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ترمجة موجزة للسيد الرشيف العالمة اجلليل سيدي عبد اهلل بن الصديق
" "1

الغماري اإلدرييس احلسين
اسمه وكنيته:

هو سليل العرتة انلبوية الطاهرة الشيخ العالمة املحدث الفقيه األصويل
املفرس اللغوي املسند الشاعر احلافظ املجتهد وريث املعقول واملنقـول وـحيد
عرصه وسيد مرصه ويل اهلل الصالح بال نزاع سيدي وموالي أبو الفضل عبد
َّ
اهلل ابن العالمة أيب عبد اهلل شمس ادلين حممد ابن الويل الكبري سيدي حممد
الصديق الغماري الطنيج.

نسبه:
يعود نسبه من جهة األب واألم إىل سيدنا إدريس األصغر ابن موالنا إدريس
األكرب فاتح املغرب ابن احلسن املثىن ابن احلسن السبط ابن سيدنا لع

وفاطمة عليهما السالم كما هو مدون يف كتب الرتاجم وأمه ـحفيدة الشيخ

العالم العارف باهلل وعجيبة زمانه أمحد بن عجيبة وما أدراك ما أمحد بن
عجيبة من رموز السادة الصوفية.

 -1من أراد أن يسزتيد فعليه بالرجوع إىل كتاب " ُّ
ادلر املنثور من شيوخ أيب الفضل أمحد بن منصور" ،فقد ترمجت
هل ترمجة ـحوت اغلب تفاصيل ـحياته رمحه اهلل.
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مودله:

ودل رمحه اهلل تعاىل يوم اخلميس غ َّرة رجب الفرد  1328هجري املوافق هل

 7يويلو  1910رويم بثغر طنجة.
نشأته ورحالته:
نشأ يف راعية وادله رمحه اهلل فتعلم ىلع يديه مبادئ العلوم الرشعية وبه

تأسس واستأنس وكرع من ـحياضه وتأدب بآدابه ،وحبرضته جالس العلماء

األفذاذ والصاحلني فحفظ القرءان ثم رشع يف ـحفظ بعض املتون ومعظم
ّ
األلفية ،واألربعني
منظومة اخلراز املسماة "مورد الظمآن" ومجلة كبرية من
نووية ،واألجرومية ،قرأ بلوغ املرام ،وخمترص الشيخ خليل ،ثم قرأ رشح
ّ
األزهري ىلع األجرومية ىلع أخيه أيب الفيض ،وـحل قبل ذلك عباراتها ـحال
ً
موجزا ىلع خاهل السيد أمحد بن عبد احلفيظ بن عجيبة.
الرحلة إىل فاس:

ثم سافر إىل فاس بأمر وادله لطلب العلم يف جامعة القرويني ويه من

اجلامعات املعدودة يف العالم اإلساليم مثل الزيتونة واألزهر وانلظامية فقرأ
فيها اثين عرش فنا من الفنون الرشعية املتعارف عليها يف تلك اجلامعات
العريقة ـ واليت يؤمر بتحصيلها لك اعلم ـ مثل :رشح املكودي مع ـحاشية

ابن احلاج و رشح ابن عقيل وـحاشية السجايع ورشح اخلريش ىلع خمترص
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خليل ورشح ابلخاري للقسطالين واملحيل ىلع مجع اجلوامع يف األصول
واتلوـحيد البن اعرش ورسالة الوضع ورشح القويسين ىلع السلم.

ويف أثناء إقامته يف فاس اجتمع بالسيد حممد بن جعفر الكتاين ،وأجازه
السيد مهدي العزوزي اذلي يروي عن السيد مرتىض الزبيدي املتوىف سنة

 1205هجري بواسطتني.

ّ
ّ
مقد ًما ىلع مجيع أقرانه ّ
فدرس
ثم رجع إىل طنجة بعد أن كرع وتضلع وصار
ّ
الصديقية واجتمع عليه انلاس وظهرت عليه آثار الصالح
بالزاوية
واتلحقيق وانلظر ا.ه.
الرحلة إىل مرص:

ويف أواخر شهر شعبان سنة  1349هجري املوافق هل  1930رويم سافر إىل
ً
مرص واتلحق باألزهر الرشيف ومن اجلدير باذلكر انه ـحل عليه اعملا متضلعا
ً
ً
ً
متقنا دون أن يظهر ذلك تواضعا للعلم وأهله وطاعة لوادله تكسوه آداب
طالب العلم فكرع من ـحياض العلم اليت جتعل من طالب العلم يف عرف

األزهر اعملا وهو ما ال بد من حتصيله قبل اتلصدر للعلم يف مرص ومما يعرف يف

مرص أن املتصدر للعلم إن لم يشهد هل األزهر بذلك ال تقبل أقواهل وهذا مما هو
جيل يف مرص والزيتونة يف تونس فقرأ شيخنا رشح امللوي ىلع السلم وـحاشية
الصبّان ومجع اجلوامع برشح املحيل والرسالة السمرقنديّة يف آداب ابلحث
واملناظرة ورشح األسنوي ىلع منهاج األصول للبيضاوي وتهذيب السعد

برشح اخلبييص يف املنطق.
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ً
ثم اجته للفقه الشافيع تنفيذا ألوامر وادله فحرض يف املنهج للشيخ زكريا
ورشح اخلطيب ىلع أيب شجاع وـحرض دروس الشيخ حممد خبيت املطييع يف
اتلفسري واهلداية يف الفقه احلنيف ويف ـحاشيته ىلع رشح األسنوي ىلع منهاج

األصول وأجازه إجازة اعمة.

وملزيد ـحرصه ىلع حتصيل العلوم الرشعية اكن يؤم بيوتات العلماء وكذلك
نزوال عند رغبة وادله أال يدع اعملا إال وجيلس بني يديه فسخرت هل األسباب

وفتحت هل األبواب واكن مقبوال عند اخلواص والعوام ويدل ذلك ىلع صالـحه
ّ
وعلو كعبه ودرجة القبول ،وتقدم المتحان العاملية (اعملية الغرباء) فحصل
ًّ
عليها ،ثم ـحصل ىلع اعملية األزهر واالمتحان فيها يف اثين عرش فنا فنجح
بدرجة ممتاز ـحىت أن شيخ األزهر قال عنه" :إن األزهر يلفتخر حبصول الشيخ
عبد اهلل ىلع شهادة العاملية ".

تدريسه:
ُّ َّ
ّ
السلم،
درس شيخنا رمحه اهلل مجع اجلوامع برشح املحيل ورشح امللوي ىلع
َّ
وسلم الوصول إىل علم األصول البن أيب ـحجاب ،واجلوهر املكنون يف ابلالغة
لألخرضي ،ورشح املكودي ىلع األلفيّة ،وتفسري النسيف ،واألـحاكم لآلمدي،
واخلبييص ىلع تهذيب السعد يف املنطق ،وتفسري ابليضاوي.

شيوخه:

تلىق شيخنا صاـحب الرتمجة العلوم ىلع أكرث من مائيت اعلم نذكر منهم ىلع سبيل

املثال ال احلرص:
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شيوخه من املغرب:
 -1وادله اإلمام العالمة العارف باهلل تعاىل القدوة الشيخ سيدي حممد بن
الصديق الغماري احلسين اإلدرييس.
-2
-3
-4
-5

شقيقه العالمة احلافظ املجتهد أمحد بن الصديق الغماري.
ّ
العالمة الشيخ القايض العبّاس بن أيب بكر بناين املاليك.
ّ
العالمة أبو الشتاء بن احلسن الصنهايج املاليك.
ّ
شيخ اجلماعة حممد امليك بن حممد ابلطاوري احلسين.

 -6السيد املهدي بن العريب بن اهلاشيم الزرهوين املاليك.
 -7أجازه ملك يلبيا إدريس بن حممد املهدي السنويس احلسين.
 -8القايض املسند عبد احلفيظ بن حممد الفايس الفهري املاليك.
ّ
ّ
 -9العالمة املحدث حممد بن إدريس القادري احلسين املاليك.

تونس:
أجازه شيخ جامع الزيتونة الطاهر بن اعشور املاليك.
مرص:
 -1العالمة املفرس شيخ املعقول واملنقول حممد خبيت املطييع احلنيف.
 -2أجازه مسند العرص أمحد بن ّ
حممد احلسيين الطهطاوي احلنيف.
ّ
 -3الشيخ حممد إمام بن العالمة إبراهيم الشهري بالسقا الشافيع.
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 -4شيخ املالكية حممد بن إبراهيم احلميدي السمالويط املاليك.
 -5املعمر أمحد بن حممد بن حممد ادللبشاين املوصيل احلنيف.
 -6السيد بهاء ادلين أبو انلرص بن أيب املحاسن القاوقيج احلنيف.
 -7شيخ األزهر حممد اخلرض بن ـحسني اتلونيس املاليك.
ّ
 -8العالمة الشيخ حممد دويدار الكفراوي اتلالوي الشافيع.
 -9املعمر حمسن بن نارص باـحربه ايلمين احلرضيم الشافيع.
 -10الشيخ حممد بن إبراهيم ابلبالوي املاليك.
 -11الشيخ حممد زاهد بن احلسن الكوثري احلنيف.
 -12مفيت مرص حممد بن ـحسنني بن حممد خملوف العدوي املاليك.

احلجاز:
 -1حمدث احلرمني عمر محدان املحريس املاليك.
 -2املحدث عبد القادر بن توفيق الشليب الطرابليس احلنيف.
ّ
ّ
املعمر حممد املرزويق بن عبد َّ
الرمحن أبو احلسني امليك احلنيف.
-3
ّ
ّ
ّ
 -4العالمة عبد ابلايق بن مال لع بن مال حممد معني اللكنوي
األنصاري املدين احلنيف.

الشام:
 -1الشيخ حممد سعيد بن أمحد الفرا ادلمشيق احلنيف.
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 -2العالم الزاهد بدر ادلين بن يوسف احلسين الشافيع شيخ دار احلديث
بدمشق.
 -3األستاذ الشيخ عبد اجلليل بن سليم اذلرا ادلمشيق احلنيف.
 -4املؤرخ حممد راغب بن حممود الطبّاخ احلليب احلنيف.
 -5قايض القضاة يوسف بن إسماعيل بن يوسف انلبهاين الشافيع.
 -6الشيخ عطاء بن إبراهيم بن ياسني الكسم ادلمشيق احلنيف.

شيوخه من النساء:

ّ
ادلمشقية احلنفية.
أم ابلنني آمنة بنت عبد اجلليل بن سليم اذلرا
مؤلفاته:
َّ
ألف شيخنا رمحه اهلل العديد من املصنفات ،لكها نافعة نفيسة مفيدة ،تدل
ىلع بعد نظره وعمق غوصه ىلع عويص املسائل ،مما جعله يلحق بركب
السلف من ـحيث الفهم واالستدالل وطريقة اتلأيلف ،بل فاق الكثري منهم،
ً
وادليلل ىلع ذلك أنه ألف كتبا لم يسبق إيلها ،وهل مؤلفات قل نظريها ،منها:
 -1رفع اإلشاكل عن مسألة املحال.
ّ ّ
اتلويق واالستنـزاه عن خطأ ابلناين يف معىن اإلهل.
-2
 -3ب َدع اتلفاسري.
 -4جواهر ابليان يف تناسب سور القرآن.
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 -5ذوق احلالوة ببيان امتناع نسخ اتلالوة.
 -6الرد املحكم املتني ىلع كتاب القول املبني.
 -7انلفحة اإلهلية يف الصالة ىلع خري الربية.
 -8الفوائد املقصودة ببيان األـحاديث الشاذة املردودة.
 -9أمنية املتمين يف حتريم اتلبين.
-10

القول املسموع يف بيان اهلجر املرشوع.

 -11انلفحة الزكية يف بيان أن اهلجر بدعة رشكية.
-12

االستقصا ألدلة حتريم االستمنا.

-13

قمع األرشار عن جريمة االنتحار.

-14

ـحسن اتلفهم وادلرك ملسألة الرتك .

-15

إعالم الراكع الساجد بمعىن اختاذ القبور مساجد.

-16

كمال اإليمان باتلداوي بالقرآن.

-17

خواطر دينية.

-18

احلجج ابلينات يف إثبات الكرامات.

-19

انلقد املربم للرشف املحتم.

-20

املعارف اذلوقية يف أذاكر الطريقة الصديقية.

-21

اإلعالم بأن اتلصوف من رشيعة اإلسالم.
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-22

ـحسن اتللطف يف بيان وجوب سلوك اتلصوف.

-23

سلسلة الطريقة الشاذيلة الصديقة.

وهل أقوال انفرد بها عن كثري من العلماء ،وهل حتقيقات لم يسبق إيلها مع
َّ
تواضع قل نظريه ،ومن صور تواضعه اليت تدل ىلع صالـحه ،تنبيهه ىلع أخطائه
اليت وقع فيها وتراجعه عنها.

طالبه:
مما جيدر اإلشارة إيله أنه ال يوجد ايلوم ىلع البسيطة من اعلم معترب يشار إيله
بابلنان من أهل السنة واجلماعة وغريهم إال ويكون جلس بني يديه أو انتفع
بكتبه فمنهم من ـحفظ األمانة وأعطى الشيخ ـحقه وأـحال إىل كتبه ومنهم
من ضيع األمانة ونسب األقوال إىل نفسه أو لم حيل إىل كتب الشيخ.

مواقفه:
للشيخ رمحه اهلل عدة مواقف فمنها ما هو عليم ـحيث تصدى لكثري من
اآلراء اليت ال تصلح أن تصدر من اعيم زيادة ىلع أن تصدر من اعلم كموقفه
ً
من نزول سيدنا عيس عليه السالم رادا فيها ىلع أـحد كبار مشايخ األزهر،
وكذلك رده ىلع ابلناين يف معىن اإلهل.
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وكذلك رده ىلع القائلني باهلجر بال علة الزمة واهلجرة إىل بالد الكفار،
وكذلك ىلع عدم فهم كثري من املعارصين علة حتريم نساء أهل الكتاب وكثري
من هذه املواقف العلمية مما يطول ذكرها.
وأما ما ابتيل به الشيخ من علماء السوء فيصعب أن يتحمله إنسان ويكيف يف
ذلك حمنته اليت أودت بالشيخ إىل السجن االنفرادي مدة مخسة عرش سنة
تقريبا مع الكيد وحماولة إعدامه ولكن اهلل نارص أويلائه وهو يفعل ما يشاء
وخيتار وتلك سنة األنبياء واملرسلني وذلك نهج األويلاء والصاحلني.

وفاته:

تويف رمحه اهلل تعاىل يوم اجلمعة  19شعبان  1413هجري املوافق هل  12فرباير
ِّ ِّ
الصديقية ،الاكئنة
 1993رويم ،ودفن جبوار وادله رمحه اهلل تعاىل بالزاوية

بشارع القادرية من مدينة طنجة املحروسة يف شمال املغرب األقىص.

نفعنا اهلل به و بعلومه 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 ممدوح بن عبد احلميد بن حممد بن
َّ
سليمان الشافيع القاهري املرصي.

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

مشواره العليم.
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واكنت مسامعة تتشنف حبضور دروس اعمة ألهل العرص كـ :املفيت
ـحسنني خملوف ،والشيخ حممد أبو زهرة ،والشيخ عبد احلليم حممود
وغريهم.
َّ
َّ َّ َ
ِّ
املحدث اإلمام َّ
السيد احلافظ عبد اهلل بن
تعرف بالعالمة األصويل
ثم
ِّ
الص ِّديق الغماري ،وهو أجل شيوخه ىلع اإلطالق فبه َّ
خترج وىلع يديه
تتلمذ وكذلك تأثر بالعالمة حممد ياسني الفاداين والزمه مالزمة تامة
ً ِّ ً
ً
مع ـحبه وهيامه آلل ابليت ـحبا منصفا سنيا.
ويرس 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
َ
والزم أجلة علماء العرص بمكة املكرمة ،واكنت كما قال :أيام ويلايل
لكها خري ورسور وداعء وذكر وتعليم ومالزمة وتأثر.
وظائفه:

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

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

مشاخيه:

َّ
تلىق ـحفظه اهلل عن ثلـة من العلماء األعالم نذكر منهم:
َّ
 -1العالمة المسند املتقن املتفنن صاـحب املصنفات الكثرية حممد
ياسني بن حممد عيس الفاداين وتأثر به.
َّ -2
السيد العالمة األصويل ـحامل 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 املفرس عبد اليح بن الصديق الغماري.
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َّ -5
السيد احلسن بن الصديق الغماري.
َّ -6
السيد إبراهيم بن الصديق الغماري.

َّ
ِّ
 -7العالمة األصويل ،املحدث ،والشاعر اللغوي الكبري ،السيد حممد
الشاذيل 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 ِّ
 -11العالمة املجتهد َّ
ادلين املؤيدي َّ
الزيدي احلسين.
 -12العالمة املفيت حممد ـحسنني 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 ـحفظه اهلل مؤلفات كثرية ال سيما يف علم احلديث نذكر منها:
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 -1ا َّتلعريف بأوهام من قسم ُّ
السنن إىل 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 أـحاديث اتلوسل والزيارة ،طبع مرات.

 -5اإلعالم باستحباب شد ِّ
الرـحال 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 بأسانيد السيد عبد العزيز.

َّ ِّ
 -9ارتشاف َّ
الصديق( .وهو الكتاب
الرـحيق من أسانيد عبد اهلل بن
اذلي بني أيدينا)
 -10مسامرة الصديق ببعض أخبار سيدي أمحد بن الصديق.
ً
ً
ً
يف اخلتام ما زال ـحفظه اهلل فاعال للخري ،صادقا يف ـحديثه ،آمرا
ً
ً
باملعروف ناهيا عن املنكر ،ال خيش يف اهلل لومة الئم ،حمبا لطالبه

17

ارتشاف الرحيق من أسانيد عبد هللا بن الصديق

ً
ً
ً
ً
ـحريصا غيورا عليهم حمبا للخري ،منصفا يف ادلفاع عن السنة وأهلها
يدافع وينافح عن العرتة املطهرة وفق منهج سليم وبكل ما َ
أوت من

ـحجة مع صدق اللهجة ،ـحفظه 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 ـحرصنا بأن نطرح الكتاب كما هو
من غري زيادة أو نقصان إال 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 لك من يطلع ىلع هذا
ً
ً
ً
الكتاب أن يكون منصفا نارصا للحق ،وإذا ما وجد خطأ فليصلحه
يف اهلامش ويبني ذلك وال يمس أصل الكتاب فقد قال الشاطيب يف
ـحرز األماين:

ٌ
وإن كـــــــان خــــرق فادركــــه بفضــــلة
مـــــن احلـــــلم ويلصــــلحه مــــــن جــــاد مقــــوال
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ارتشاف الرحيق من أسانيد عبد اهلل الصديق
بسم اهلل الرمحن الرـحيم
إن احلمد هلل تعاىل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من رشور
أنفسنا ومن سيئات أعمانلا ،من يهده اهلل فال مضل هل ومن يضلل فال
ً
هادي هل ،وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوهل صىل اهلل عليه وسلم
ً
ً
وىلع آهل وصحبه واتلابعني هل وسلم تسليما كثريا وبعد.
فهذه بعض أسانيد شيخنا العالمة املحدث الفقيه األصويل املتقن
ادلراكة أيب الفضل وأيب املجد عبد اهلل بن حممد بن الصديق بن أمحد
بن عبد املؤمن الغماري اإلدرييس احلسين ـحفظه اهلل تعاىل يف اعفية
ورسور وأدام انلفع به.
وإن لشيخنا املذكور مجلة متاكثرة من األعالم األفاضل يدور عليهم
اإلسناد يف مشارق األرض ومغاربها نذكر مجلة منهم ونرفع األسانيد
إىل األثبات املشهورة وبواسطتها يمكن االتصال بسيد الكونني حممد
صىل اهلل عليه وآهل وسلم وبسائر املصنفات وخاصة كتب احلديث اليت
يه قطب ادلائرة يف هذا ابلاب ،فأقول وباهلل اتلوفيق:
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الشيخ أمحد بن حممد القاسيم احلسيين الطهطاوي احلنيف:
 -1منهم مسند ادليار املرصية العالمة الشيخ أمحد بن حممد بن
عبد العزيز بن رافع القاسيم احلسيين الطهطاوي احلنيف صاـحب
املسىع احلميد يف بيان وحترير األسانيد يروي عن أبيه عن جده ألمه
لع بن حممد الفريلغ األنصاري عن أيب هريرة داود القليع عن أيب
الفيض حممد مرتىض الزبيدي بما يف إثباته املتعددة وهو القائل يف
ألفيته السند:

ً
وقل أن ترى كتابا يعتمد
ً
أو اعملا إال وإيله

إال ويل فيه اتصال وسند
وسائط

توقفين

عليه

ومن شيوخه شيخ اهلند الشاه أمحد ويل اهلل ادلهلوي صاـحب األثبات
املتعددة أيضا عن أيب طاهر حممد بن إبراهيم الكردي الكوراين عن
أبيه بما يف ثبته «األمم إليقاظ اهلمم» وقد طبع.
(ح) ويروي السيد أمحد رافع عن شيخ اإلسالم حممد األنبايب الشافىع
عن الربهان السقا عن األمري الصغري عن وادله حممد األمري الكبري
املاليك األزهري يف ثبته «سد األدب من علوم اإلسناد واألدب» وقد
طبع.
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(ح) ويروي الشمس األنبايب عن مصطىف املبلط عن حممد بن لع بن
منصور الشنواين بما يف ثبته ادلرر السنية فيما عال من األسانيد
الشنوانية وللشمس حممد بن حممد بن ـحسني اإلنباين شيوخ آخرون
ذكره م السيد أمحد رافع يف "القول اإلجيايب يف ترمجة العالمة شمس
ادلين اإلنبايب» وهو مطبوع .وسمع العالمة أمحد رافع مسلسل
اعشوراء برشطة من الربهان السقا بقراءة سبطه ـحسن بن رجب السقا
يوم اعشوراء قبل وفاته بسنة ولم يسمع منه غريه.
العالمة أمحد بن حممد بن حممد ادللبشاين احلنيف:
 -2ومنهم العالمة أمحد بن حممد بن حممد ادللبشاين املوصيل
احلنيف يروي عن أيب املحاسن القاوقيج حممد بن خليل الطرابليس
الشايم ثم املرصي بما يف أثباته وأىلع ما عنده روايته عن السيد أمحد
ابليه احلسيين عن احلافظ حممد مرتىض الزبيدي ت .1205
(ح) ويروى أمحد ادللبشاین عن أمحد منة اهلل املاليك عن األمري الكبري
بما يف ثبته املطبوع.
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العالمة احلافظ أمحد بن الصديق الغماري احلسين:
 -3ومنهم العالمة احلافظ أمحد بن حممد بن الصديق الغماري
احلسين وهو رمحه اهلل واسع الرواية ذكر بعض من يروي عنهم يف
املعجم الوجزي وهم مائة وأىلع ما عنده روايته عن القايض احلسني بن
لع العمري الصنعاین اذلي يروي عن الشواكين بواسطة ،وروايته عن
جعفر بن إدريس الكتاين اذلي يروى بالعامة عن اعبد السندي
ت ،1257وروايته عن الطيب بن حممد انليفر املعمر اتلونيس اذلي
يروي عن احلافظ حممد بن لع السنويس اخلطايب الشايف ت  1276بما
يف أثباته املتعددة ،ودويدار الكفراوي اذلي يروى بالعامة عن الربهان
ابلاجوري ،وروايته عن عوض ابن حممد العفري الزبيدي عن
إسماعيل الربزنيج عن داود القليع عن مرتىض الزبيدي ،وعن أمة اهلل
بيكم بنت الشاه عبد الغين ادلهلوي عن وادلها ،وعن سيدة بنت
عبد اهلل بن ـحسني بن طاهر العلوية احلرضمية تروي عن وادلها
بأسانيده املذكورة يف عقد ايلواقيت اجلوهرية فإنه من شيوخ عيدروس
بن عمر احلبيش ،تويف سنة  1314و هذا سند يف اغية العلو.
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ويروى احلافظ أمحد الصديق عن شيوخ آخرين منهم شيخ علماء
املغرب الشهاب أمحد بن حممد الزاكري املعروف بابن اخلياط ووادله
شيخ اإلسالم حممد بن الصديق الغماري والعالمة املحدث الربكة حممد
بن جعفر الكتاین وحمسن نارص باـحربه وعمر محدان املحريس وعبد
ابلايق اللكنوي وغريهم وستأيت أسانيدهم إن شاء اهلل تعاىل وبقية
أسانيده وأخبار يف ابلحر العميق يف ترمجة أمحد بن الصديق .يرس اهلل
طبعه.
العالمة بهاء ادلين أبو انلرص القاوقيج احلنيف:
 -4ومنهم العالمة املسند بهاء ادلين أبو انلرص بن أيب املحاسن
حممد بن خليل القاوقيج عن أبيه والربهان السقا بأسانيدهما.
شيخ األزهر اخلرض بن احلسني اتلونيس املاليك:
 -5ومنهم العالمة الفقيه األصويل األديب الصالح اخلرض بن
احلسني اتلونيس شيخ األزهر يروي عن خاهل املحدث الكبري امليك بن
مصطىف بن عزوز عن حممد أبو خضري ادلميايط املدين عن األمري
الكبري.
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(ح) ويروي امليك بن مصطىف بن عزوز عن الشهاب أمحد بن زيىن
دـحالن عن عثمان بن ـحسن ادلميايط عن مشاخيه اثلالثة األمري
والرشقاوي والشنواين بما يف أثباتهم (ح) ويروي أمحد زيين دـحالن
ً
أيضا عن الوجيه عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن الكزبري وهو
عمدته يف الرواية عن الشاميني.
العالمة دويدار الكفراوي اتلالوي الشافيع:
 -6ومنهم العالمة الشيخ دويدار الكفراوي اتلالوي الشافيع
املرصي املعمر فوق املائة عن الربهان ابلاجوري بالعامة عن ـحسن
القويسين عن داود القليع عن مرتىض الزبيدي عن أمحد السحييم
عن عبد اهلل الشرباوي وقد مرت أسانيده ويروي باخلاصة عن
الرشبيين والشمس األنباین وعبد اهلادي جنا األبياري والشهاب
الرفايع وإسماعيل احلامدي وحممد بن عيس القلماوي وغريهم.
وقد زاره شيخنا العالمة عبد اهلل الصديق يف مزنهل بتالمن أعمال
املنوفية بمرص وأجازه وسمع منه األويلة وناوهل ثبت الشرباوي وعليه
اإلجازات املذكورة السابقة.
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شيخ جامع الزيتونة الطاهر بن حممد بن اعشور اتلونيس املاليك:
 -7ومنهم العالمة الفقيه األصوىل املسند الشيخ الطاهر بن حممد
بن اعشور اتلونيس املاليك يروي عن جده ألمه عبد العزيز بوعتور عن
حممد صالح الرضوي ابلخاري عن رفيع ادلين القندهاري عن حممد
بن عبد اهلل املغريب املدين عن عبد اهلل بن سالم ابلرصي بما يف ثبته
األمداد ومن مشاخيه احلافظ حممد بن عالء ادلين ابلابيل الشافيع
واحلسن العجييم احلنيف والشهاب أمحد بن حممد انلخيل بما يف
إثباتهم.

ً
(ح) ويروي الرضوي أيضا عن عمر بن عبد الكريم العطار امليك عن
مرتىض الزبيدي وصالح الفالين ولع بن عبد الرب الونايئ بما يف
أثباتهم.
العالمة طه بن يوسف الشعبيين الشافيع:
 -8ومنهم العالمة الشيخ طه بن يوسف الشعبيين املرصي يروي
عن الشهاب أمحد الرفايع عن مصطىف املبلط عن األمري والشنواين
واألخري عن الزبيدي ومن مشاخيه احلافظ املغريب حممد بن إدريس
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العرايق .ويروي الشعبيين عن الشمس حممد األنباين عن الربهان السقا
الشرباجنويم الشافىع تو يف سنة .1298
وعن عبد اهلل بن عودة بن عبد اهلل القدويم احلنبيل عن عبد الرمحن
الطييب ادلمشيق عن أمحد بن عبيد العطار عن إسماعيل العجلوين بما
يف ثبته ـحلية أهل الفضل والكمال باتصال اإلسناد بك َّمل الرجال.
العالمة عبد ابلايق األنصاري اللكنوي احلنيف:
 -9ومنهم العالمة اجلامع بني املعقول واملنقول عبد ابلايق
األنصاري اللكنوي ثم املدين.
وأسانيده ذكرت يف االسعاد باإلسناد ،ونرش الغوايل من األسانيد العوايل،
واملناهل السلسلة يف األـحاديث املسلسلة ،وقد طبعت .ومن شيوخه
ابن خاتله عالمة اهلند أبو احلسنات حممد عبد اليح ابن عبد احلليم
اللكنوي ت  1304عن عبد الغين ادلهلوي ابن أيب سعيد ادلهلوي
عن وادله وحممد إسحاق ادلهلوي عن جد األخري ألمه عبد العزيز بن
ويل اهلل أمحد بن عبد الرـحيم ادلهلوي بما يف أثباته املتعددة.
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(ح) وعن صالح بن عبد اهلل العبايس عن أيب املحاسن القاوقيج
وحممد بن لع السنويس بما يف أثباتهما.
(ح) وعن الشهاب أمحد بن إسماعيل الربزنيج عن أبيه عن صالح
العمري الفالين بما يف ثبته قطف اثلمر يف رفع أسانيد املصنفات يف
الفنون واالثر.
(ح) وعن السيد أمني بن رضوان املدين عن العالمة ـحسن العدوي
احلمزاوي عن األمري الصغري عن وادله صاـحب اثلبت املشهور املتداول
ويروي أمني رضوان عن عبد الغين ادلهلوي بأسانيده.
(ح) وعن أمحد بن عبد اهلل بن أيب بكر امليك عن أبيه عن عمر بن
عبدالكريم العطار عن احلافظ مسند ادلنيا السيد مرتىض الزبيدي
احلنيف و للعالمة عبد ابلايق اللكنوي شيوخ آخرون ذكرهم يف أثباته.
حمدث احلرمني الرشيفني العالمة عمر بن محدان املحريس املاليك:
 -10ومنهم حمدث احلرمني الرشيفني عمر بن محدان بن عمر بن
محدان املحريس اتلونيس ثم املدين وهو يروي عن حنو مائة شيخ منهم
فالح بن حممد الظاهري املهنوي املدين بما يف أثباته املتعددة وطبع منها
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ـحسن الوفا إلخوان الصفا .ومن أخص شيوخه احلافظ حممد بن لع
السنويس ما يف أثباته املتعددة.
(ح) وعن لع بن ظاهر الوتري وعبد احلق اهلندي وعبد اجلليل برادة
ثالثتهم عن حمدث املدينة عبد الغين بن أيب سعيد ادلهلوي ،ويروي
لع بن ظاهر الوتري عن أمحد منة اهلل األزهري املاليك عن األمري
الكبري بما يف ثبته.
(ح) وع ن قايض حما العالمة الشيخ حممد سعيد عن السيد سليمان بن
حممد بن عبد الرمحن بن سليمان األهدل عن أبيه عن جده عبد
الرمحن بن سليمان األهدل بما يف ثبته انلفس ايلماين بإجازة القضاة
ً
بين الشواكين .وقد طبع أخريا بايلمن.
(ح) وعن السيد حممد بن عبد الرمحن بن ـحسن األهدل عن العالمة
ـحسني ابن حممد السبييع األنصاري عن أبيه عن العالمة حممد بن لع
ً
الشواكين بما يف ثبته إحتاف األكابر ،واعيلا عن املفيت ـحسني بن حممد
احلبيش امليك عن الرشيف حممد ابن نارص احلازيم وعن أبيه ،الكهما
عن حممد بن ىلع الشواكين.
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(ح) وعن الشهاب أمحد بن إسماعيل الربزنيج عن أبيه إسماعيل بن
زين العابدين الربزنيج عن صالح بن حممد العمري الفالين بما يف
قطف اثلمر.
(ح) وعن حممد اعبد بن ـحسني بن إبراهيم املاليك عن مفيت الشافعية
أمحد زيين دـحالن عن شيخه الوجيه عبد الرمحن الكزبري وعثمان بن
ـحسن ادلميايط.
(ح) وعن أيب انلرص حممد اخلطيب عن عبد اهلل اتليل عن عبد الغين
انلابليس.
العالمة عبد احلفيظ بن الطاهر بن عبد الكبري الفهري املاليك:
 -11ومنهم العالمة القايض املسند عبد احلفيظ بن الطاهر بن عبد
الكبري الفهري الفاريس يروي عن مجاعة منهم وادله حممد الطاهر
الفهري عن عبد الغين ادلهلوي والربهان السقا وأمحد زيين دـحالن
بأسانيدهم ومنهم عمه أبو جيدة بن عبد الكبري عن عبد الغين
ادلهلوي وأمحد بن زيين دـحالن وحممد بن ـحسن مجل الليل وغريهم.
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(ح) وعن أيب احلسن لع بن ظاهر الوتري وفالح الظاهري وعبد
اجلليل بن عبد السالم براده وقد مرت أسانيدهم .وهل رياض اجلنة وهو
معجم شيوخه واستزنال السكينة الرمحانية يف اتلحديث باألربعني
ابلدلانية واآليات ابلينات يف رشح وختريج املسلسالت ،وقد طبعت.
العالمة عبد القادر بن توفيق شليب الطرابليس احلنيف:
 -12ومنهم العالمة الفقيه األصويل املسند عبد القادر بن توفيق
شليب الطرابليس املدين احلنيف.
يروي عن ـحبيب الرمحن الاكظيم اهلندي ثم املدين عن املال عبد
الرمحن بانيبيت عن حممد إسحاق ادلهلوي عن جده عبد العزيز
ادلهلوي عن وادله ويل اهلل ادلهلوي عن أيب طاهر الكوراين عن أبيه
الربهان الكوراين بما يف األمم.
(ح) ويروي ـحبيب الرمحن عن أمحد بن زيين دـحالن عن عثمان بن
ـحسن ادلميايط ويوسف الصاوي وحممد الكتيب ثالثتهم عن األمري
الكبري.
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(ح) وعن ـحسني بن حممد احلبيش مفيت الشافعية امليك عن أبيه
وحممد بن نارص احلازيم عن الشواكين واعبد السندي وعبد الرمحن
ً
األهدل بما يف أثباتهم ويروي السيد ـحسني أيضا عن حممد العزب
الكبري املدين وأمحد زيين دـحالن ومفيت زبيد عبد القادر األهدل
وعيدروس بن عمر احلبيش.
(ح) وعن مجاعة آخرين منهم ـحسني بن حممد اجلرس الطرابليس
وحممد أمني رضوان املدين وحممد بن جعفر الكتاين وحممد بن عبد
الكبري الكتاين وأمحد ابن إسماعيل الربزنيج وعبد اجلليل براده وأمحد
بن ـحسن العطاس وأيب املحاسن حممد بن خليل القاوقيج وعبد اهلل
صوفان القدويم انلابليس وغريهم.
العالمة عبد الواسع بن حيىي الواسيع ايلمين الزيدي:
 -13ومنهم العالمة املؤرخ الشيخ عبد الواسع بن حيىي الواسيع
ايلمين الصنعاين الزيدي عن احلسني بن حممد العمري واإلمام حيىي بن
محيد ادلين وأيب بكر شطا امليك وبدر ادلين ابليباين ويوسف ادلجوي
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ويوسف انلبهاين وغريهم مذكورين يف ثبته "ادلر الفريد اجلامع
ملتفرقات األسانيد" وهو مطبوع بمرص وشيوخه يزيدون ىلع السبعني.
العالمة حمسن بن نارص باحربه احلرضيم الشافيع:
 -14ومنهم العالمة الفقيه الشيخ حمسن بن نارص باـحربة احلرضيم
املعمر يروي عن عيدروس بن عمر احلبيش بأسانيده يف ثبته عقد
ايلواقيت اجلوهرية والربهان إبراهيم بن ـحسن السقا والشمس حممد
األنبايب وعبد الرمحن الرشبيين وطبقتهم من علماء مرص وقد مرت
أسانيدهم.
ومن شيوخه من غري املرصيني العالمة السيد أمحد بن احلسن
العطاس العلوي والعالمة ـحسني بن حممد احلبيش والفقيه الشافيع
علوي بن أمحد السقاف العلوي واملحدث أمحد بن مصطىف
الكمشخانوي واملحدث ميك بن عزوز اتلونيس املاليك نزيل استانبول
وغريهم.
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العالمة شيخ اإلسالم حممد بن الصديق الغماري احلسين املاليك:
 -15ومنهم وادله العالمة شيخ االسالم حممد بن الصديق بن أمحد
بن عبد املؤمن الغماري اإلدرييس احلسين ،يروي عن أيب جيدة بن
عبد الكبري وجعفر بن إدريس الكتاين وودله حممد ابن جعفر وأمحد
بن اخلياط وحممد بن قاسم القادري وغريهم مما هو يف اتلصور
واتلصديق يف أخبار سيدي الشيخ حممد بن الصديق للحافظ أمحد
الصديق وهو مطبوع.
العالمة حممد إمام بن إبراهيم السقا الشافيع:
 -16ومنهم العالمة الشيخ حممد إمام بن إبراهيم السقا وعمدته يف
الرواية وادله شيخ الشافعية بمرص إبراهيم بن لع بن ـحسن
الشرباخبويم األزهري املرصي الشهري بالسقا عن األمري الصغري عن
وادله عن ويل اهلل ثعيلب عن الشهابني امللوي واجلوهري عن عبد اهلل
بن سالم ابلرصي بما يف األمداد.
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(ح) ويروي الشهابني عن حممد بن أمحد العجيم عن اخلطيب
الشوبري عن الشمس حممد الرميل عن زكريا بن حممد األنصاري عن
ـحافظ ادلنيا أمحد بن لع ابن ـحجر العسقالين بأسانيده.
(ح) ويروي حممد إمام السقا عن مجاعة آخرين منهم عبد احلميد
ادلاغستاين عن الربهان السقا ،وعن أمحد زيين دـحالن بأسانيده.
العالمة املفرس شيخ املعقول واملنقول حممد خبيت املطييع احلنيف:
 -17ومنهم العالمة الكبري ادلراكة انلحرير الفقيه األصويل شيخ
علماء مرص حممد خبيت بن ـحسني املطييع احلنيف.
يروي عن حممد عليش وعبد الرمحن الرشبيين وأمحد الرفايع وحممد
اخلرضي واألخري عن الربهان إبراهيم ابلاجوري بأسانيده وعن عبد
الرمحن ابلحراوي عن ـحسني الكتيب عن أمحد الطهطاوي حميش ادلر
عن ـحسن اجلداوي عن لع الصعيدي عن شيوخه املذكورين يف ثبته.
(ح) وعن املحدث ضياء ادلين أمحد بن مصطىف الكمشخانوي عن
أمحد ابن سليمان األروادي وأمحد الصاوي عن عبد الرمحن الكزبري
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وحممد أمني اعبدين ولع بن عيس انلجاري ومصطىف املبلط
وغريهم.
العالمة حممد بن حممد احلليب املرصي الشافيع:
 -18ومنهم العالمة الفقيه حممد بن حممد احلليب املرصي الشافيع
عن حممد اخلرضي والشهاب أمحد الرفايع وحممد األشموين وأمحد
رشف ادلين املرصيف واألخري عن أخيه شمس ادلين املرصيف عن أيب
هريرة داود القليق عن احلافظ مرتىض الزبيدي احلنىف.
العالمة حممد بن إدريس القادري الفايس املاليك:
 -19ومنهم العالمة الكبري احلافظ حممد بن إدريس القادري الفايس
شارح الرتمذي وصاـحب إزالة ادلهش والوهل عن املتحري يف ـحديث
ماء زمزم ملا رشب هل.
ويروي عن أيب جيدة بن عبد الكبري ولع بن ظاهر الوتري الكهما عن
عبد الغين بن أيب سعيد ادلهلوي عن أبيه وطريقه ،معروف ،وعن اعبد
السندي عن صالح الفالين بما يف ثبتيهما.
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(ح) وعن حممد اتلهايم الوزاين عن صالح اتلدالوي عن بدر ادلين
احلمويم عن اتلاودي بن سودة بأسانيده.
(ح) وعن حممد بن أمحد بن حممد الصقيل عن أبيه عن جده عن
احلافظ إدريس ابن حممد العرايق الفايس.
شيخ اجلماعة امليك بن يلع ابلطاوري املاليك:
 -20ومنهم العالمة الشيخ امليك بن حممد بن لع ابلطاوري يروي
عن إبراهيم بن حممد اتلاديل ،ولع بن سلمان ابلومجعوي حميش
الكتب الستة بما يف ثبته املطبوع ،ومن مشاخيه عبد الغين ادلهلوي،
ويروي امليك عن عبد اجلليل برادة ولع الوتري وفالح الظاهري
وطبقتهم.
الشيخ املهدي بن العريب اهلاشيم الزرهون املاليك:
 -21ومنهم الشيخ الربكة الصالح املهدي بن العريب اهلاشيم الزرهوين
يروي عن أبيه عن العريب بن عبد املعطي الرشقاوي وحممد بن اعمر
املعداين الكهما عن حممد بن أيب القاسم الربايط عن أمحد بن عبد
العزيز اهلاليل صاـحب اثلبت.
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(ح) ويروى العالمة اهلاليل عن الشهاب أمحد بن عبد الفتاح امللوي
عن عبد اهلل بن سالم ابلرصي.
قايض القضاة يوسف بن إسماعيل انلبهاين الشافيع:
 -22ومنهم العالمة الفقيه القايض يوسف بن إسماعيل بن يوسف
انلبهاين يروي عن الربهان السقا وحممود بن محزة احلمزاوي وأيب اخلري
بن اعبدين وـحسني بن حممد احلبيش والشمس األنبايب وعبد اهلادي
جنا األبياري وبدر ادلين ادلمشيق وذكرهم يف ثبته املطبوع هادي
املريد.
العالمة أبو القاسم بن مسعود ادلباغ احلسين:
 -23ومنهم العالمة األثري الشيخ أبو القاسم بن مسعود ادلباغ
احلسين يروي عن أمحد بن إسماعيل الربازنيج وعبد اجلليل بن
عبدالسالم براده املدين وأيب احلسن لع ابن ظاهري الوتري و فالح بن
حممد الظاهري املهتدي بأسانيدهم.
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العالمة حممد بن إبراهيم بن يلع احلميدي السمالويط املاليك:
 -24ومنهم العالمة الفقيه ادلراكة الشيخ حممد بن إبراهيم بن لع
احلميدي السمالويط األزهري املاليك.
يروي عن العالمة املعمر حممد اخلرضي ادلميايط عن إبراهيم
ابلاجوري الشافيع وحممد ادلمنهوري وحممد بن أمحد الفضايل ثالثتهم
عن أصحاب األثبات اثلالثة عبد اهلل ابن ـحجازي الرشقاوي ،وحممد
لع الشنواين وحممد األمري الكبري.
(ح) وعن العالمة الكبري حممد بن عليش املاليك عن الربهان السقا
بأسانيده.
(ح) وعن الشمس األنبايب عن عبد اهلادي جنا األبياري احلسيين
املرصي عن عبد القادر عبد السالم الزيتلين الطرابليس نزيل
االسكندرية عن العالمة املسند احلافظ حممد مرتيض الزبيدي .وروى
الشمس األنبايب عن أب مویس عمران الزيتلين املاليك عن احلافظ
حممد بن ىلع السنويس بما يف أثباته املتعددة.
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ويروي عن مجاعة آخرين منهم حممد بن إبراهيم الورايق وحممد نور
الصعيدي وحممد خميمر وحممد بن لع ابلبالوي احلسيين ولع أفندي
ابلكري وأيب اهلدى الصيادي الرفايع وآخرين.
العالمة بدر ادلين بن يوسف بن بدر احلسين الشافيع:
 -25ومنهم العالمة الكبري اإلمام انلحرير شيخ دار احلديث بدر
ادلين بن يوسف بن بدر ادلين ادلمشيق يروي عن وادله واكمل بن
أمحد اهلرباوي احلليب وحممد أمني وعبد الرزاق ابليطار بأسانيدهم.
ومن شيوخه السيد أبو اهلدى حممد بن لع الصيادي عن العالمة حممد
بن لع احلبيش اإلسكندري املعمر عن مرتىض الزبيدي.
وعن الربهان إبراهيم السقا بأسانيده.
(ح) وعن ـحسني بن حممد احلبيش عن حممد بن نارص احلازيم عن
الشواكين واعبد السندي وعبد الرمحن بن سليمان األهدل.
وعن غريهم خالئق منهم لع بن ظاهر الوتري وفالح الظاهري وأمحد
الربزنيج وعثمان ادلاغستاين وحممد بن أمحد بن اعبدين وغريهم.
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العالمة حممد بن حممود خفاجة ادلميايط:
 -26ومنهم العالمة الكبري الشيخ حممد بن حممود خفاجة ادلميايط
شيخ علماء دمياط يروي عن أيب املحاسن حممد بن خليل القاوقيج
بما يف إثباته وأمحد بن زيين دـحالن عن عثمان بن ـحسن ادلميايط
واحلفيد الكزبري.
(ح) وعن حممد أيب خضري ادلميايط عن حممد بن صالح الرضوي
ابلخاري وإبراهيم ابلاجوري عن الشنواين.
العالمة عويد بن نرص اخلزايع امليك الشافيع:
 -27ومنهم العالمة انلحرير عويد بن نرص اخلزايع امليك ثم
املرصي الرضير يروي عن عبد اهلادي جنا األبياري وحممد عليش
املاليك وأمحد رشف ادلين املرصيف والشمس حممد األنبايب بأسانيدهم.
العالمة توفيق بن حممد األيويب األنصاري ادلمشيق احلنيف:
 -28ومنهم العالمة الشيخ توفيق بن حممد األيويب األنصاري
ادلمشيق احلنيف يروي عن ابن خاهل حممود بن محزة احلسيين احلمراوي
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عن الوجيه األهدل عن جده عن صالح الفالين ولع بن عبد الرب
الونايئ واألمري الكبري ومرتىض الزبيدي بأسانيدهم.
ويروي توفيق األيويب عن حممد الطنطاوي األزهري عن الربهان السقا
بأسانيده.
(ح) والطنطاوي عن حممد املرصيف عن داود القليع عن السيد
مرتىض الزبيدي وهل أثبات متعددة وألفية السند.
العالمة خليل بن بدر بن مصطىف اخلادلي احلنيف:
 -29ومنهم العالمة املسند الكبري خليل بن بدر بن مصطىف
اخلادلي من ذرية خادل بن الويلد ريض اهلل عنه.
يروي عن جعفر بن إدريس الكتاين بما يف إعالم األئمة األعالم
وأسانيدها بما نلا من املرويات وأسانيدها.
وعن لع بن ظاهري الوتري عن عبد الغين ادلهلوي بأسانيده.
وعن فالح بن حممد الظاهري عن احلافظ حممد بن لع السنويس
بأسانيده ،ويروي عن مجاعة آخرين منهم حممد اعطف الرويم
اإلسالمبويل ومجال ادلين األفغاين وعبد الرمحن الرشبيين وغريهم.
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العالمة حممد راغب الطباخ احلليب احلنيف:
 -30ومنهم العالمة املؤرخ املسند املشارك حممد راغب الطباخ احلليب
وهو يروي عن بدر ادلين بن يوسف ادلمشيق بأسانيده اليت مرت عن
اكمل اهلرباوي عن السقا عن األمري الصغري عن األمري الكبري بما يف
ثبته.
(ح) وعن حممد عبد اليح الكتاين عن العالمة املحدث حممد بن جعفر
الكتاين عن ـحبيب الرمحن اهلندي عن عبد الغين املدين عن عبد الرمحن
الكزبري عن بدر ادلين حممد بن أمحد املقديس املعروف بابن بدير عن

مصطىف ادلميايط عن حممد بن أمحد بن عقيلة صاـحب املسلسالت.
وبقية أسانيد حممد راغب الطباخ يف األنوار اجللية يف خمترص األثبات
احللبية وهو ثبت مفيد .وقد طبع.
العالمة فتح اهلل بن أيب بكر ابلناين املاليك:
 -31ومنهم العالمة الشيخ فتح اهلل بن أيب بكر ابلناين الربايط
يروي عن إبراهيم ابن حممد اتلاديل عن الويلد العرايق عن الطيب عبد
املجيد بن كريان ومحدون بن عبد الرمحن بن احلاج وإدريس بن لع
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زين العابدين العرايق ثالتهم عن اتلاودي ابن سودة ويروي ابن كريان
وابن احلاج عن حممد ابن عبد السالم انلارصي عن ـحافظ املغرب
إدريس بن حممد العرايق عن حممد بن عبد الرمحن الفايس بما يف ثبته
املنح ابلادية يف األسانيد العايلة.
(ح) ويروي فتح اهلل ابلناين عن عبد اهلل بن درويش السكري
وبكري بن ـحامد العطار ومجاعة ذكرهم يف معجم «املجد الشامخ
فيمن اجتمعت فيه من املشايخ».
املسندة أم ابلنني آمنة بنت عبد اجلليل بن سليم اذلرا احلنفية:
 -32ومنهم املسندة أم ابلنني آمنة بنت عبد اجلليل بن سليم اذلرا
ادلمشقية.
تروي عن أمحد بن إسماعيل الربزنيج عن أبيه عن صالح الفالين.
(ح) وعن أمحد بن عثمان العطار امليك واملفيت ـحسني بن حممد
احلبيش ،وصديق ـحسن خان وـحسني بن حمسن األنصاري بأسانيدهم.
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العالمة حممد بن حممد بن زبارة احلسين الزيدي:
 -33ومنهم العالمة املسند املؤرخ حممد بن حممد بن زبارة احلسين،
يروي عن القايض ـحسني العمري عن إسماعيل الكبس عن الشواكين
بما يف ثبته.
(ح) وعن حمسن نارص باـحربة عن عيدروس بن عمر احلبيش بما يف
عقد ايلواقيت وعن أمحد الصديق الغماري بما يف املعجم الوجزي وقد
طبعا.
(ح) وعن حيىي بن حممد بن حيىي محيد ادلين احلسين عن وادله ولع
بن لع ايلماين وأمحد بن عبد اهلل اجلنداري عن عبد الكريم بن عبد
اهلل أبو طالب عن الشواكين بما يف ثبتهما إحتاف األكابر بإسناد ادلفاتر.
ً
وقد طبع ،وقد أجاز شيخنا جزاه اهلل خريا ملن أدرك ـحياته بالرشط
املعترب عند أهل احلديث.
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(فائدة)
يف ذكر بعض أخبار شيخنا العالمة املحدث عبد اهلل الصديق حفظه
اهلل تعاىل.
هو العالمة املحدث الفقيه األصويل انلحوي ابلارع ادلراكة عبد اهلل
ابن حممد بن الصديق احلسين ينتيه نسبه من جهة( )1األب واألم إىل
احلسن املثىن بن احلسن بن لع بن أب طالب كرم اهلل وجهه وعليه
السالم وسبط رسول اهلل صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم.
ودل سنة  1334بطنجة من ادليار املغربية وـحفظ القرآن الكريم
ً
بقراءة ورش ونبغ فيه فاكن مرجعا للقراء ثم رشع يف ـحفظ بعض
املتون كألقية ابن مالك وخمترص خليل يف الفقه واألربعني وبلوغ
املرام يف احلديث وـحرض ىلع أخيه احلافظ أمحد الصديق األزهري يف
األجرومية ثم ذهب إىل فاس للمرة األوىل فحرض ىلع علماء جامع

( )1انظر اتلصور واتلصديق يف ترمجة سيدي الشيخ حممد بن الصديق ففيه تراجم لكثري من آبائه
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القرويني علوم العربية والفقه املاليك وصحيح ابلخاري وعلم الفرائض
واتلوـحيد واملنطق وغري ذلك.
ثم رجع إىل طنجة فحرض ىلع وادله يف مغين اللبيب البن هشام،
ورشوح اتللخيص يف ابلالغة ورشح ابن أيب مجرة ورسالة ابن أيب زيد
القريواين برشح أيب احلسن الشاذيل املاليك تلميذ السيويط ويف هذه
ً
الفرتة كتب رشـحا لآلجرومية واكن يعرض ىلع وادله ما يكتبه منه
فيصلح هل ما خيطئ فيه فبلغ أكرث من عرشين ملزمة وهو أول مؤلفاته.
ثم اعد إىل فاس مرة أخرى فحرض رشح اخلريش ىلع املخترص يف الفقه
املاليك ورشح الزرقاين عليه ومجع اجلوامع يف األصول برشح املحيل
وـحاشية الصاوي املاليك ىلع اجلاللني لك ذلك ىلع شيوخ أجالء ائمة
فحول منهم شيخ اجلماعة بفاس العالمة أمحد اجليالين األمغاري
وشيخ اجلماعة عبد اهلل الفضييل والعالمة املحقق أمحد القادري
والعالمة القايض احلسني العرايق والعالمة املحقق القايض العباس بن
ً
أيب بكر بناين القايض والعالمة انلحوي حممد – فتحا -ابن احلاج
وابن عمه العالمة حممد بن احلاج السليم قرأ عليه ابلخاري برشح
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القسطالين ثم رجع من الشام إىل فاس العالمة املحدث الصالح الربكة
حممد بن جعفر الكتاين احلسين صاـحب السلوة والرسالة املستطرفة
ونظم املتناثر وغريهم فالزمه واستفاد منه.
ثم رجع إىل طنجة فدرس بالزاوية الصديقية واخترص إرشاد الفحول
الشواكين مع ـحضور دروس وادله اإلمام حممد بن الصديق يف الرسالة
وابن أيب مجرة ومغين اللبيب واألشباه وانلظائر انلحوية.
وذهب إىل مرص يف سنة  1349فحرض باألزهر الرشيف كتاب
األـحاكم لآلمدي ورشح األسنوي ىلع منهاج ابليضاوي واملحىل ىلع
مجع اجلوامع و تفسري ابليضاوي والرشح الكبري يف فقه املالكية وـحرض
الفقه الشافيع بأمر وادله فحرض رشح املنهج لشيخ اإلسالم زكريا
األنصاري ورشح اخلطيب ىلع منت أيب شجاع ثم أخذ شهادة العاملية
(اعملية الغرباء) ثم درس يف األزهر مجع اجلوامع واأللفية برشح
املكودي وسلم الوصول ثم تقدم المتحان اعملية األزهر فأخذها ويه
تعادل ادلكتوراة اآلن ولكن وقت أن اكن الوقت وقت والعلماء علماء
ومما يذكر أنه ـحرض دروس شيخ علماء مرص حممد خبيت املطييع يف
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رشح اهلداية يف الفقه احلنيف ويف اتلفسري واكن واسع العلم غزير
االطالع ـحارض ابلديهة رمحه اهلل وأثابه رضاه.
والزم بمرص مسند ادليار املرصية الشيخ أمحد رافع الطهطاوي والشيخ
حممد اخلرض ـحسني اتلونيس والشيخ حممد إمام السقا والشيخ يوسف
ادلجوي والشيخ حممد زاهد الكوثري وغريهم وروى عن مسندي
عرصه (وقد مر ذكر بعضهم).
ذكر بعض مصنفاته حفظه اهلل تعاىل
األـحاديث املنتقاه يف فضائل سيدنا رسول اهلل ،األربعون ـحديثا
ً
الغمارية ،األربعون ـحديثا الصديقية ،االستقصا ألدلة حتريم االستمنا،
إقامة الربهان ،الرد املحكم املتني ىلع كتاب القول املبني ،عقيدة أهل
اإلسالم يف نزول عيس عليه السالم سمري الصاحلني ،ـحسن ابليان يف
يللة انلصف من شعبان ،فضائل القرآن فضائل رمضان ،ختريج
أـحاديث ابليضاوي ،مصباح الزجاجة يف صالة احلاجة ،ختريج أـحاديث
الالمع ،قرة العني بأدلة إرسال انليب إىل اثلقلني ،جواهر ابليان يف
تناسب سور القرآن ،نهاية اآلمال يف صحة ـحديث عرض األعمال،
49
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بدع اتلفاسري ،واضح الربهان ىلع حتريم اخلمر يف القرآن ،داللة القرآن
املبني ىلع أن انليب أفضل العاملني ،انلفحة اإلهلية يف الصالة ىلع خري
الربية ،إعالم انلبيل جبواز اتلقبيل ،الكزن اثلمني يف ـحديث انليب
األمني ،الفتح املبني رشح الكزن اثلمني ،انلفحة الزكية يف بيان أن
اهلجر بدعة رشكية ،الفتاوي الصديقية ،اتقان الصنعة يف بيان معىن
ابلدعة ،صبح السافر يف حترير صالة املسافر ،كمال اإليمان يف
اتلداوي بالقرآن ،الغرائب والوجدان وغريها.
وهل حتقيقات ىلع عدة كتب اكملقاصد احلسنة وتزنيه الرشيعة ،وأخالق
انليب أليب الشيخ ،وابلحر الزخار ،واملسانيد اثلالثة للسيويط وغريها
من الرسائل احلديثية العديدة.
أما اآلن فهو مشتغل (جبانب تدريس تفسري النسيف ونيل األوطار
ومجع اجلوامع وإقراء الشمائل واملوطأ) بتفسري القرآن الكريم ورشح
سنن ابن ماجه القزويىن يرس اهلل إكماهلما.
وقد أثىن ىلع علمه القايص وادلاين واملؤيد واملخالف وإن شيخنا رسيع
االستحضار واسع االطالع قوي اذلاكرة بدرجة نادرة دمث اخللق إذا
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سأتله عن مسأتله يف أي فن  -وقد فاق األقران بل الشيوخ  -وجدته
كأنه قرأها اآلن وال يعرف سواهما .وإن من العلماء من فاقتهم كتبهم
ومنهم فاقوا كتبهم وشيخنا ـحفظه اهلل تعاىل من انلوع اثلاين ومن
الزمه عرف ذلك وفهم قدره.
ـحفظه اهلل يف اعفية ورسور ،وأدام انلفع به.
كتبه
أبو سلمان حممود سعيد
القاهرة يف 1400/8/28
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