأسانيد السيد عبد
العزيز.
واهلل اهلادي للصواب ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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العالمة احلافظ أمحد بن الصديق الغماري احلسين:
َ َ ي
 -1فمن أجلهم شقيقه العالمة احلافظ السيد أمحد بن حممد بن
الصديق الغماري احلسين:
ودل سنة  1320ه ،وأخذ عن علماء املغرب ومرص ،ورحل إىل الشام
َ َّ
وصنف اتلصانيف انلافعة اليت
واحلجاز ،وبرع يف علوم احلديث،
ً
أربت ىلع املائة والعرشين مصنفا ،منها :املداوي لعلل املناوي يف ستة
جمدلات ،وختريج أحاديث ابلداية لبن رشد ،وختريج أحاديث عوارف
املعارف ،واملستخرج ىلع الشمائل ،واملستخرج ىلع مسند الشهاب
القضايع ،وعدة أجزاء حديثية ،وغري ذلك مما يشهد بمبلغه العال،
وثالثة فهارس ،الصغري املطبوع اسمه :املعجم الوجزي للمستجزي،
واألوسط :صلة الرواة بالفهارس واألثبات ،والكبري :ابلحر العميق يف
مرويات ابن الصديق يف جمدلين ،واكنت وفاته بالقاهرة سنة   1380ـه
رمحه اهلل.
يروي عن وادله العارف باهلل القدوة سيدي حممد بن الصديق الغماري
املتوىف سنة  1354ه ،وستأيت بعض أسانيده.
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( ح ) وعن املحدث الربكة السيد حممد بن جعفر الكتاين املتوىف سنة
ََ
الوتري املدين املتوىف سنة   1322ـه ،وأيب
 1345ه ،عن لع بن ظاهر
جيدة ابن عبد الكبري الفايس املتوىف سنة  1328ه ،الكهما عن
املحدث عبد الغين بن أيب سعيد ادلهلوي املدين املتوىف سنة  1296ه،
عن املحدث حممد اعبد السندي ثم املدين املتوىف سنة  1257ه ،عن
يوسف بن عالء ادلين املزجايج املتوىف سنة  1213ه ،عن أيب طاهر
حممد بن إبراهيم الكوراين املتوىف سنة   1145ـه ،بأسانيده.
ويروي السيد لع الوتري عن شيخ الشافعية إبراهيم السقا املتوىف سنة
  1298ـهبأسانيده ،وأمحد منة اهلل الشبايس األزهري ،واثلاين عن
حممد األمري الكبري املتوىف سنة  1232ه ،والسيد حممد بن خليل
القاوقيج املتوىف سنة   1305ـهبما يف أثباته املتعددة.
ويروي السيد حممد بن جعفر الكتاين ،عن احلبيب أمحد بن حسن
العطاس املتوىف سنة  1334ه ،واحلبيب حسني بن حممد احلبيش
البرشي املاليك املتوىف سنة
املتوىف سنة  1330ه ،وشيخ اإلسالم سليم ِ
 1335ه ،وغريهم.
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( ح ) وعن املعمر فوق املائة حممد دويدار اتلالوي الكفراوي املرصي
ً
اعيلا عن إبراهيم ابلاجوري املتوىف سنة  1276ه ،عن السيد حسن
بن درويش القويسين املتوىف سنة  1254ه ،عن داود القليع امليدويم،
عن احلافظ السيد حممد مرتىض احلسيين الزبيدي ثم املرصي املتويف
سنة  1205ه ،بها يف أثباته املتعددة .
( ح ) وعن حممد إمام السقا املتوىف سنة   1354ـه ،وبدر ادلين
ابليباين احلسين املتوىف سنة   1354ـه ،ويوسف انلبهاين املتوىف سنة
 1350ه ،ثالثتهم عن وادل األول إبراهيم السقا ،عن ويل اهلل ثعليب:
َّ
حممد بن سالم بن نارص الفش ِين املتوىف سنة  1239ه ،عن أمحد بن
َّ
احلسن اجلوهري املتوىف سنة   1181ـه؛ وأمحد بن عبد الفتاح الملوي
املجريي املتوىف سنة   1181ـه؛ الكهما عن عبد اهلل بن سالم ابلرصي
املتوىف سنة   1134ـهوبما يف اإلمداد بمعرفة علو اإلسناد .
( ح ) وعن املحدث السيد حممد بن إدريس القادري احلسيين دفني
اجلديدة املتوىف سنة  1350ه ،عن أيب جيدة ابن عبد الكبري الفايس
املتوىف سنة  1329ه ،وعن السيد حممد قاسم القادري املتوىف سنة
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 1331ه ،وهل ثبت مطبوع ذكر فيه مروياته وشيوخه ،وهم ستة عرش.
والسيد لع الوتري املتوىف سنة  1322ه ،والسيد جعفر بن إدريس
الكتاين املتوىف سنة   1323ـهرمحه اهلل وغريهم.

ً
(ح) وعن املعمر عوض العفري الزبيدي اعيلا ،عن السيد إسماعيل
ًَّ
الربزنيج ،عن صالح الفالين املدين املتوىف سنة   1218ـهبما يف أثباته،
ومنها :قطف اثلمر يف رفع أسانيد املصنفات يف الفنون واألثر املطبوع.
(ح) وعن آخرين ،منهم :احلبيب عيدروس بن سالم ابلار العلوي
املتوىف سنة  1367ه ،والعالمة عبد اهلل ابلنا السكندري املتوىف سنة
 1343ه ،و شيخ علماء مرص حممد خبيت املطييع املتوىف سنة 1354
ه ،واملسند السيد أمحد رافع الطهطاوي املتوىف سنة  1355ه ،والسيد
حممد املأمون بن عبد املتعال بن أمحد بن إدريس نزيل ايلمن املتوىف
سنة  1315ه ،والعالمة لع بن حسني املاليك املتوىف سنة  1367ه،
والقايض عبد احلفيظ الفايس املتوىف سنة  1383ه ،واملعمر حممد
الطيب انليفر املتوىف سنة  1345ه ،وشيخ اجلماعة أمحد بن حممد
الزواكري الفايس املتوىف سنة  1343ه ،وغريهم.
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العالمة أمحد بن حممد احلسيين القاسيم الطهطاوي احلنيف:
 -2ومنهم مسند مرص العالمة املحقق السيد أمحد بن حممد بن
عبد العزيز ابن رافع احلسيين القاسم الطهطاوي ودل سنة 1275
ه ،وينتيه نسبه إىل العارف باهلل جالل ادلين أيب القاسم الطهطاوي
املتوىف سنة  762ه ،حفظ القرآن وهو دون العارشة يف بدله ،ثم قدم
األزهر وأخذ عن أكابره ،وبعد أن خترج من سنة   1299ـهاشتغل
باتلدريس واتلصنيف يف العربية واتلفسري ،وبعد وفاة شيخ اإلسالم
الشمس األنبايب سنة   1313ـهرغب يف ترمجته ،فاحتاج إىل معرفة
أسانيده ،فداعه حتقيقه وولعه إىل ابلحث عن تراجم رجال اإلسناد،
فكتب القول اإلجيايب يف ترمجة العالمة شمس ادلين األنبايب ثم
واصل ابلحث إىل اتلحقق واتلعمق والوقوف ىلع الروايات،
وتمحيص أسانيد املتأخرين ،ومقارنة األثبات.

ً
قال يف ابلحر العميقًّ :
فجره ابلحث إىل كتابة ثبت يف جمدلين ،أول
سماه :املسىع احلميد يف بيان وحترير األسانيد ثم غري اسمه بـ إرشاد
ً
املستفيد مكث فيه حنو مخسة عرش اعما ،أىت فيه بالعجب العجاب،
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ل من حيث اإلكثار ولكن من حيث اتلحقيق يف التصال
واملوايلد والوفيات واتلنبيه ىلع أغالط األثبات.
يروي عن الشمس حممد األشموين الشافيع املتوىف سنة  1321ه،
عن لع بن عيىس انلجاري املتوىف سنة  1256ه ،عن حممد األمري
الكبري املتوىف سنة  1232ه.
(ح) وعن جده ألمه أيب احلسن لع بن حممد أمحد بن عبد العزيز
َ َ
الفرلَغ األنصاري املتوىف سنة  1281ه .عن أيب هريرة داود القليع
امليدويم ،عن السيد مرتىض الزبيدي القائل يف ألفية السند:
ً
َّ
َ
إل ويل إيله اتصال بالسند
وقل أن ت َرى كتابا يعتمد
ً
وســـــــــائط توقفين عليه
اعلما إل ويل إيلـــــه
أو
(ح) وعن كثري من أفاضل علماء األزهر ،كشيخ املالكية حممد بن
َ
أمحد عليش املتوىف سنة  1299ه ،عن األمري الصغري املتوىف سنة
 1242ه ،عن وادله املتوىف سنة  1232ه.
(ح) وعن الشمس األنبايب املتوىف سنة  1313ه ،عن الربهان السقا
ي
املتوىف سنة  1298ه ،ومصطىف المبَلط املتوىف سنة  1284ه،
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َّ
واألخري عن العالمة حممد بن لع بن منصور الشنَواين املتوىف سنة
 1233ه ،بما يف ثبت ادلرر السنية فيما عال من األسانيد
الشنوانية.
(ح) وعن املفيت العالمة عبد القادر الرافيع احلنيف ،عن أخيه
العالمة حممد ابن مصطىف الرافيع ،عن اتلميم ادلاري مفيت مرص،
عن العالمة السيد أمحد الطهطاوي احلنيف املتوىف سنة  1231ه،
وهل ثبت صغري.
العالمة الشيخ أمحد بن حممد ادللبشاين احلنيف:
 -3ومنهم العالمة الشيخ أمحد بن حممد ادللبشاين املوصيل احلنيف
ابلصري.
اكن من كبار املدرسني باألزهر املعمور ،وصاحب ماكنة كبرية بني
ً
طالب العلم يف األزهر ،تويف يف حنو ستني سنة تقريبا كما يف ابلحر
العميق.
أخذ عن شيوخ كثريين ،منهم الشهاب أمحد الرفايع املتوىف سنة
  1325ـهبأسانيده ،والعالمة املعمر السيد حممد بن خليل القاوقيج
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املتوىف سنة   1305ـهبمكة املكرمة ،عن حممد اعبد السندي املتوىف
سنة   1257ـهبما يف حرص الشارد ،عن وجيه ادلين السيد عبد الرمحن
بن سليمان األهدل ايلماين املتوىف سنة   1250ـه بما يف انلفس ايلماين
والروح الرحياين يف إجازة القضاة بين الشواكين.
وبقية أسانيد القاوقيج يف أثباته ،ومنها :معدن الآلل يف األسانيد
العوال ،ورسالة األوائل ،ورفع األستار املسدلة يف األحاديث املسلسلة،
وشوارق األنوار يف طرق السادات الصوفية األخيار وغريها.
شيخ علماء الشام بدر ادلين احلسين الشافيع:
 -4ومنهم شيخ علماء الشام العالمة بدر ادلين بن يوسف ابن بدر
ادلين ابليباين ادلمشيق الشافيع ،ودل بدمشق ،وطلب العلم باألزهر
املعمور ىلع الربهان السقا وطبقته.
ً
ً
واكن وراع زاهدا ،كثري اذلكر ،قليل الالكم ،دائم الصالة ىلع انليب صىل
اهلل عليه وآهل وسلم ،جلس للتدريس بدار احلديث حنو أربعني سنة،
تويف يف مجادى األول سنة  1304ه.
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َّ
يروي عن إبراهيم بن لع بن حسن الشرباجنويم الشهري بالسقا
بأسانيده.
(ح) ويروي عن وادله املتوىف سنة  1279ه ،عن العالمة عبد اهلل ابن
حجازي الرشقاوي املتوىف سنة  1227ه ،وإبراهيم ابلاجوري املتوىف
سنة  1276ه.
العالمة أبو الوفاء خليل بن بدر القريش احلنيف:
 -5ومنهم العالمة القايض املطلع الرحلة أبو الوفاء خليل بن بدر بن
مصطىف بن خليل القريش املقديس من ذرية خادل بن الويلد ريض اهلل
عنه.
ودل بالقدس سنة  1282ه ،وطلب العلم وويل قضاء حلب ،واكن هل
عناية باقتناء الكتب والطالع الغريب عليها ،ورحل من أجل ذلك
إىل عدة أقطار ،ثم تويف بالقاهرة بعد سنة  1360ه.
وهو يروي عن السيد أيب اخلري حممد بن أمحد بن اعبدين املتوىف سنة
 1343ه ،عن السيد حممود احلمزاوي املتوىف سنة  1305ه ،عن
الساج عمر اآلمدي ،عن السيد حممد مرتىض الزبيدي املتويف سنة
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 1205ه ،عن عبد اهلل الشرباوي املتوىف سنة  1171ه ،عن عبد اهلل
بن سالم ابلرصي املتوىف سنة  1134ه ،عن احلافظ حممد بن عالء
ادلين ابلابيل املتوىف سنة  1077ه ،وللك منهم ثبت مفيد.
( ح ) وعن مجال ادلين القاسم املتوىف سنة  1338ه ،عن حممد بن
حممد اخلاين املتوىف سنة  1316ه ،عن وادله ،عن خادل انلقشبندي
املتوىف سنة  1242ه ،عن الشاه عبد العزيز ادلهلوي املتوىف سنة
 1239ه ،عن وادله ويل اهلل ادلهويل املتوىف سنة  1176ه ،عن أيب
طاهر حممد بن إبراهيم الكوراين املتوىف سنة  1145ه ،عن أبيه املال
إبراهيم الكوراين املتوىف سنة  1101ه ،بما يف األمم يف إيقاظ اهلمم.
( ح ) وعن آخرين ،منهم عبد الرمحن الرشبيين الشافيع املتوىف سنة
 1326ه ،والسيد جعفر الكتاين املتوىف سنة  1323ه ،والسيد نعمان
اآللويس املتوىف سنة  1313ه ،واكمل اهلرباوي احلليب ،وعبد اهلل بن
درويش الساكري املتوىف سنة  1329ه ،بأسانيدهم.
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العالمة عبد ابلايق األنصاري اللكنوي احلنيف:
 -6ومنهم حبر العلم الزاخر للعالمة الكبري الشيخ أبو ابلقاء عبد
ًّ
ابلايق بن مال حممد لع بن مال معني بن مال حممد مبني األنصاري
َّ
اللكنوي ثم املدين.
ً
ودل يف لكهنو سنة  1286ه ،وأخذ عن علماء بدله ،وبرع صغريا يف
املعقول ،واعتىن باستجازة الشيوخ ،ثم هاجر إىل احلجاز واستقر
ً
ً
باملدينة املنورة طابلا للعلم ثم اعملا.
ويف آخر حياته لزم بيته فال خيرج إل للصلوات اخلمس ،وتويف باملدينة
املنورة سنة  1364ه ،هل يف األسانيد نرش الغوال من األسانيد العوال
واإلسعاد باإلسناد واملناهل املسلسلة يف األحاديث املسلسلة وغري
ذلك.
روى عن ابن عم أبيه نور احلسنني بن مال حيدر اللكنوي ،عن وادله،
عن اعبد السندي املتوىف سنة  1257ه ،وعبد احلفيظ بن درويش
العجيم بأسانيدهما.
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( ح ) وعن املعمر فوق املائة املولود سنة  1208ه :فضل الرمحن ابن
أهل اهلل الصدييق املرادآبادي املتوىف سنة  1313ه ،عن احلجة الشاه
عبد العزيز بن ويل اهلل ادلهلوي املتوىف سنة  1239ه ،و أسانيده يف
العجالة انلافعة عن وادله بما يف اإلرشاد إىل مهمات اإلسناد املطبوع .
( ح ) وعن العالمة صالح بن عبد اهلل ي
السناوي امليك ،عن السيد حممد
بن خليل القاوقيج املتوىف سنة  1305ه ،واحلافظ السيد حممد بن لع
السنويس اخلطايب السليف احلسين دفني جعبوب املتوىف سنة   1376ـه،
ومن أثباته املنهل الروي الرائق يف أسانيد العلوم والطرائق ،والشموس
الشارقة يف أسانيد املغاربة واملشارقة ،واألول مطبوع مع جمموع هل.
( ح ) وتلىق املسلسالت بأعماهلا عن السيد حممد أمني رضوان املدين،
والعالمة فالح بن حممد الظاهري املتوىف سنة  1328ه ،واحلبيب
ََ
الوتري املتوىف سنة  1322ه،
هاشم بن شيخ احلبيش ،والسيد لع بن
والعالمة صالح ي
السناوي وغريهم .
( ح ) وروي عن اآلخرين ،منهم املحدث الربكة سيدي حممد جعفر
الكتاين املتوىف سنة  1345ه ،و الشهاب السيد أمحد بن إسماعيل
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َّ َ
برادة
الربزنيج املتوىف سنة  1337ه ،وعبد اجلليل بن عبد السالم
َ
املدين املتوىف سنة  1327ه ،وعبد اهلل بن َعودة صوفان القدويم
احلنبيل املتوىف سنة  1331ه ،واحلبيب حممد بن سالم السي املتوىف
سنة  1345ه ،وابن خاتله العالمة عبد اليح اللكنوي املتوىف سنة
 1304ه ،وحمفوظ بن عبد اهلل الرتميس املتوىف سنة  1338ه،
ولألخري كفاية املستفيد والرسالة الرتمسية يف إسناد القراءات العرشية
طبعا.
العالمة عبد احلسني رشف ادلين املوسوي الشييع:
 -7ومنهم العالمة الشيخ عبد احلسني رشف ادلين ابن يوسف
الم َ
وسوي العاميل الشييع.
يروي عن مجاعة من أهل السنة والشيعة والزيدية ،منهم وادله وخاهل
احلسن بن اهلادي املوسوي صاحب بغية الواعة يف طبقات مشايخ
اإلجازات.
البرشي املاليك األزهري املتوىف سنة
ومن أهل السنة يروي عن الشيخ ِ
 1335ه ،وبدر ادلين احلسين ادلمشيق ابليباين املتوىف سنة  1335ه،
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وحممد بن حممد بن عبد اهلل اخلاين انلقشبندي املتوىف سنة   1312ـه
بأسانيدهم.
العالمة عبد السالم غنيم ادلميايط الشافيع:
 -8ومنهم العالمة الشيخ عبد السالم غنيم ادلميايط األزهري
الرضير ،أخذ عن كبار علماء األزهر ،وتويف سنة   1378ـه.
ي
يروي عن العالمة املحقق عبد الرمحن الرشبيين املتوىف سنة  1328ه،
وعن برهان السقا املتوىف سنة  1298ه ،بأسانيده .وعن مصطىف بن
حنيف اذلهيب ،عن األمري الكبري املتوىف سنة  1232ه ،عن لع بن
َّ َّ
السقاط الفايس املتوىف سنة  1183ه ،عن أيب حفص
حممد العرب
عمر بن عبد السالم لوكس اتلطواين عن حممد بن عبد الرمحن الفايس
املتوىف سنة  1134ه ،بما يف املنح ابلادية يف األسانيد العايلة.
(ح) وعن العالمة حممد خبيت املطييع املتوىف سنة  1354ه ،عن
َ
حممد عليش املاليك املتوىف سنة  1299ه ،وأمحد بن حمجوب الفيويم
َ َ
الرفايع املتوىف سنة  1325ه ،وأمحد ضياء ادلين الكمشخانوي املتوىف
سنة  1311ه ،وغريهم.
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(ح) وعن املعمر حممد بن سالم الرشقاوي الشافيع املعروف بانلجدي
املتوىف سنة  1350ه ،وحممد بن إبراهيم بن لع السمالويط املتوىف
َ َّ
البرشي املتوىف
سنة  1353ه ،وأبو الفضل اجلزياوي الوراق ،وسليم ِ
سنة  1335ه ،بأسانيدهم.
إمام العرص العالمة عبد اهلل بن الصديق الغماري احلسين:
 -9ومنهم شقيقه العالمة املفس املحدث األصويل إمام العرص املحقق
السيد عبد اهلل بن حممد الصديق الغماري.
ودل بطنجة سنة  1327ه ،وقرأ ىلع وادله ،وىلع علماء القرويني ،ثم
األزهر ،واعتىن بالعلوم أشد العتناء حىت احتاج إيله أكابر علماء
األزهر وصنف اتلصانيف انلافعة يف الرد ىلع املخالفني ويف دقائق
ً
املسائل ،ول زال قائما ىلع نرصة احلق وتدريس العلوم الرشعية،
ويرحل إيله العلماء والطالب .نفعنا اهلل بعلومه وبارك يف أنفاسه.
وقد مجعت بعض أسانيده وترمجته يف وريقات ل تليق بماكنته وعلو
همته ،سميتها :ارتشاف الرحيق من أسانيد عبد اهلل الصديق طبعت.
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يروي عن وادله بما سيأيت ،وعن شقيقه السيد أمحد الصديق بما يف
فهارسه اثلالثة.
وعن السيد أمحد رافع الطهطاوي املتوىف سنة   1355ـهبما يف املسىع
احلميد ،وعن عبد الواسع ايلماين املتوىف سنة  1369ه ،بما يف ادلر
الفريد ،وعن عبد احلفيظ الفايس املتوىف سنة  1383ه ،بما يف معجم
شيوخه ،واألربعني ابلدلانية ومسلسالته .وعن زاهد الكوثري املتوىف
سنة  1371ه ،بما يف اتلحرير الوجزي ،وعن عبد ابلايق اللكنوي املتوىف
سنة   1364ـهبما يف أثباته.
(ح) وعن العالمة السيد أيب حامد حممد امليك ابليطاري الربايط
املتوىف سنة  1300ه ،عن أيب احلسن لع بن سليمان ادلمنايت (أو
َ ي
ي
ادل َمنيت) ابلجم َع ِوي حميش الكتب الستة املتوىف سنة  1306ه ،وهل
َ
فهرسة مطبوعة اسمها :أجىل مساند ىلع الرمحان ،وعبد اجلليل بن عبد
السالم برادة املتوىف سنة  1327ه ،والشهاب أمحد احلرضاوي املتوىف
سنة  1327ه.
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(ح) وعن العالمة حممد خبيت املطييع املتوىف سنة  1354ه ،والعالمة
حممد بن إبراهيم بن لع احلميدي السمالويط املتوىف سنة  1353ه،
الكهما عن العالمة حممد بن أمحد اخلرضي ادلميايط ،عن العالمة
إبراهيم ابلاجوري املتوىف سنة  1276ه ،والسيد حممد ادلمنهوري
َ
املتوىف سنة  1286ه ،والعالمة حممد بن أمحد الف َضال؛ ثالثتهم
األمري املتوىف سنة  1232ه ،والشنواين املتوىف سنة  1233ه،
والرشقاوي املتوىف سنة  1227ه ،بما يف أثباتهم.
(ح) وروى شيخنا السيد عبد اهلل الصديق عن آخرين ،منهم حممد
إمام السقا املتوىف سنة  1354ه ،وحممد بن أمحد َز َ
بارة احلسين ،وبدر
ادلين احلسين ابليباين املتوىف سنة  1354ه ،وعمر محدان املحريس
املتوىف سنة  1368ه ،وحممد حممود خفاجة ادلميايط ،وغريهم.
العالمة أبو الرباكت عبد اهلل بن حممد اهلندي احلنيف:
 -10ومنهم العالمة املسند املؤرخ الزاهد الشيخ أبو الرباكت عبد اهلل
بن حممد اغزي اهلندي امليك.
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ودل بمكة املكرمة سنة  1290ه ،ودرس باحلرم الرشيف وبالصوتلية،
واكنت هل ايلد الطول يف احلديث واإلسناد واتلاريخ ،وألف يف ذلك
العديد ،منها :إفادة األنام بذكر بدل اهلل احلرام يف أربع جمدلات ،ونظم
ادلرر يف تراجم علماء مكة من القرن العارش إىل الرابع عرش ،وتنشيط
الفؤاد من تذاكر علوم اإلسناد ،يف جمدلين ،وثبت للحبيب حسني
احلبيش ،وغري ذلك .وتويف سنة   1365ـهرمحه اهلل.
يروي عن مجاعة ،منهم :عبد احلق اإلهلآبادي ،عن عبد الغين
ادلهلوي املتويف سنة  1296ه ،عن حممد إسحاق ادلهلوي ،عن الشاه
عبد العزيز ادلهلوي ،عن وادله ،وهل اإلرشاد إىل مهمات اإلسناد،
وإنسان العني يف مشايخ احلرمني ،والنتباه يف سالسل أويلاء اهلل.
وهو أخذ معظم هذا الفن عن أيب طاهر حممد بن إبراهيم الكوراين
املتوىف سنة  1145ه ،عن أبيه بما يف األمم واحلسن العجيم املتوىف
سنة  1113ه ،بما يف كفاية املتطلع ،وعبد اهلل بن سالم ابلرصي
املتوىف سنة  1134ه ،بما يف اإلمداد ملعرفة علوم اإلسناد ،مجيعهم عن
احلافظ حممد بن عالء ادلين ابلابيل الشافيع املتوىف سنة  1077ه.
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(ح) وعن العالمة املحدث حممد بن عبد الرمحن السهارنفوري املتوىف
سنة  1323ه ،عن عبد اهلل بن عبد الرمحن رساج ،عن حممد بن
هاشم الفالين ،عن صالح الع َمري الفالين املتوىف سنة  1218ه ،بما يف
قطف اثلمر.
(ح) وعن املؤرخ عبد الرزاق بن حسن ابليطار ادلمشيق املتوىف سنة
 1335ه ،عن وادله عن السيد حممد أمني اعبدين احلنيف املتوىف سنة
 1257ه ،بما يف عقود الآلل يف األسانيد العوال املطبوع.
(ح) وعن آخرين ،منهم حممد بن سليمان الشهري حبسب اهلل املتوىف
سنة  1335ه ،والسيد حممد بن جعفر الكتاين املتوىف سنة  1345ه،
والرشيف أمحد السنويس املتوىف سنة  1351ه ،واحلبيب حسني بن
حممد احلبيش املتوىف سنة  1330ه ،وعبد اجلليل برادة املدين املتوىف
سنة  1327ه ،وغريهم.
حمدث احلرمني العالمة عمر بن محدان املحريس املاليك:
 -11ومنهم حمدث احلرمني الرشيفني أبو حفص وأبو مالك عمر بن
محدان املحريس اتلونيس ثم املدين.
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ودل بتونس سنة  1292ه ،ثم هاجر مع وادله إىل املدينة املنورة سنة
 1303ه ،فعكف ىلع طلب العلم حىت برع فيه ،خاصة احلديث
وعلوم العربية ،ورحل إىل عدة أمصار واشتغل باتلدريس ،فتخرج به
عدة من العلماء.
تويف باملدينة املنورة سنة   1368ـهرمحه اهلل ،واغلب أسانيده يف مطمح
الوجدان من أسانيد عمر محدان يف ثالث جمدلات ضخام لشيخنا
العالمة مسند العرص حممد ياسني بن حممد عيىس الفاداين ،ثم
اخترصه يف إحتاف اإلخوان وقد طبع مرتني.
يروي عن السيد أمحد بن إسماعيل الربزنيج املتوىف سنة  1337ه،
عن أبيه ،عن صالح ابن نوح الع َمري الفالين املتوىف سنة  1218ه،
بما يف قطف اثلمر.
(ح) وعن فالح بن حممد الظاهري املتوىف سنة  1328ه ،بما يف حسن
الوفاء إلخوان الصفاء املطبوع ،عن شيخه السيد حممد بن لع
السنويس املتوىف سنة  1276ه.
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(ح) وعن السيد لع ظاهر الوتري املتوىف   1322ـهصاحب
املسلسالت الوترية ،عن عبد الغين ادلهلوي املتوىف سنة  1296ه،
عن اعبد السندي املتوىف سنة  1257ه ،عن السيد عبد الرمحن
سليمان األهدل املتوىف سنة  1250ه ،عن عبد القادر الرويم املدين
َ
املعروف ِبك َدك املتوىف سنة   1187ـهبما يف ثبته املطرب املعرب

بإسناد أهل املرشق واملغرب.

(ح) وعن احلبيب حسني بن حممد احلبيش املتوىف سنة  1330ه ،وعن
احلبيب عيدروس بن عمر احلبيش املتوىف سنة  1314ه ،بما يف عقد
ايلواقيت املطبوع ،ومن شيوخه الرشيف حممد بن نارص احلازيم املتوىف
سنة  1284ه ،عن القايض اإلمام حممد بن لع الشواكين املتوىف سنة
 1250ه ،بما يف احتاف األكابر بمرويات ادلفاتر املطبوع.
ً
(ح) واعيلا عن املعمر العالمة حممد الطيب انليفر اتلونيس املتوىف سنة
 1345ه ،عن السيد حممد بن لع السنويس املتوىف سنة  1276ه،
عن الربهان إبراهيم بن عبد القادر الرياح اتلونيس املتوىف سنة
  1622ـهبما يف ثبته.
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(ح) وعن آخرين ،منهم العالمة حمفوظ الرتميس املتوىف سنة 1338
ه ،والسيد حممد بن جعفر الكتاين املتوىف سنة  1345ه ،والشيخ
حممود خطاب السبيك املتوىف سنة  1353ه ،والسيد أمحد رافع
الطهطاوي املتوىف سنة  1350ه ،والعالمة بدر ادلين احلسين ابليباين
املتوىف سنة  1354ه ،واحلبيب حممد بن سالم السي ،وغريهم.
العالمة املعمر حمسن بن نارص بن أيب حربة ايلماين الشافيع:
 -12ومنهم العالمة املعمر الشيخ حمسن بن نارص بن صالح بن أيب
حربة ايلماين الشافيع.
طلب العلم بايلمن واحلجاز ثم باألزهر ،وتول مشيخة رواق ايلمن
واحلضارم باألزهر.
يروي عن احلبيب عيدروس بن عمر احلبيش املتوىف سنة  1311ه،
بما يف عقد ايلواقيت ،واحلبيب علوي السقاف املتوىف سنة  1335ه،
نقيب السادة بمكة املحمية ،واملول احلبيب أمحد بن حسن العطاس
املتوىف سنة  1334ه ،واملحدث الضياء الكمشخانوي املتوىف سنة
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 1311ه ،واملحدث ميك بن عزوز اتلونيس املتوىف  1334ه،
بأسانيدهم.
(ح) ومن علماء األزهر يروي عن الربهان السقا املتوىف سنة 1298
ه ،والشمس األنبايب املتوىف سنة  1313ه ،وعبد الرمحن الرشبيين
املتوىف سنة  1326ه ،وحممد السمالويط املتوىف سنة  1353ه،
والسيد أمحد رافع الطهطاوي املتوىف سنة  1305ه ،وأسانيد هؤلء
تنتيه إىل األمري الكبري املتوىف سنة  1232ه ،والرشقاوي املتوىف سنة
 1227ه ،والشنواين املتوىف سنة  1233ه ،ثالثتهم عن أيب احلسن
لع َّ
الص ِعيدي العدوي املاليك املتوىف سنة  1189ه ،وهو عن حممد بن
سالم احلفين املتوىف سنة  1181ه( .وللك منهما ثبت صغري) ،وهو عن
حممد بن حممد ابلديري ادلميايط املعروف بابن امليت املتوىف سنة
 1140ه ،بما يف ثبته املفيد اجلواهر الغوال يف بيان األسانيد العوال.
شيخ اجلامع األزهر حممد اخلرض بن حسني اتلونيس املاليك:
 -13ومنهم العالمة اللغوي األديب حممد اخلرض بن حسني اتلونيس،
شيخ اجلامع األزهر.

38

فتح العزيز يف أسانيد السيد عبد العزيز

عني العلم والرواية ،ينبوع احللم وادلراية ،ودل بتونس سنة 1293ه،
وبها نشأ ،وطلب العلم وحصل وخترج بالزيتونة ،ثم اضطر إىل الرحلة
لعدة أمصار إسالمية ،إىل أن استقر بالقاهرة ،وتويف بها يف سنة
1377ه.
ومن مصنفاته نقد كتاب الشعر اجلاهيل ونقد كتاب اإلسالم وأصول
احلكم والقياس يف اللغة العربية.
وقد اشتهرت روايته عن خاهل العالمة املطلع الشهري حممد امليك ابن
مصطىف عزوز اتلونيس املتويف سنة  1334ـهوهو عن مجاعة ،منهم:
العالمة محيدة بن اخلوجه وفالح الظاهري ،ولع الوتري ،وجعفر
الكتاين ،والطيب انليفر ،وأبو اخلري ابن اعبدين املتوىف سنة 1343ه ،و
سالم بن عمر بوحاجب املتوىف سنة 1342ه ،وبكري بن حامد
العطار ،وغريهم ،وهل الصفح السعيد يف اختصار األسانيد.
العالمة حممد راغب بن حممود الطباخ احلليب احلنيف:
 -14ومنهم العالمة املؤرخ األديب ابلحاثة الشيخ حممد راغب بن
حممود بن هاشم الطباخ احلليب احلنيف.
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ودل يف حلب سنة  1293ه ،وبعد أن ختم القرآن العظيم رشع يف
حفظ املتون ،ثم يف الرشوح.
وهل عدة تصانيف ،منها تاريخ حلب واألنوار اجللية يف خمترص األثبات
احللبية وغريها ،وسىع يف نرش العديد من الكتب انلافعة جزاه اهلل
ً
خريا ،تويف يف رمضان سنة  1370ه.
وهو يروي كما يف ذيل خمترص األثبات احللبية عن مشايخ كثريين،
منهم :وادله ،وعمه الشيخ عبد السالم بن هاشم الطباخ ،الكهما عن
عبد القادر بن عمر بن صالح الزبريي احل َبَّال احلليب املتوىف سنة
1262ه ،بما يف ثبته املفيد.

َّ َّ
السقا ،والسيد أمحد بن زيين
(ح) وعن اكمل اهلرباوي ،عن إبراهيم

دحالن املتويف سنة  1304ه ،وأسانيد اكمل اهلرباوي مجعها ودله حممد
ابن اكمل يف إعالم الراوي يف أسانيد األستاذ اكمل اهلرباوي.
(ح) وعن أيب بكر بن حممد اعرف خوقري ،والسيد أمحد رافع
الطهطاوي ،وبدر ادلين احلسين ابليباين ،والسيد عبد اليح الكتاين،
ً
تدبيجا.
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العالمة حممد زاهد الكوثري احلنيف:
َّ
ابلحاثة الشيخ حممد زاهد بن احلسني بن لع
 -15ومنهم العالمة
الكوثري احلنيف.
ودل سنة   1296ـهيف دوزجه ،وتلىق علومه بها ،ثم بإستانبول ،وهاجر
ً
فرارا بدينه ،واستوطن القاهرة.
هل عدة مصنفات وتعليقات ىلع العديد من الكتب يف شىت العلوم،
ً
ً
ً
وإىل جانب إمامته يف العلوم اكن زاهدا متقلال وراع ،وتويف يف
القاهرة سنة  ۱۳۷۱ه.

َ
يروي عن وادله املتوىف سنة  1345ه ،عن الضياء الكمشخانوي
َ
املتوىف سنة  1311ه ،عن السيد أمحد بن سليمان األروادي املتوىف
سنة  1275ه ،بما يف ثبته العقد الفريد ،ومن شيوخه السيد حممد
أمني ابن اعبدين املتوىف سنة  1252ه ،وعبد الرمحن الكزبري
احلفيد املتوىف سنة  1262ه ،والسيد حامد بن أمحد َّ
العطار املتوىف
سنة  1263ه ،بما يف أثباتهم.
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ً
َ
(ح) واعيلا عن حسن بن عبد اهلل القس َطموين املتوىف سنة   1329ـه
عن األروادي ،وهذا من عوال زاهد الكوثري ،مع روايته عن املعمر

حممد بن سالم الرشقاوي الشافيع املشهور بانلَّجدي املتوىف سنة

 1350ـهعن مصطيف املبلط املتوىف سنة 1284ه ،عن الشنواين
املتوىف سنة  ۱۲۳۳ه ،بما يف ادلرر السنية.

وروايته عن املعمر القايض احلسني بن لع َ
العمري الصنعاين املتوىف
سنة  1361ه ،عن إسماعيل بن حمسن بن عبد الكريم املتوىف سنة
 1250ه ،بما يف إحتاف األكابر بإسناد ادلفاتر.
(ح) وعن آخرين ،منهم :السيد أمحد رافع الطهطاوي املتوىف سنة
 1255ه ،وعبد الواسع ايلماين املتوىف سنة  1369ه ،ومولنا حممد
َ َ
اتل َهانوي صاحب السبع السيارة ،ولع زين العابدين األلصوين
أرشف
املتوىف سنة  1336ه ،وغريهم كما يف ثبته اتلحرير الوجزي.
شيخ اإلسالم حممد بن الصديق الغماري احلسين املاليك:
 -16ومنهم وادله اإلمام العالمة العارف باهلل تعاىل القدوة الشيخ
سيدي حممد بن الصديق املؤ ِمين الغماري احلسين اإلدرييس.
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ودل سنة  1295ه ،اكن ىلع طريقة السلف من ترك ادلنيا واتلجرد
عن عالئقها ،وقد أفرد أخالقه السنية وأحواهل الزكية ومآثره العلمية
مجاعة ،منهم :ودله السيد أمحد بن حممد الصديق يف سبحة العقيق
واتلصور واتلصديق املطبوع ،والفقيه حممد بن العيايش يف نبذة
اتلحقيق ،وحممد ابن األزرق الفايس يف حادي الرفيق وغريهم.
يروي عن مجاعة ،منهم :العالمة املحدث حممد بن جعفر الكتاين
املتوىف سنة  1345ه ،وشيخ اجلماعة اإلمام أمحد بن اخلَيَّاط ُّ
الزواكري
املتوىف سنة  1343ه ،وهل فهرسة ،والعالمة أيب سالم الاكمل األمراين
املتوىف سنة  ۱۳۲۱ه ،وفقيه املغرب أبو عيىس حممد املهدي بن حممد
َ
الو َّزاين املتوىف سنة  1342ه ،وغريهم .ومجع هل ودله احلافظ أمحد
الصديق فهرسة كما يف ابلحر العميق.
العالمة حممد بن عبد اليح الكتاين احلسين املاليك:
َّ
 -17ومنهم العالمة املسند الكبري املؤرخ الن َّسابة السيد حممد عبد
اليح بن عبد الكبري الكتاين احلسين ،ودل سنة   1300ـهبفاس ،وأخذ
عن وادله املتوىف سنة 1333ه ،وخاهل السيد جعفر بن إدريس
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الكتاين املتوىف سنة 1323ه ،وشقيقه السيد حممد ابن عبد الكبري
املتوىف سنة  1323ه ،وابن خاهل السيد حممد بن جعفر املتوىف سنة
 1345ه ،وغريهم.
َ
واكن ه ُّمه وقت الطلب الرتدد ىلع مسندي املغرب لستجازتهم،
وماكتبة علماء األمصار من أجل الرواية عنهم.
ثم رحل واهتم بالرواية واتلاريخ واألنساب اغية الهتمام حىت أصبح
يشار إيله بابلنان ،وكتابه فهرس الفهارس ديلل ىلع تقدمه يف فنون
الرواية ومعرفة أسانيد املتأخرين ،تويف سنة  1382ه.
وهو أخذ عن حنو مخسمائة شيخ من رجال ونساء.
َ
ويروي ع َّمن َم َّر ذكرهم من آل بيته ،أيب العباس أمحد بن حممد
اخلَيَّاط ُّ
الزواكري املتوىف سنة  1343ه ،وأيب عبد اهلل حممد (بفتح
امليم األول) ابن قاسم القادري املتوىف سنة  1331ه ،وغريهم
باملغرب.
(ح) وعن السيد لع بن ظاهر الوتري املتوىف سنة  1322ه ،والسيد
أمحد الربزنيج املتوىف سنة 1335ه ،وفالح الظاهري املتوىف سنة
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 ۱۳۲۸ه ،والشيخ حسب اهلل امليك املتوىف سنة 1335ه ،واحلبيب

حسني احلبيش املتوىف سنة  1330ه ،والشهاب أمحد احلَرضاوي

املتوىف سنة 1367ه ،وغريهم باحلجاز.
َّ
(ح) وعن الشيخ عبد الرمحن الرشبيين املتوىف سنة  1326ه ،والشيخ
سليم البرشي املتوىف  1335ه ،والشهاب أمحد الرفايع املتوىف سنة
 1325ه ،وغريهم بمرص.
(ح) وعن الم َؤ يرخ عبد الرزاق ابليطار املتوىف سنة  1335ه ،والشيخ
ُّ َّ
السكري املتوىف سنة  1329ه ،والشيخ حممد أمني ابليطار،
عبد اهلل
والشيخ مجال ادلين القاسم املتوىف سنة  1338ه ،وأيب اهلدى
َ
ال َّصيادي املتوىف سنة  1327ه ،وغريهم ،وقد ذكرت اغلب أسانيد
هؤلء.
مسند احلجاز العالمة حممد ياسني الفاداين الشافيع:
 -18ومنهم العالمة املتفنن ،مسند احلجاز ،ملحق األحفاد باألجداد،
علم ادلين حممد ياسني بن حممد عيىس الفاداين امليك الشافيع ودل
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بمكة املكرمة سنة 1335ه ،وتلىق العلوم بها عن كبار علمائها،
َّ
وتفنن يف عدة فنون.
وهو عديم انلظري يف هذا الفن يف وقتنا ،كما يظهر من أثباته املتعددة
ومسلسالته وأوائله ،حفظه اهلل ونفع بعلومه.
يروي عن حنو أربعمائة شيخ من رجال ونساء ،منهم:
العالمة عمر محدان املحريس املتوىف سنة  1368ه ،وقد ذكرت
أسانيده.
(ح) وعن عبد اهلل اغزي املتوىف سنة  1365ه ،وعبد ابلايق اللكنوي
املتوىف سنة  1364ه ،والسيد حممد عبد اليح الكتاين املتويف سنة
 ۱۳۸۲ه ،وراغب الطباخ احلليب املتوىف سنة 1380ه ،والسيد أمحد
الصديق الغماري املتوىف سنة  1380ه ،والسيد أمحد رافع الطهطاوي
املتوىف سنة  1355ه ،وعبد احلفيظ الفايس املتوىف سنة  1383ه،
وعبد الستار الصدييق املتوىف سنة  1355ه ،وعبد اهلادي املدرايس،
وزاهد الكوثري املتوىف سنة  1371ه ،وعبد القادر بن توفيق شليب
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َّ
املتوىف سنة  1369ه ،وحسن بن حممد املشاط املتوىف سنة  1399ه،
ومما يف أثباتهم وفهارسهم املشهورة املعروفة.
(ح) وعن أكابر علماء عرصهم بوا اسطة واحدة ،من هؤلء :احلفيد
عبد الرمحن الكزبري املتوىف سنة  1262ه ،وإبراهيم السقا املتوىف
سنة  1298ه ،وعبد الغين بن أيب سعيد ادلهلوي ثم املدين املتوىف سنة
 1296ه ،وعثمان بن حسن ادلميايط املتوىف سنة  1262ه ،واجلمال
يوسف بن بدر ادلين ابليباين املتوىف سنة  1279ه ،وإبراهيم
ابلاجوري املتوىف سنة  1276ه ،والسيد أمحد بن زيين دحالن املتوىف
سنة  1304ه ،والسيد لع بن حممد ابلكري املتويف سنة  1279ه،
َ
وحممد بن أمحد عليش املاليك املتوىف سنة  1299ه ،والسيد حممد بن
خليل القاوقيج املشييش املتوىف سنة  1305ه ،والسيد حممد ابن
أمحد األهدل املتوىف سنة  1298ه ،وعبد اليح اللكنوي املتوىف سنة
 1298ه ،وغريهم رمحهم اهلل وأثابهم رضاه.
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قايض القضاة يوسف بن إسماعيل انلبهاين الشافيع:
 -19ومنهم العالمة املشهور صاحب اتلأيلف بوصريي العرص أبو
املعال اجلمال يوسف بن إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل انلبهاين
ودل سنة  1265ه ،بقرية اجزم ،قضاء حيفا  -رد اهلل بالد املسلمني
إيلهم  -وتلىق عن وادله ،ثم علماء األزهر املعمور ،وصنف اتلصانيف
املتعددة يف احلديث والسرية واتلصوف واملناقب ،تويف سنة  1350ـه
رمحه اهلل.
وهو روى كما يف ثبته هادي املريد إىل طرق األسانيد عن مجاعة،
منهم :السيد حممد ادلمنهوري املتوىف سنة  1286ه ،والربهان السقا
املتوىف سنة  1298ه ،وأمحد ادلمنهوري املتوىف سنة  1293ه ،وعبد
اهلادي جنا األبياري املتوىف سنه  1305ه ،والشمس األنبايب املتوىف
سنة  1313ه ،ولكهم من كبار علماء األزهر.
ويروي عن غريهم ،اكحلبيب أمحد بن حسن العطاس العلوي املتوىف
سنة 1334ه ،وعبد اهلل بن درويش ُّ
السكري املتوىف سنه  1329ه،
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واملفيت السيد حممد حممود احلمزاوي املتوىف سنة  1305ه ،وحممد
بن حممد اخلاين املتوىف سنة   1316ـهوغريهم.
كتبه
حممود سعيد ممدوح
مكة  -احلادي والعرشين من شوال سنة  1401ه.
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ترمجة السيد عبد العزيز الصديق
هو العالمة املحدث املفيد انلاقد السيد عبد العزيز بن حممد بن
الصديق الغماري احلسين ،ينتيه نسبه إىل إدريس بن عبد اهلل الاكمل
بن احلسن املثىن بن احلسن السبط عليه السالم.
ووادلته حفيدة اإلمام العالمة الويل املشهور سيدي أمحد بن عجيبة
احلسىن املتوىف سنة  1224ه ،صاحب اتلفسري ورشح احلكم
والفهرسة ،وغري ذلك من املصنفات املتعددة.
ودل يف طنجة يف شهر مجادى األول سنة ثمان وثالثني وثالثمائة
وألف ،وتعاهده وادله من صغره ،فبعد قراءة القرآن الكريم اشتغل
ً
بالطلب عليه ،واكن مهتما به اغية الهتمام ،وذلك بالراعية وانلصح
واإلرشادات اليت قربت إيله األقىص يف كثري من املسائل ملا اكن عليه
من سعة الطالع وحسن ابليان واتلعليم واتلبليغ ،وأخذ عنه
الطريق الشاذيلة ،وأذن هل يف تلقني وردها املعروف ،فله منه األخذ
اتلام ،واملدد اخلاص والعام.
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وبعد وفاة وادله رمحه اهلل سافر إىل القاهرة سنة 1355ه ،فأخذ عن
شيوخها ،ل سيما األكابر منهم ،الشيخ عبد املعطي الرششيم من
كبار علماء اهليئة ،والشيخ حممود إمام ،والشيخ عبد السالم غنيم
ادلميايط ،والشيخ حممد عزت ،وآخرين ممن أدركوا كبار شيوخ
األزهر ،واستفاد من شقيقة احلافظ السيد أمحد الصديق يف شىت

العلوم ،خاصة احلديث اذلي َّ
بز فيه وبرع ،وهل يف صناعته ايلد
الطول.

وتيس هل قراءة الكثرية من الكتب املسندة واألجزاء احلديثية ،وسماع
بعضها ،ونسخ العرشات منها.
ومصنفاته لكها شاهدة بتفوقه يف احلديث وتضلعه يف فنونه ،ورسوخه
يف صناعته ،أثين عليها أصحاب الشأن منها.
أما أحباثه العلمية اليت نرشها يف املجالت والصحف فيه كثرية،
بدأها بمجلة اإلسالم عندما اكن بالقاهرة ،منذ حنو أكرث من أربعني
ً
ً
اعما ،إىل ابلالغ الغراء اليت صدرت بطنجة حديثا.
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وهو واسع الطالع ،قوي انلظر ،جيد الستحضار ،تذكرة ألهل
احلديث يف حفظه وتفننه ،حفظه اهلل تعاىل ونفع به.
وقد ترجم نلفسه كعادة أهل العلم يف جزء خاص سماه تعريف
املؤتيس بأحوال نفيس.
وبعد هذا جممل من أمر رواية سيدي العالمة عبد العزيز الصديق،
ً

وشذرة من ترمجته حفظه اهلل تعاىل ،جعل اهلل ذلك العمل خالصا
ً
ي
لوجهه ،وصل امهلل ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وصحبه ،وسلم تسليما
ً
كثريا ،عدد معلوماتك ،ومداد لكماتك ،لكما ذكرك اذلاكرون وغفل
عن ذكرك الغافلون.
كتبه
حممود سعيد ممدوح
مكة  -احلادي والعرشين من شوال سنة  1401ه.
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إجازة السيد عبد العزيز جلملة من األفاضل وأهل عرصه
احلمد هلل ،والصالة والسالم ىلع رسول اهلل ،وىلع آهل وصحبه ومن
واله ،وبعد.
فقد طلب مين مسند العرص الشيخ حممد ياسني بن حممد عيىس
الفاداين امليك للحارضين يف جمالس متفرقة من جمالسنا العلمية بمكة
املكرمة يف موسم حج اعم  1403ه ،ويف طليعتهم أولده األربعة:
حممد نور عرفة ،وفهد ،ورضا ،ونزاز ،ومجلة من أصحابه وتالميذه:
الشيخ حممود سعيد القاهري والشيخ حممد عوض منقش الزبيدی،
والشيخ إسماعيل عثمان زين ،والشيخ أمحد جابر جربان ،والشيخ
معوضة بن حسني دهموش ،والسيد عمر بن حممد األهدل ،والسيد
إبراهيم بن عمر بن عقيل باعلوي من تعز ايلمن الشمال ،واملحدث
الكبري حممد عبد الرشيد بن عبد الرحيم انلعماين ،وابنه ،والشيخ
حممد خمتار ادلين الفلمباين ،والربوفسور أنور مسدد ،وابنه أمحد
طنطاوي جوهري ،والربوفسور لع عثمان الكتفاين ،وابنه أمحد
دستوري ،وكورو حاج إبراهيم كديري امفنان ،وابنه وجدي ،والشيخ
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عبد الشكور بن هاشم الربماوي ،وابنه عبد اهلل ،والكيايه دحالن
حسن كديري ،جاوا تيمور ،والكيايه دمنهوري أرمني بننت،
والكيايه حسن عرايف مادورا ،والكيايه عبد احلميد عبد احلليم
جاكرتا ،وابنه ذكوان ،الكيايه سايس جاكرتا ،وابنه حممد نور،
والكيايه لع شربامليس بن عبد املغين جاكرتا ،وابنه أمحد مرزويق،
واحلاج حسن برصي قايض كوالملبور مالزييا ،وادلاعية اإلساليم
احلاج حيىي جنيد فادغلومت قدح مالزييا ،وادلاعية احلاج داود نارص
سنغافورا ،واحلاج مورتاين أمر اهلل جاكرتا ،وابنه مجال ،والشيخ عبد
اهلل بن حسن قدح ،والشيخ عبد الرمحن لكننت مالزييا ،وابنه ،والسيد
إبراهيم اخلليفة من اإلحساء ،والربوفسور حممد بن عمر بأفضل مدير
جامعة إسالمية حكومية مجيب ،والكيايه حاج عدلن جوكري
جومبانج ،والكيايه حمفوظ جاكرتا ،والكيايه حممد أمني صالح
باعساي جفارا ،والكيايه مسور جفارا ،والكيايه مذكر عبد
الغين جفارا ،واحلاج عبد اجلليل حافظ جفارا ،والكيايه مأمون بن
عبد الرمحن جناكرين جاكرتا ،وابنه حمفوظ ،الكيايه أمحد زيادي

59

فتح العزيز يف أسانيد السيد عبد العزيز

مهاجر قلندير جاكرتا ،وآيات اهلل صالح جاكرتا ،والكيايه احلاج
زين املتقني بن عبد اهلل رساج مدير جامعة إسالمية باندونج،
والكيايه حاج حممد واقدين حممد خازن سونب مادورا ،والكيايه
حممد حمفوظ حسيين ومنب ،والكيايه مصلح راوا ماغون جاكرتا،
والكيايه بسطايم فنديقالغ بننت ،والكيايه أمحد خطيب بننت،
والكيايه حبروم فكينتواغن بوقور ،والكيايه هشام قدس ،والكيايه
أرساري مقالغ ،وكورو درمان فوزي بنجر ،والشيخ حممد نعمان
حبويش احلليب ،وألخوين عبد احلكيم أبو املاكرم وعبد السميع أبو
ابلهاء ابين حممد أنيس داود من األنبار العراق ،والكيايه هشام
زهدي جالجف ،وابنه عطاء الرمحن ،والكيايه حممد خليل بن
ياسني كيفاغ بناكلن مادورا ،والسيد عبد العزيز عرفة احللواين ،وابن
عمه السيد أمحد عرفة احللواين ،والسيد إبراهيم القريش ،والسيد
حممد بن سعد املعيب اجلداوي ،والسادة مصطىف خادل اتلجاين ،وحممد
عبد العزيز عبيد ،وبيويم السيد مصطىف ،والسيد حامد بن علوي،
والكيايه عبد امللك فتح ابلاري مادورا ،واألساتذة عثمان حبر ادلين
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بوقس ،وعبد الرحيم أمحد تيمور ،وزهراين هرمان بنجر ،وعبد
املحيط عبد الفتاح جفارا ،وحسين تمرين بنجر ،و حممد زيك عبد
الرشيد فطاين ،وحسنني سليمان فطاين ،و مغفور عثمان ،وعبد
اللطيف بن شمس ادلين أميون ،وسواكرنا وادي امفنان ،و حممد أبرار
دحالن بنجر ،و حممد تاج األنوار صفوان مادورا ،و خمتار فوزي
امفنان ،وحممود دنيفان جاكرتا ،وأمحد مروزي صديق جااكرتا،
ومجال ادلين بن حسن جاكرتا ،ولع مسعدي جفارا ،وعبد املهيمن
بن أبو بكر تمبون جااكرتا ،وحافظ تفتازاين بن شمس ادلين
جيالجف ،وحممد كريادي دخيار بنجر ،و ديريين توكجيل بنجر،
ورشواين بنجر ،وطاهر أمري صالح بننت ،وعبد القادر حميي ادلين
أمبون ،ومعاذ فرايا امفنان ،وحلم بن جنم ادلين فرايا امفنان ،وحممد
أنس بن شمس ادلين سكر امفنان ،وعبد الرزاق إمام سارنج ،وحممد
واهب أنوار قرسيك ،وإحسان إسحاق مادورا ،والكيايه أبو صريي
بن نواوي سمفنج مادورا ،وأمحد رساج ادلين عبد اهلل ترنقايلك جاوا
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تيمور ،وحممد نور ماتوتو بوفس ،وعلوي حممد زين جاكرتا ،ومعاذ
بن جيالين جاكرتا.
وطلب أيضا ملحبيه :ماوردي إسحاق مادورا ،وحممد ودلان سلمان
بنجر ،وأمحد طه درماوي ،وأمحد منور عبد اهلل شاجنور ،وعبد اهلل
صالح ادلين ،وصالح ادلين صالح ،وحممد ذاكر اهلل جفارا ،وأمحد
أمني أمحد مصطىف ،وعبد اهلل عبد الوهاب ،و حممد علوي شبيل
بنجر ،وأمحد غزال حممد نور ،ونور ادلين حممد نور ،وفاروق سنويس
عبد املغين ،ونرص اهلل لع شربامليس ،وحسن أزهري جاكرتا ،وعبد
العظيم عبد اهلل سحيم ،وحسن برصي عبد املغين ،والكيايه عبد
الرزاق مأمون جاكرتا ،والكيايه زبري ميمون سارنج ،والكيايه أمحد
قشريي منصور مو جااكرتا ،وأمحد شعراين أمحد القديم ،والكيايه
أرواين اخلادلي وبيضاوي السباوي ،وحسن بن إمام أشعري املقالين،
والكيايه بدر ادلين حممدون فندهان فايط ،وعبد الرزاق بن أشعري
طوبان ،والكيايه حممد سهل بن حمفوظ حاجني فايط ،والكيايه
عبد اهلل بن عبد السالم فايط ،وكورو حاج رميل سعد كمفوغ بارو
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كوالملبور مالزييا ،والكيايه عبد اهلل شافيع جااكرتا ،والشيخ احلاج
حممد طاهر رحييل جااكرتا ،والكيايه شافيع حذايم جااكرتا،
والكيايه جنيدي جااكرتا ،والكيايه مهاجرين امسار جااكرتا،
وعزت ومدحت ابين كيايه حسن عرايق مادورا ،وجويين ابن كيايه
علوي سمفغ مادورا ،وأخويه ،والكيايه مسعود كواغ اننت جالجف،
والربو فسور زين العابدين فكري فلمبانج ،والربوفسور لع حسن
ادلاري فادغ سدمفوان ،وكورو حاج حمفوظ بن رميل فمغكيه برايب
بنجر.
طلب مين أن أجزيهم بما ل من مرويات ومصنفات ،فقلت :فقد
أجزتهم بما ل من مرويات ومصنفات وأوراد عن مشاييخ األعالم،
بشىت األمصار ،منهم:
وادلي اإلمام القدوة سيدي حممد ابن الصديق املتوىف سنة  1354ه،
وأسانيده يف اتلصور واتلصديق املطبوع ،واملعجم اذلي مجعه شقيقنا
السيد أمحد بن حممد الصديق.
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ومنهم شقيقنا احلافظ السيد أمحد الصديق املتوىف سنة   1380ـهبما
يف فهارسه اثلالثة.
ومنهم مسند العرص السيد أمحد رافع الطهطاوي احلسيين املتوىف سنة
 1355ه ،وأسانيده يف ثبته إرشاد املستفيد يف بيان وحترير األسانيد.
ومنهم حمدث احلرمني الرشيفني الشيخ عمر محدان املحريس املتوىف
سنة  1368ه ،وأسانيده يف إحتاف اإلخوان املطبوع ،اذلي مجعه
تلميذه العالمة الشيخ حممد ياسني الفاداين.
ومنهم العالمة املؤرخ حممد راغب الطباخ احلليب املتوىف سنة ۱۳۷۰
ه ،وأسانيده يف ذيل خمترص األثبات احللبية املطبوع.
ومنهم شيخ اإلسالم العالمة حممد زاهد بن احلسن الكوثري املتويف
سنة  ۱۳۷۱ه ،وأسانيده يف اتلحرير الوجزي فيما يبتغيه املستجزي
املطبوع.
ومنهم العالمة املعقويل املنقويل الشيخ حممد عبد ابلايق بن مال لع
األنصاري اللكنوي ثم املدين املتوىف سنة  1364ه ،وأسانيده يف نرش
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الغوال من األسانيد العوال واإلسعاد باإلسناد واملناهل السلسلة يف
األحاديث املسلسلة واثلالثة طبعت.
َّ
النسابة السيد عبد اليح بن الكبري
ومنهم العالمة املسند الكبري
الكتاين املتوىف يف  ۱۳۸۲ه ،فأسانيده يف فهرس الفهارس املطبوع
ومنهم شيخ علماء الشام الشيخ بدر ادلين بن يوسف ابليباين احلسين
املتوىف سنة   1354ـهبأسانيده املشهورة.
ومنهم العالمة املؤرخ املحدث الشيخ عبد اهلل اغري امليك املتوىف
سنة  1364ه ،وأسانيده يف تنشيط الفؤاد من تذاكر علوم اإلسناد.
ومنهم شقيقنا العالمة املطلع املحدث السيد عبد اهلل بن حممد بن
الصديق حفظه اهلل تعاىل ،وبعض أسانيده يف ارتشاف الرحيق من
أسانيد عبد اهلل الصديق املطبوع.
ومنهم مسند العرص العالمة حممد ياسني بن حممد عيىس الفاداين
حفظه اهلل تعاىل ،وأسانيده يف أثباته املتعددة ،منها :العقد الفريد
وإعالم القايص وادلاين املطبواعن.
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وأروي فهرسة جدنا ابن عجيبة احلسين عن وادلي ،عن خال وادليت
الفقيه املطلع املعمر سيدي عبد القادر بن أمحد بن عجيبة املتوىف
سنة  ۱۳۱۳ه ،عن وادله الويل املشهور صاحب اتلفسري ورشح احلكم
املتوىف سنة  1225ه.
وأروي اإلمداد بعلوم اإلسناد املطبوع عن بدر ادلين ابليباين ،عن
الربهان السقا ،عن ويل اهلل ثعيلب الفشين ،عن الشهابني امللوي
واجلوهري ،عن احلافظ عبد اهلل بن سالم ابلرصي صاحب اثلبت
املتوىف سنة 1134ه.
وأروي املنح ابلادية يف األسانيد العايلة لسيدي حممد بن عبد الرمحن
الفايس بسندنا إىل الربهان السقا ،عن حممد األمري الصغري ،عن أبيه
حممد األمري الكبري ،عن أيب احلسن لع بن العرب السقاط ،عن عمر
بن عبد السالم لوكس ،عن املصنف.
وأروى إحتاف األكابر بإسناد ادلفاتر املطبوع عن شقيقنا السيد
أمحد ،والعالمة الفاداين ،الكهما عن القايض احلسني العمري
الصنعاين املتويف سنة 1361ه ،عن العالمة إسماعيل بن حمسن
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الصنعاين املتوىف سنة  1301ه ،عن اإلمام حممد بن لع الشواكين
املتوىف سنة  1250ه ،به.
أروي صلة اخللف بموصول السلف للروداين بالسند إىل عبد اهلل بن
سالم ابلرصي ،عن مؤلفه املحدث حممد بن سليمان الروداين املغرب
املتويف سنة  1094ه.
وأروي الشموس الشارقة يف أسانيد املغاربة واملشارقة عن العالمة
عمر محدان ،عن املعمر العالمة حممد الطيب انليفر اتلونيس ،عن
مؤلفه احلافظ السيد حممد بن لع السنويس املتوىف سنة 1276ه.
وأروي اإلرشاد إىل مهمات اإلسناد ،لويل اهلل ادلهلوي العمري ،عن
شقيقنا السيد أمحد الصديق ،عن كمال ادلين القاوقيج ،عن وادله،
عن السيد ابليه الطنطاوي ،عن السيد مرتىض الزبيدي ،عن
ادلهلوي.
وأروي احلديث املسلسل باألويلة عن مجاعة ،منهم :شقيقنا احلافظ
السيد أمحد بن حممد بن الصديق ،وهو أول  ..عن اكل ادلين
القاوقيج ،وهو أول  ،...عن وادله أيب املحاسن القاوقيج وهو أول ،....
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عن احلافظ حممد اعبد السندي ،وهو أول  ،...بأسانيده يف حرص
الشارد.
وأحلت اإلخوان األفاضل املجازين إىل اتلحفة العزيزية يف املسلسل
باألويلة وفتح العزيز يف أسانيد السيد عبد العزيز ففيها اغلب
أسانيدي.
وبما أجزت به اإلخوان املذكورين أجزت أهل عرصي ووقيت ممن أراد
الرواية عين يف مجيع مؤلفايت ومرويايت ،والقصد من ذلك عموم انلفع
وتسهيل املرشع بال مزامحة ول دفع .ونية املؤمن خري من عمله.
وأويص نفيس واإلخوان املجازين باتلقوى يف الس والعالنية،
وأرجوهم أن ل ينسوين من صالح دعواتهم يف خلواتهم وجلواتهم.
صدرت هذه اإلجازة يف يوم اجلمعة يوم عرفة ايلوم اتلاسع من ذي
احلجة سنة  1403ه ،يف أرض عرفة.
عبد العزيز بن حممد الصديق الغماري احلسين
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