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 إحتاف النبيه مبن ألَّف كتاابً يف سرية أبيه
يف كتااًب أو رسافًة مستقلًة وهو أتفيف أحدهم   ،إىل نوع طريف من افتأفيف لؤفيناجته بعض امل

 ،جافةيف هذه افع  ذفك  وقد مجعت   ،وخصوصاً يف افقرون املتأخرة ،فشاع ذفك وانتشر بينهم ،سرية وافده
  :فجاءت كما يلي ،ورتَّبتها ترتيباً زمنيناً  ،قدر املستطاع واستيرغت فيها جهدي

 

  .(1)ط"  -"سرية اإلمام أمحد بن حنبل  :فه ،هـ ( 622 :) ت افشيباين بن أمحد بن حنبلصاحل  .1
افشريف افرضي حممد بن احلسن بن موسى بن حممد بن موسى افكاظم بن جعير افصادق بن  .6

 602 :حممد افباقر بن علي زين افعابدين بن احلسن بن علي بن أيب طافب رضى هللا عنهم ) ت
 ،وهو جمموع يشتمل على مناقبه ومآثره .(6)(  600 :فه كتاب يف سرية وافده افطاهر ) ت ،هـ (

إنه   :وي قال ،وقد شاخ أبوه يومئذ ،وذفك قبل وفاة وافده إبحدى وعشرين سنة ،هـ 973أّفيه سنة 
  :منها قوفه ،وقد ذكر افشريف يف هذه افسرية قصيدة ميدح هبا أابه .كفَّ بصره

 ملـــــــــــــا نيـــــــــــــرت إىل عـــــــــــــ   غريبـــــــــــــة
 

  ومضــــــــــيا راعــــــــــي املناقــــــــــب مهمــــــــــل   
  أحرزهتــــــــــــــــــــــا متــــــــــــــــــــــوغً  غا هتــــــــــــــــــــــا 

 
  واجملـــــــــد مـــــــــلء يـــــــــد افـــــــــذي يتوغـــــــــل   

  يف ســـــــــــرية غيـــــــــــرَّاء تستضـــــــــــوي هبـــــــــــا 
 

افــــــــدنيا ويلبســـــــــها اف مـــــــــان ا طـــــــــول   
(9)  
 

 ،هـ ( ٥7٥ :أبو عبد هللا حممد بن عياض بن موسى بن عياض بن عمرون افيحصيب افسبيت ) ت .9
يقا يف  :قال ابن سودة .هـ ( ٥66 :يف سرية وافده ) ت ،ط" -"افتعريف ابفقاضي عياض  :فه

 ،يوجد خب انة شيخنا أيب افيضل عبد احلييظ افياسي افيهري نسخة عتيقة ،حنو اخلمسة كراريس
ة رأيته يف خ ان ،وهو ج ء صغري :وقال اف ركلي .ومنها انتسخت مجيا افنسخ افيت أبيدي افناس

  .(6)بتحقيق افدكتور حممد بن شريية  ،مث علمت أبنه ط با يف املغرب ،( كتاين٥٥9افرابط )

                           
  .( 10٥/  1(  معجم مصنيات احلنابلة فلطريقي ) 1)
افطبعة  ،ابفنجف ( املطبعة احليدرية 602 ،607 :وعمدة افطافب البن عنبة ) ص ،( 97٥/  6(  افوايف ابفوفيات فلصيدي ) 6)

  .( 673/  16وافذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ افطهراين )  ،هـ 1920 ،افثانية
  .( 31 :ترمجة امللؤفف ) ص ،(  حقائق افتأويل افشريف افرضي9)
/  11ومعجم امللؤفين فكّحافة )  ،( 961/  2وا ع م فل ركلي )  ،( 122/  1(  دفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة ) 6)

 



ج ء يف أخبار وافده )  :فه ،هـ ( 200 :أبو حممد افقاسم بن علي بن احلسن ابن عساكر ) ت .6
  .(1)هـ (  ٥71 :ت

"افقول افيصل  :فه ،هـ ( 269 :أبو افقاسم عبد افكرمي بن حممد افرافعي افق ويين افشافعي ) ت .٥
  .(6)يف سرية وافده  ،ط" -يف فضل أيب افيضل 

افدمشقي شرف افدين عبد افع ي  بن حممد بن عبد احملسن بن حممد بن منصور ا وسي أبو حممد  .2
ذكر فيها  ،د أبخبار افوافد"ج"تذكار افوا :فه منيومة بعنوان ،هـ ( 226 :احلموي افشافعي ) ت

  .(9)ورحلته  ،وشيوخه ،هـ ( 212 :) ت وافدهسرية 

 :فه ،هـ ( 222 :) ت أمحد بن علي افقيسي افقسط ين أيب افعباسافقطب أبو بكر حممد بن  .7
  .(6)هـ (  292 :" يف سرية وافده ) تافوافد برّ  د يف ئرد اف ا"افو 

بن حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن  (٥)فخر افدين أبو حممد عبد هللا  .2
ج ء يف  :فه ،هـ ( 769 :أمحد بن خلف ابن احلاج افتجييب ا ندفسي مث افدمشقي املافكي ) ت

  .(2)مناقب وافده 

 :) ت علي بن عبد افكايف بن علي بن متام افسبكي افشافعياتج افدين أبو نصر عبد افوهاب بن  .3
 7٥2 :) ت تقي افدينفه كتاب يف سرية وافده  ،صاحب "طبقات افشافعية" وغريها ،هـ ( 771

                                                                                   
106 ).  

  .( 1709 ،1237/  6( معجم ا دابء فياقوت احلموي ) 1)
  .( 1066 :معجم افعلماء واملشاهري افذين أ فردوا برتاجم خاصة فلحبشي ) ص ( 6)
/  ٥ومعجم امللؤفين فعمر كّحافة )  ،( ٥20/  1وهدية افعارفن فلبغدادي )  ،( 929/  1كشف افينون حلاجي خليية )   ( 9)

6٥3، 620 ).  
  .( 662/  6 ،166/  1وافتحية افلطيية فلسخاوي )  ،( 966/  1افعقد افثمن فلياسي )  ( 6)
وافدرر افكامنة البن حجر )  ،( 962/  12افبداية وافنهاية البن كثري )  :انير ،هـ ( 76٥ :أبو عمرو أمحد ) ت :(  أو أخوه٥)

1  /667 ).  
وافدرر افكامنة البن حجر  ،( 911 ،910/  12وافبداية وافنهاية البن كثري )  ،( 1٥9/  6(  معجم افشيوخ افكبري فلذهيب ) 2)

  .( 1679/  9واجلواهر وافدرر فلسخاوي )  ،( 622/  6) 

 



وأفرد مسائله افيت انيرد بتصحيحها أو ابختيارها يف   ،مجا فتاويه ورتبها يف أربا جملداتو  ،هـ (
  .(1)" افتوشيح" :كتابه

عمر بن رس ن أيب حيص  سراج افدينشيخ اإلس م  بناأبو افيضل ج ل افدين عبد افرمحن  .10
  .(6)وافده  فه تصنيف يف سرية ،هـ ( 266 :ت لقيين افشافعي )افب  

رعة ويل افدين أمحد ابن احلافظ أيب افيضل زين افدين عبد افرحيم بن حسن احلافظ أبو ز   .11
  .(9)هـ (  202 :يف سرية وافده ) ت ،"حتية افوارد يف ترمجة افوافد" :فه ،هـ ( 262 :افعراقي ) ت

هـ  260 :احلسن ابن اإلمام أمحد املهدي ابن اإلمام حيىي املرتضى احلسين افيمين اف يدي ) ت .16
 ،أورد فيه خطبه ،هـ ( 260 :يف سرية وافده ) ت ،"كن  احلكماء وروضة افعلماء" :فه ،(

  .(6)أحوافه  وطرفاً من ،ووصيته ،ورسائله ،ونيمه ،ومواعيه

أبو افقسم بن أمحد بن إبراهيم بن حممد بن عيسى بن مطري بن علي بن عثمان افشرف  .19
  .(٥)ج ء يف مناقب وافده  :فه ،هـ ( 266 :املعروف اببن مطري ) ت ،احلكمي افشافعي افيمين

أبو أمحد حممد بن عمر بن حممد بن مسعود بن إبراهيم افيماين ا صل املكي افعيريايب ]بيتح  .16
رُّ افرايب يف مناقب  :فه ،هـ ( 2٥2 :افعن وافراء املهملتن وكسر املوحدة[ افشاوري ) ت "افسّ 

  .(2) هـ ( 267 :يف مناقب وافده ) ت افغوث افعيريايب"

                           
  .( 22 ،26/  9افدرر افكامنة البن حجر )  ( 1)
 ،626/  1طبقات امليسرين فلداوودي ) و  ،( 22/  2وافضوء اف ما فلسخاوي )  ،( 662/  6إنباء افغمر البن حجر ) (  6)

629 ).  
وفهرس افيهارس فلكتاين  ،( 972/  1وكشف افينون حلاجي خليية )  ،( 179/  6 ،969/  1(  افضوء اف ما فلسخاوي ) 9)

 (6  /212 ).  
وا ع م  ،( 923/  6وملؤفيات اف يدية فلحسيين )  ،( 727 ،٥36/  6)  (  مصادر افيكر اإلس مي يف افيمن فلحبشي6)

)  :برقم ،وأخرى مبكتبة اجلاما افكبري .( اتريخ 11٥جاما افغربية )  ،( 322وهو خمطوط )  ،( 623/  1فل ركلي ) 
6972 ).  

  .( 191/  11(  افضوء اف ما فلسخاوي ) ٥)
وهو خمطوط يف افقرن  ،( ٥39 ،٥36/  6اإلس مي يف افيمن ) ومصادر افيكر  ،( 1676/  9اجلواهر وافدرر فلسخاوي ) (  2)

 



عمر بن رس ن افبلقيين سراج افدين أيب حيص شيخ اإلس م ابن  صاحلأبو افبقاء علم افدين  .1٥
افتجرد واالهتمام جبما فتاوي " :وفه أيضاً  ،"ترمجة وافده" يف جملد :فه ،هـ ( 222 :افشافعي ) ت

تقدّ م يف جملد  :فه أيضاً و  ،"افوافد شيخ اإلس م
 
  .(1)"ترمجة أخيه " افشيخ عبدافرمحن امل

ي مث يّ  ابن اجلمال أيب احملاسن يوسف بن أمحد افصَّ  [عبد افقادر املدعو قدمياً ] حممدأبو افغيث  .12
  .(6)هـ (  266 :) ت وكراماته فه ج ء يف مناقب وافده وأحوافه ،هـ ( 236 :) تافقاهري 

هـ  23٥ :عبد افوهاب بن حممد بن حيىي بن أمحد بن ز هرة احلرباضي افطرابلسي افشافعي ) ت .17
  .(9)هـ (  262 :يف سرية وافده ) ت ،"حتية افوارد يف ترمجة افوافد" :هف ،(

فه ج ء يف  ،هـ ( 222 :افشافعي ) ت بن علي بن غنيم افنبتييت عمرأبو عبد هللا حممد بن  .12
  .(6)هـ (  227 :مناقب وافده وأحوافه وكراماته ) ت

فه   ،؟؟؟ ( :ت )حممد بن أمحد بن عبد هللا بن حممد أاب فضل افسعدي احلضرمي عبيد هللا بن  .13
  .(٥) وفضائله وحماسنه ،هـ ( 309 :) ت وافده مناقبكتاب يف 

صاري افبريامي اجلييَّار )ت .60 "مناقب افشيخ جمد  :فه كتاب ،هـ ( 327 :إفياس بن عيسى ا قح 
  .(2)وهي مائة ومخسون منقبة  ،هـ ( 397 :) ت وافده سريةيف  ،صاري"افدين عيسى ا قح  

املعرب افيصيح يف ترمجة افشيخ " :فه ،هـ ( 1001 :) ت يحممد افصغري بن عبد هللا اهلبط .61
  .(7)هـ (  329 :يف سرية وافده ) ت ،بيت(  1979 )وهو عبارة عن منيومة يف  ،"افنصيح

                                                                                   
  .( ٥1٥6)  :برقم ،مبكتبة شسرتبيت بدبلن ،( ورقة 133يف )  ،افتاسا

  .( 136/  9وا ع م فل ركلي )  ،( 22/  2 ،916/  9فلسخاوي )  (  افضوء اف ما1)
  .( 1672/  9واجلواهر وافدرر فلسخاوي )  ،( 901 ،30 ،23/  10افضوء اف ما فلسخاوي )  ( 6)
  .( 622 ،627/  1متعة ا ذهان فلحصكيي )  ( 9)
  .( 1676/  9ر فلسخاوي ) واجلواهر وافدر  ،( 102/  2افضوء اف ما فلسخاوي )  ( 6)
  .( ٥0 :) ص فلعيدروسافنور افسافر  ( ٥)
وهدية افعارفن  ،( 961/  1وسلم افوصول حلاجي خليية )  ،( 1269 ،1266/  6(  كشف افينون حلاجي خليية ) 2)

  .( 662/  1فلبغدادي ) 
مجادى  ،افسنة افعشرون ،افعدد افرابا ،املغربية دعوة احلقجملة  ،فألستاذ عبد افقادر افعافية ،افداعية افشيخ عبد هللا اهلبطي ( 7)

 



 10٥6 :) تحممَّد افعريب بن أيب احملاسن يوسف بن حممد افيهري افقصري افياسي أبو حامد  .66
 :ط" يف أخبار ومناقب وافده ) ت -"مرآة احملاسن من أخبار افشيخ أيب احملاسن  :فه كتاب ،هـ (

 ،وأجوبته على أسئلة وردت عليه ،أورد فيه طائية من رسائله إىل بعض أصحابه ،هـ ( 1019
ط با على  ،يقا املوجود منه يف جملد وسط ،مات دون إمتامه :قال ابن سودة .ن ك مهومجلة م

  .(1)هـ  1969احلجر بياس سنة 

أبو علي احلسن بن حمييمَّد ]فتحاً[ بن علي بن عيسى بن عبد افرمحن بن ريسون افشريف  .69
 - اجليدّ  وأخيه وافوافد "فتح افتأييد يف مناقب :فه ،هـ ( 10٥٥ :احلسين افعلمي افيونسي ) ت

وعيمّ   ،هـ ( 329 :ومناقب جيدّ ه علي بن عيسى ) ت ،هـ ( 1012 :يف مناقب وافده ) ت ،"ط
.. وغري .وشهادة املشايخ هلم ،ذكر فيه أخبارهم ،هـ ( 3٥6 :وافده عبد افرمحن بن عيسى ) ت

  .(6)ذفك من مآثرهم 

"افكواكب افسائرة  :صاحب كتاب ،هـ ( 1021 :جنم افدين حممد بن حممد افغ ي ) ت .66
 :يف سرية وافده ) ت ،"بلغة افواجد يف ترمجة شيخ اإلس م افوافد" :فه كتاب ،أبعيان املئة افعاشرة"

  .(9)هـ (  326

وفد اإلمام افكبري  ،(؟؟؟  :ت ) اتج افدين حممد بن عبد افرؤوف احلدادي مث املناوي افقاهري .6٥
"إع م احلاضر وافبادي مبقام وافدي افشيخ عبد افرؤوف  :فه ،املناوي شارح "اجلاما افصغري"

وهو خمطوط مبكتبة عارف حكمت  ،(6)هـ (  1091 :املناوي احلدادي" يف سرية وافده ) ت
  .( 97٥2)  :رقم ،( ورقة 37يف  )  ،ابملدينة املنورة

"حتية ا كابر  :فه ،هـ( 1032 :افرمحن بن عبد افقادر بن علي افياسي )تأبو زيد عبد  .62
                                                                                   

  .( 6٥ ،97 :) ص ،هـ 1933ا وىل 
 ،( 1602/  6ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،ونشر املثاين فلقادري ،( 692 ،697/  1(  شجرة افنور اف كية ملخلوف ) 1)

  .( 6٥6/  2 ،62٥ ،626/  2وا ع م فل ركلي )  ،( 660 ،613/  1غرب ا قصى البن سودة ) ودفيل ملؤرخ امل
  .( 697 ،692/  1ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  ،( 10 ،3/  6(  سلوة ا نياس فلكتاين ) 6)
  .( 62٥/  6وهدية افعارفن فلبغدادي )  ،( 136/  1(  إيضاح املكنون فلبغدادي ) 9)
  .( 106/  1(  إيضاح املكنون فلبغدادي ) 6)

 



 :وكتابن آخرين أحدمها ،هـ ( 1031 :يف سرية وافده ) ت (1)مبناقب افشيخ عبد افقادر" 

 ،(6)وهو نسخة م صيغَّرة من "حتية ا كابر"  ،"بستان ا زاهر من حتية ا كابر" يف أخبار أبيه

وفه  .(9) ابتهاج افبصائر فيمن قرأ على افشيخ عبد افقادر" يف ذكر من قرأ على أبيه" :وافثاين
"ابتهاج افقلوب خبرب افشيخ أيب احملاسن وشيخه اجملذوب" ؛ عيرَّفي فيه جبيدّ ه افشيخ أيب  :أيضاً 

روف املع ،وبشيخه افشيخ اجلليل أيب زيد عبد افرمحن بن عياد افصنهاجي ،احملاسن يوسف افياسي
عيرَّفي فيه جبيدّ ه ]عمُّ  ،(٥)"أزهار افبستان يف مناقب افشيخ عبد افرمحن"  :وفه أيضاً  .(6)ابجملذوب 

  .(2)هـ (  1092 :أبيه[ افشيخ أيب حممد عبد افرمحن بن حممد افياسي ) ت

 يافربزجن حممد بن افسيد عبد افرسول بن قلندر بن عبد افسيد بن عبد افرسول احلسيين .67
يف سرية  ،"افيصول يف ترمجة عبد افرسول " :فه ،هـ ( 1109 :) ت افشافعي مث املدين يافشهرزور 
  .(7)وافده 

دّ يقي احلنيي املكي ) ت .62  ،هـ ( 1161 :حيىي بن عبد افقادر بن أيب بكر بن عبد افقادر افصّ 
 ،هـ ( 1192 :يف سرية وافده ) ت ،(2) "طارف اجملد واتفده فيما م د حي به افسَّيّ د افوافد ووافده" :فه

                           
 ،( ٥٥0/  1وهدية افعارفن فلبغدادي )  ،( 661/  1وإيضاح املكنون فلبغدادي )  ،( 66٥/  6(  خ صة ا ثر فلمحيب ) 1)

وفهرس افيهارس فلكتاين  ،( 6٥7 ،6٥2 ،662/  1وشجرة افنور اف كية ملخلوف )  ،( 9٥٥/  1 ) وسلوة ا نياس فلكتاين
  .( 132 ،17٥/  1ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  ،( 61/  6 ،910/  9وا ع م فل ركلي )  ،( 722/  6) 

 61/  6وا ع م فل ركلي )  ،( 17٥/  1ب ا قصى البن سودة ) ودفيل ملؤرخ املغر  ،( 9٥٥/  1(  سلوة ا نياس فلكتاين ) 6)
).  

 ،( 61/  6 ،910/  9وا ع م فل ركلي )  ،( 722/  6وفهرس افيهارس فلكتاين )  ،( 9٥٥/  1(  سلوة ا نياس فلكتاين ) 9)
  .( 132 ،17٥/  1ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة ) 

  .( 17٥/  1ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  ،( 662/  1ية ملخلوف ) (  شجرة افنور اف ك6)
/  1وهدية افعارفن فلبغدادي )  ،( 22/  1وإيضاح املكنون فلبغدادي )  ،( 973 ،972/  6(  خ صة ا ثر فلمحيب ) ٥)

  .( 6٥7 ،662/  1وشجرة افنور اف كية ملخلوف )  ،( ٥٥0
  .املتقدّ م ،افشيخ أيب احملاسن يوسف افياسي :(  أخو جيدّ ه2)
  .( 909 ،906/  6 وهدية افعارفن فلبغدادي ) ،( 136/  6 إيضاح املكنون فلبغدادي ) ( 7)
 ،ورقة(  63 ) افقسم ا ول يف ،( 9و  1)  ،( 732 ) برقم ،ابملكتبة افشرقية ببنكيبور ابهلندمن افكتاب نسخة خمطوطة  ( 2)

 



  .(1)هـ (  1111 :وجيدّ ه ) ت

"افللؤفلؤ  :فه كتاب ،هـ( 116٥ :أبو افعباس أمحد بن عبد افرمحن بن عبد افقادر افياسي )ت .63
ما ي يد على مائة ومخسة وسبعن  عيدَّدي فه فيه من افتآفيف ،واملرجان يف مناقب افشيخ عبد افرمحن"

  .(6) ومجا بعض خماطباته حييده أبو حممد عبد هللا بن حممد بن عبد افرمحن ،أتفيياً 

 :فه ،هـ ( 1166 :أمحد بن صاحل بن إبراهيم بن عبد امللؤمن افشاوي افدرعي ا كتاوي ) ت .90
  .(9)افده يف سرية و  ،"جتديد املراسم افبافية يف افسرية احلسنة افعافية"

"افدرر  :فه ،افعباس بن أمحد بن صاحل بن إبراهيم بن عبد امللؤمن افشاوي افدرعي ا كتاوي .91
  .(6)يف سرية وافده  ،اف معة يف افسرية احلسنة اجلامعة"

"حتية افيض ء  :فه ،هـ ( 1132 :عبد افكرمي بن حممد بن عبد افس م افبناين افياسي ) ت .96
ابفشيخ أيب عبد هللا حممد افبناين بن عبد افس م" يف سرية وافده م ْسن د فاس ا ع م ابفتعريف 

ويف كل  ،واثين عشر ابابً  ،رتَّبه على مقدمة :قال ابن سودة .هـ ( 1129 :واملغرب يف وقته ) ت
بناء وهو عند بعض أ ،يقا يف أربعة أسيار من افقافب افكبري ،أطال فيه .وخامتة ،ابب ع دَّة فصول

ه بياس   .(٥)خبط ملؤفيه  ،عيمّ 

"فتح افقدوس يف  :فه ،هـ ( 1133 :مصطيى بن عبد افرمحن بن مصطيى افعيدروس ) ت .99

                                                                                   
  .ةخرَّ لؤي وافنسخة غري م   ،ورقة(  12 ) سم افثاين يفوافق

  .( 931 ،930 :افتاريخ وامللؤرخون مبكة من افقرن افثافث اهلجري إىل افقرن افثافث عشر فلدكتور حممد احلبيب اهليلة ) ص ( 1)
/  1وا ع م فل ركلي )  ،( 617/  1ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  ،( 792/  6(  فهرس افيهارس فلكتاين ) 6)

162 ).  
 1167تويف سنة  :( وفيه 192/  1وا ع م فل ركلي )  ،( 962/  6 ،13٥/  1(  دفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة ) 9)

  .هـ
 ( !  602/  1دفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  :وانير االخت ف يف ،( 192/  1لي ) (  ا ع م فل رك6)
/  7ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،وإحتاف املطافا البن سودة ،( 667 ،662 ،666/  1(  فهرس افيهارس فلكتاين ) ٥)

وا ع م  ،( ٥02/  1رة افنور اف كية ملخلوف ) وشج ،( 137/  1ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  ،( 6666
  .( 602/  2فل ركلي ) 

 



  .هـ ( ومناقبه 1136 :يف سرية وافده ) ت ،مناقب عبد افرمحن بن مصطيى افعيدروس"

"سلك افدرر يف أعيان  :صاحب كتاب ،هـ ( 1602 :أبو افيضل حممد خليل املرادي ) ت .96
 :"مطمح افواجد يف ذكر أحوال افوافد املاجد" يف مناقب وافده ) ت :فه كتاب ،افقرن افثاين عشر"

  .(1)هـ (  1126

سامي يف افتعريف اف "املقصد :فه ،هـ ( 1603 :) تومي مُّ احلي  بن احلسن محدأافتهامي بن  .9٥
 :يف سرية وافده ) ت بعد ،"وشيخه موالي افتهامي ،وميمُّ محد بن احلسن احلي أابفشيخ أيب افعباس 

(  1120 :وشيخ وافده افتهامي بن حممد افعريب افوزاين افيملحي احلسين ) ت بعد ،هـ ( 1120
(6).  

 :افشهري اببن ص ح ) ت ،ديإبراهيم بن حممد بن إمساعيل بن ص ح ا مري افصنعاين اف ي .92
)  [صاحب افتصانيف]فه جمموع يف مناقب وافده اإلمام اجملتهد ا مري افصنعاين  ،هـ ( 1619

  .(9)وملؤفياته  ،وت ميذه ،وشيوخه ،هـ ( 1126 :ت

فه  ،هـ ( 1619 :) تاحلسين احلسن بن افسلطان حممد بن عبد هللا بن إمساعيل افعلوي  .97
  .(6)هـ (  1606 :أتفيف يف سرية وافده ) ت

"نشر احملاسن وا وصاف يف  :فه ،هـ ( 1612 :حسن بن سّقاف بن حممد افسّقاف ) ت .92
  .(٥)يف سرية وافده  ،ط" -مناقب سييّ دان سقاف 

 :فه ،هـ ( 1666 :عبد هللا بن عيسى بن حممد بن احلسن بن عبد افقادر افكوكباين ) ت .93
 1607 :تهد أمري كوكبان ) تيف سرية وافده افعامل اجمل ،"رحيان افروح يف إم ء حماسن املوىل افروح"

                           
/  6وهدية افعارفن فلبغدادي )  ،( ٥01/  6وإيضاح املكنون فلبغدادي )  ،( 662/  9 ،1٥2/  1(  سلك افدرر فلمرادي ) 1)

  .( 630/  3ومعجم امللؤفين فكّحافة )  ،( 112/  2وا ع م فل ركلي )  ،( 9٥0
ضمن موسوعة أع م  ،البن سودةوإحتاف املطافا  ،( 66٥٥/  2) ضمن موسوعة أع م املغرب  ،نشر املثاين فلقادري ( 6)

  .( 66٥9/  7) املغرب 
  .( 60/  1وهدية افعارفن فلبغدادي )  ،( 662 :(  افبدر افطافا فلشوكاين ) ص9)
  .( 6629/  7عة أع م املغرب ) ضمن موسو  ،(  إحتاف املطافا البن سودة6)
  .( 260/  6ومصادر افيكر اإلس مي يف افيمن فلحبشي )  ،( 136/  6(  ا ع م فل ركلي ) ٥)

 



يف سرية جيدّ ه  ،شق من مشائل املوىل حممد بن حسن بن عبد افقادر"ت"مشامة اخلاطر املن :وفه ،هـ (
(1).  

   رُّ افدُّ " :فه ،هـ ( 1666 :) ت افكوكباين إبراهيم بن حممد بن حسنحيىي بن  .60
 يف مدائحد ضَّ ني امل

 ميجَّد صارم افدين املوىل 
 1601 :) ت مجا فيه ما قيل يف وافده من مدائح ،"إبراهيم بن حممدامل
  .(6)هـ ( 

 1662 :افعلوي احلسين ) تبن إمساعيل عبد افس م )افضرير( بن افسلطان حممد بن عبد هللا  .61
 -"اقتطاف ا زهار من حدائق ا فكار  :فه ،ء ا سرة افعلوية املافكة يف املغربمن علما ،هـ (
  .(9)هـ (  1606 :يف سرية وافده ) ت ،خ"

 1696 :احللي ) ت امل يدي داود بن سليمان بن داود بن حيدر بن أمحد بن حممود احلسيين .66
  .(6) فيه من مديح وراثءوما قيل  ،هـ ( 1611 :وافده ) ت سريةفه رسافة يف  ،هـ (

"افروض افنيري يف تراجم  :فه ،(هـ 1619 :) تبن إمساعيل ا مري افصنعاين بن حممد إبراهيم  .69
 1126 :) ت [صاحب افتصانيف]ضمنه فهرست ملؤفيات وافده  ،ملؤفيات افسيد حممد ا مري"

  .(٥) هـ (

"افدر اخلافد يف  :فه ،هـ ( 169٥ :إبراهيم افعلوي ) تاحلاج حممد حممود بن عبد هللا بن  .66
  .صاحب مراقي افسعود وغريه ،هـ ( 1699 :) تيف سرية وافده  ،مناقب افوافد"

                           
/  6ومصادر افيكر اإلس مي يف افيمن فلحبشي )  ،( 116/  6وا ع م فل ركلي )  ،( 932 :(  افبدر افطافا فلشوكاين ) ص1)

266 ).  
 1612)  :خمطوط برقم :وقال ،( ٥62 / 1فلحبشي )  مصادر افيكر اإلس مي يف افيمنو  ،( 23/  1م فل ركلي ) ا ع  ( 6)

  .أدب(  6961 ) جاما افغربية ،(
  .( 2 ،7/  6وا ع م فل ركلي )  ،( 6630/  7ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،(  إحتاف املطافا البن سودة9)
 ،( 632/  7وأعيان افشيعة حملسن ا من )  ،( 11٥/  10 ،1٥7/  6(  افذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ افطهراين ) 6)

/  1ومعجم ملؤرخي افشيعة فصائب عبد احلميد )  ،( 197/  6ومعجم امللؤفين فكحَّافة )  ،( 16٥/  9وا ع م فل ركلي ) 
  .( 606 ،601 :ن افعراقيون يف افعهد افعثماين فعماد عبد افس م رؤوف ) صوافتاريخ وامللؤرخو  ،( 990 ،963

  .وهو خمطوط مبكتبة حممد عبد اخلافق ا مري بصنعاء ،( 267 ،220 / 6مصادر افيكر اإلس مي يف افيمن فلحبشي )  ( ٥)

 



اإلمام  وافده رعْ ش  مجا  ،(هـ 1666 :) تبن إمساعيل ا مري افصنعاين عبد هللا بن حممد  .6٥
معلومات هامة  ه  ني مَّ ضي و  ،يف جملد هـ ( 1126 :) ت [صاحب افتصانيفافصنعاين ]ا مري اجملتهد 

  .(1) تتعلق بوافده

 ،هـ ( 166٥ :) ت زاده يافشهري بكچه ج ،احلنيي ستانبويلحممد ع ت بن حممد صاحل اإل .62
  .(6)" دوحة احملامد يف ترمجة افوافد " :فه

 :فه ،هـ ( 16٥0 :) ت يم افعلوي افشنقيطيبن احلاج إبراه حممد حممود بن سيدي عبد هللا .67
  .هـ ( 1699 :يف سرية وافده ) ت ،ط" – افوافد مناقبافدر اخلافد يف "

افشهري  ،حممد بن حممد املكي بن حممد بن حممد بن حممد بن أمحد بن افشاذيل افدّ الئي .62
"بغية افرائي يف افتعريف ابفشيخ أيب عبد هللا حممد املكي  :فه ،هـ ( 1626 :ابملسناوي ) ت

يوجد خب انة افكتاين بياس افيت ن قلت  :قال ابن سودة .هـ ( 1667 :افدالئي" يف سرية وافده ) ت
  .(9)يقا يف حنو افكراسة  ،إىل اخل انة افعامة ابفرابط

فه رسافة يف مناقب  ،هـ ( 1622 :أمحد بن صاحل بن حممَّد افسباعي افعدوي ) تأبو افعباس  .63
  .(6)وافده 

"افطرائف  :فه ،هـ ( 1670 :أبو عبد هللا حممد بن املختار بن أمحد افكنيت افشنقيطي ) ت  .٥0
فشيخن "افطرائف افتافدة من كرامات ا :وي قال ،وافت ئد يف كرامات افشيخن افوافدة وافوافد"

  .(٥)ووافدته  ،هـ ( 1662 :ترجم فيه فوافده ) ت ،افوافد وافوافدة"

فه كتاب يف  ،هـ ( 1679 :عبد هللا بن أمحد بن زين افدين بن إبراهيم ا حسائي املطرييف ) ت .٥1

                           
  .( 262/  6فلحبشي )  مصادر افيكر اإلس مي يف افيمن ( 1)
  .( 929/  6رفن فلبغدادي ) هدية افعا ( 6)
 6٥26 ،6٥92/  7ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،وإحتاف املطافا البن سودة ،( 29 ،26/  9(  سلوة ا نياس فلكتاين ) 9)

  .( 12٥ ،126/  1ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  ،(
  .( ٥63/  1(  شجرة افنور اف كية ملخلوف ) 6)
  .( 212 ،٥17 ،٥12 :وب د شنقيط خلليل افنحوي ) ص ،( 612/  1ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  (  دفيل٥)

 



خره ويف آ ،سادسها يف عيدّ  تصانييه افبافغة مائة وواحداً  ،رتبه على ستة أبواب ،سرية وافده وآاثره
  .(1)صورة إجازات مشاخيه فه 

بن احلاج افسلمي افياسي ) ا بن عبد افرمحن أبو عبد هللا حممد افطافب ابن أيب افييض محدون .٥6
"ر ض افورد إىل ما انتهى إفيه هذا اجلوهر افيرد" أو "نيل افسرور واالبتهاج  :فه ،هـ ( 1679 :ت

رتَّبه على مخسة  :قال ابن سودة .هـ ( 1696 :ت يف ترمجة وافده ) ،برتمجة افشيخ محدون احلاج"
  .(6)(  111حتت رقم )  ،يوجد ابخل انة افعامة ،ويقا يف جملد وسط ،أبواب

 1636 :ي ) تصيهاين افكلباسا  اخلراساينبن حممد حسن افكاخي جعير بن حممد إبراهيم  .٥9
  .(9)هـ (  1626 :ترمجة فوافده ) ت :فه ،هـ (

 1637 :) ت (6)أبو علي احلسن بن أمحد بن حممد بن إبراهيم املغريب افسوسي افتمكداشيت  .٥6
تقا يف حنو  :قال ابن سودة ،هـ ( 1676 :"رسافة ا نوار" يف سرية وافده ) ت :فه ،هـ (

  .(٥)توجد بسوس بكثرة  ،ومناقبه ،استوىف فيها أخباره ،افكراستن

 ،) ؟؟؟ ( ن س مة بن سلمان بن عوض بن داود احلسيين افدجاينحممد بن حسن بن سليم ب .٥٥
  .(2)هـ (  1676 :فه رسافة يف سرية وافده ) ت

 :فه ،هـ ( 1906 :أبو احلسنات حممد عبد احلي بن حممد عبد احلليم افلكنوي اهلندي ) ت .٥2

                           
/  1ومعجم ملؤرخي افشيعة فصائب عبد احلميد )  ،( 1٥1 ،23/  6(  افذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ افطهراين ) 1)

٥03، ٥10 ).  
 7ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،وإحتاف املطافا البن سودة ،( 61٥ ،616/  1(  دفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة ) 6)

  .( ٥79 ،٥66/  1وشجرة افنور اف كية ملخلوف )  ،( 62٥/  1وفهرس افيهارس فلكتاين )  ،( 6202/ 
  .( 167/  6 )افذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ افطهراين  ( 9)
 1ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  ،( 62٥/  1فهرس افيهارس فلكتاين )  :انير ،(  يف ضبط "افتمكداشيت" خ ف6)

  .( 129/  6وا ع م فل ركلي )  ،( 611/ 
  .( 129/  6وا ع م فل ركلي )  ،( 611/  1(  دفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة ) ٥)
  .( 10320) :برقم ،وافرسافة خمطوطة يف افياهرية ،( 693/  6(  ا ع م فل ركلي ) 2)

 



  .(1)هـ (  162٥ :يف سرية وافده ) ت ،ط" –"حسرة افعامل بوفاة مرجا افعامل 

بغية افسائلن عن " :فه ،هـ ( 1903 :ا حسائي ) ت هللا بن أيب بكر بن حممد آل م  عبد .٥7
  .هـ ( 1670 :ط" يف سرية وافده ) ت – ترمجة خامتة املتأخرين

 ،هـ ( 1919 :سن بن مرتضى افطباطبائي افي دي احلائري ) تاحلمجال افدين حممد بن  .٥2
  .(6)هـ (  1907 :) ترسافة يف ترمجة وافده  :فه ،ملؤفف" أخبار ا وائل "

"صدح احلمامة  :فه ،هـ ( 1912 :أبو افيضل بن أيب افقاسم افنوري افطهراين افك نرتي ) ت .٥3
يقرتب  ،وهو كبري احلجم ،هـ ( 1636 :ط" يف سرية وافده ) ت -يف أحوال افوافد افعّ مة 

  .(9)أسلوبه من "مقامات احلريري" 

 :) ت رسافة يف مناقب وافده :فه ،هـ ( 1919 :) ت سقافافد هللا بن حمسن بن علوي عب .20
  .هـ ( 1630

وهو وافد افشيخ  ،هـ ( 1917 :حممد سعيد بن قاسم بن صاحل احل ق افقامسي افدمشقي ) ت .21
هـ (  1626 :"افثغر افباسم برتمجة افشيخ قاسم" يف سرية وافده ) ت :فه ،مجال افدين افقامسي

(6).  

  .(٥)فه كتاب يف سرية وافده  ،هـ ( 1917 :نعمان بن حممود بن عبد هللا اآلفوسي ) ت .26

 :افنجيي ) ت (1)املازندراين  (2)حممد حسن بن حممد علي بن حممد ابقر اهل  ار جرييب  .29

                           
  .( 69 :افرفا وافتكميل يف اجلرح وافتعديل ) ص :(  ترمجة عبد احلي افلكنوي بقلمه يف مقدمة كتابه1)
  .( 620/  3ومعجم امللؤفين فكحَّافة )  ،( 10٥/  10 ،1٥٥/  6(  افذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ افطهراين ) 6)
وموسوعة  ،( 67٥/  6وأعيان افشيعة حملسن ا من )  ،( 67/  1٥(  افذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ افطهراين ) 9)

  .( 6٥2 ،6٥9/  6جمما افيكر اإلس مي )  :إعداد ،ملؤفيي اإلمامية
 ،( 161/  2 ،177/  ٥وا ع م فل ركلي )  ،( 2٥٥/  6وحلية افبشر فلبيطار )  ،( 677/  1(  فهرس افيهارس فلكتاين ) 6)

  .( 96/  10ومعجم امللؤفين فكحَّافة ) 
وفلكتاب نسخة يف املرك  افوطين  ،( 100 :(  افتاريخ وامللؤرخون افعراقيون يف افعهد افعثماين فعماد عبد افس م رؤوف ) ص٥)

  .( 2٥67)  :برقم ،فلمخطوطات ببغداد
  .أفف فدَّان :معناها ،و "ه  ار جريب" كلمة فارسية ،(  نسبة إىل "ه  ار جريب" قرية من قرى "مازندران"2)

 



وهو افذي مجا ورتَّب وبيَّض تصانيف  ،هـ ( 166٥ :فه كتاب يف سرية وافده ) ت ،هـ ( 1917
 ،حسنوفه أيضًا رسافة يف ترمجة أخيه حممد  ،وافده على ما ذكره يف آخر "جمما افعرايس" فوافده

  .(6)املعروف ابفنجيي 

 ،هـ ( 1960 :) ت افشنقيطيصطيى ماء افعينن سيدي املافشيخ حممد تقي هللا ابن افشيخ  .26
يف  ،"ط - دبسرية ماء افعينن ذي افيوائ" مذكر املوارد  :أو ،"مذكر املوارد يف سرية افوافد" :فه

  .(9)هـ (  1962 :سرية وافده ) ت

"نبذة افغري يف  :فه ،هـ ( 1969 :عباس بن حسن بن جعير كاشف افغطاء افنجيي ) ت .2٥
وبعض أفراد  ،وت ميذه ،ومشاخيه ،هـ ( 1626 :أحوال احلسن اجلعيري" ؛ ترجم فيه فوافده ) ت

  .(6)أسرته 

"منتخب  :هف ،هـ ( 196٥ :أبو عبد هللا حممَّد ظافر ابن افشيخ حممَّد حسن ظافر املدين ) ت .22
  .(٥)افرسائل" يف مناقب وافده 

ابعلوي  هللا بن طافب بن حسن بن عمر بن عبدافرمحن افعطاس بن عبد رهللا بن أيب بكعبد  .27
بن  رأيب بكس يف بعض مناقب سيدان احلبيب ح وة افقرطاس وجواهر ا نيا" :فه ،( هـ196٥ :ت )

  .هـ ( 1621 :يف سرية وافده ومناقبه ) ت ،"هللا بن طافب افعطاس عبد

                                                                                   
وال أدري  :( 61/  ٥ ،19/  6قال  قوت احلموي يف معجم افبلدان )  ،اسم حم ْديث فوالية "طربستان" :(  نسبة إىل "مازندران"1)

  .اهـ .وإمنا ي سما من أفواه أهل تلك افب د ،ران ؟ فإنه اسم مل جنده يف افكتب افقدميةمىت مسيت مبازند
وأعيان افشيعة حملسن  ،( 99/  60 ،62/  10 ،120/  6 ،93/   9(  افذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ افطهراين )6)

  .( 612/  3 ومعجم امللؤفين فكحَّافة ) ،( 62/  10 ،122/  3ا من ) 
/  60ومعلمة املغرب )  ،( ٥23 :وب د شنقيط فلنحوي ) ص ،( 1202/  6فسركيس )  معجم املطبوعات افعربية واملعربة ( 9)

2363 ).  
وأعيان افشيعة  ،( 92/  66 ،169/  10 ،1٥6/  6 ،697 ،692/  6افطهراين )  (  افذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ6)

 :وافتاريخ وامللؤرخون افعراقيون يف افعهد افعثماين فعماد عبد افس م رؤوف ) ص ،( 619/  7 ،92 ،9٥/  ٥حملسن ا من ) 
106 ).  

  .( ٥27/  1(  شجرة افنور اف كية ملخلوف ) ٥)

 



"حياة افسيد مهدي  :فه ،هـ ( 196٥ :حسن بن مهدي افق ويين افنجيي احللي ) ت .22
  .(1)هـ (  1900 :افق ويين" يف سرية وافده ) ت

"ن هة افيكر يف  :فه ،هـ ( 1967 :) ت (6)حسن بن حممد بن مصطيى اجلسر افطرابلسي  .23

  .(9)هـ (  1621 :ط" يف سرية وافده ) ت -ان افشيخ حممد اجلسر مناقب موال

 ،هـ ( 1991 :ا مري حممد ابشا ابن ا مري عبد افقادر بن حميي افدين احلسين اجل ائري ) ت .70
سريته افسييية يف حروبه ما  :أحدمها ،ط" يف ج ءين –"حتية اف ائر يف مآثر ا مري عبد افقادر  :فه

افكوكب اف اهر يف أخبار " :ومسَّاه افبيطار يف "حلية افبشر" .(6)سريته افعلمية  :وافثاين ،افيرنسيس
وقد أفَّف سعادة وفده ا مري افسيد حممد ابشا كتااًب مستوىف يف ]سرية  :وقال ،ا مري عبد افقادر"

  .(٥)ذكر فيه ترمجة حافه م ييصَّلة من ابتدائها إىل انتهائها  ،وافده[

رسافة يف  :فه ،هـ ( 1991 :افغ نوي ) ت بن حممد بن حممد شريف اجلبار بن عبد هللا عبد .71
فه كشوف وكرامات  ،وكان وافده زاهدًا مشهورًا يـ عيدُّ من ا بدال ،هـ ( 1632 :سرية وافده ) ت

  .(2) ووقائا عجيبة

 :فه كتاب ،) ؟؟؟ ( إكرام افدين بن مسيح افدين بن عليم افدين بن جنم افدين افكاكوروي .76
وكان أحد علماء اهلند املربزين يف اهليئة  ،هـ ( 1632 :"سرية مسيح افدين" يف سرية وافده ) ت

  .(7)واهلندسة وافنجوم وافتاريخ 

                           
  .( 166/  7ة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ افطهراين ) (  افذريع1)
  .(  طرابلس افشام6)
ومعجم أع م شعراء املدح افنبوي  ،( 100/  7 ،6٥2/  6ا ع م فل ركلي ) و  ،( 260/  6إيضاح املكنون فلبغدادي )   (9)

  .( 196 ،191 :فدرنيقة ) ص
/  2وا ع م فل ركلي )  ،( 236/  1ومعجم املطبوعات افعربية واملعربة فسركيس )  ،( 663/  1(  إيضاح املكنون فلبغدادي ) 6)

  .( 126/  10ومعجم امللؤفين فكحَّافة )  ،( 616 ،619
  .( 306 ،237 ،223 ،226/ 6(  حلية افبشر فلبيطار ) ٥)
  .( 1621/  2 ،1091/  7(  ن هة اخلواطر فلحسين ) 2)
  .( 1116 ،1119/  7(  ن هة اخلواطر فلحسين ) 7)

 



 :افقامسي افدمشقي ) تاحل ق  بن صاحل بن حممد سعيد بن قاسم افشيخ مجال افدين .79
 :يف سرية وافده ) ت "ط - ترمجة اإلمام افوافد افسعيد"بيت افقصيد يف  :فه ،(1) هـ ( 1996

  .(6) هـ ( 1917

فه ترمجة  ،) ؟؟؟ ( حممد ابقر بن أمحد بن عبد هللا بن حاجي بن رفيا افدين علي افتسرتي .76
  .(9)هـ (  1967 :وافده ) ت

افسامي يف مناقب افبدر " :فه ،هـ ( 1999 :حممد بن افتهامي بن املدين بن علي كنُّون ) ت .7٥
  .(6)هـ (  1991 :يف سرية وافده ) ت ،ط" – افتهامي انموال

 :فه ،هـ ( 199٥ :) ت بن أمحد افسباعي احلسينأبو عبد هللا حممد افصغري بن عبد املعطي  .72
 هـ ( 1999 :" يف سرية وافده ) تمهذب ا خ ق وافطباع مبناقب عبد املعطي س فة افسباع"

  .(٥)شيخ اجلماعة يف وقته ابفقطر افسوسي 

 :فه منيومة ،؟؟؟ ( :ت ) افشنقيطي ماء افعيننسيدي املصطيى حممد بوي ابن افشيخ افشيخ  .77
  .هـ ( 1962 :يف سرية وافده ) ت ،"سراج افساري يف سرية افوافد املختار"

 :فه ،هـ ( 1997 :) ت افشنقيطي ماء افعيننسيدي املصطيى بن افشيخ اأمحد اهليبة افشيخ  .72
  ."مدح افوفد فوافده"

 :فه ،هـ ( 1993 :) ت افشنقيطي ماء افعينناملصطيى افنعمة ابن افشيخ  حممد افغيث افشيخ .73
 تقيل ؛ مجا فيه ا مداح افيت (6)" يف جملدين ط - (1) يف ا مداح املاعينية (2) ا حبر املعينية "

                           
  .صوابه ما ذكرانه ،وهو خطأ :قلت ،هـ 1992يف حنو سنة  مات :( 677/  1س افيهارس ) فهر افكتاين يف  قال ( 1)
  .( 677/  1س افيهارس فلكتاين ) (  فهر 6)
  .( 971/  66ب رگ افطهراين ) (  افذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا 9)
/  1ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  ،( 6230/  2) ضمن موسوعة أع م املغرب  ،البن سودةإحتاف املطافا  ( 6)

  .( 22 :فلقيطوين ) ص معجم املطبوعات املغربيةو  ،( 129
/  1 ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة ) ،( 6222/  2) ضمن موسوعة أع م املغرب  ،البن سودةإحتاف املطافا  ( ٥)

  .املغرب ،إقليم شيشاوة ،خمطوط حبوزة مدرسة أوالد عبد املوىلوهو  :قلت ،( 667
ْت يك   ﴿ :قال تعاىل ،اجلاري :املاء املعن ؛ أي :نسبة إىل ( 2)   .[90 :]امللك ﴾ ْم مب ياٍء ميع نٍ ق ْل أيريأييـْت ْم إ ْن أيْصبيحي مياؤ ك ْم غيْورًا فيميْن َيي

 



 مذكرات" :وفه أيضاً  ،زهاء مخسمائة وعشرين شاعراً  افشعراء به فبلغ ،هـ ( 1962 :وافده ) ت يف
  .(9) عن كل ما مسعه عن وافده ط" -

"أخبار افوافد وبنيه  :فه ،هـ ( 1966 :حممود شكري بن عبد هللا بن حممود اآلفوسي ) ت .20
  .(6)هـ ( وإخوته  1631 :ا ماجد" يف سرية وافده ) ت

شرح افصدور  " :فه ،هـ ( 1966 :علي بن عبد افرمحن بن حممد بن حسن املشهور ) ت .21
مة عبد افرمحن بن حممد بن حسن بذكر أحوال وسري وإجازات ومناقب املسربل ابفنور احلبيب افعّ  

  .يف سرية وافده ،ط" - املشهور

افوسيلة إىل املطلوب يف بعض " :فه ،هـ ( 1962 :) ت حممد افطاهر بن افشيخ حممد اجملذوب .26
 1667 :ط" يف سرية وافده ) ت - ما اشتهر من مناقب وكرامات ويل هللا افشيخ حممد اجملذوب

  .(٥)" افورد املطلوب يف شرح رواتب افشيخ حممد اجملذوب" :وفه أيضاً  ،هـ (

 :فه ،هـ ( 19٥1 :املامقاين افنجيي ) تعبد هللا بن حممد حسن بن عبد هللا بن حممد ابقر  .29
  .(2)هـ (  1969 :ط" يف سرية وافده ) ت -"خم ن املعاين يف ترمجة افوافد املامقاين 

فه كتاب يف سرية  ،هـ ( 19٥9 :) ت حممد بن عبد هللا بناين افرابطيفتح هللا بن أيب بكر بن  .26
  .(7) ابفرابط ملؤسس افطريقة افبنانية ،هـ ( 1626 :وافده ) ت

"هبجة افنادي  :فه ،هـ ( 19٥6 :صدر افدين حسن بن هادي بن حممد علي آل افصدر ) ت .2٥

                                                                                   
  .ماء افعينن :نسبة إىل ( 1)
  .( ٥72 :وب د شنقيط فلنحوي ) ص ،( 6360/  2 ضمن موسوعة أع م املغرب ) ،البن سودةإحتاف املطافا  ( 6)
  .( 626/  1ا ع م فل ركلي )  ( 9)
وفلكتاب نسخة خبط امللؤفف يف املرك   ،( 602 :(  افتاريخ وامللؤرخون افعراقيون يف افعهد افعثماين فعماد عبد افس م رؤوف ) ص6)

  .( صيحة676يف ) ،(11662) :ونسخة أخرى برقم ،(2269) :برقم ،( صيحة106افوطين فلمخطوطات ببغداد )
  .( 1270/  6معجم املطبوعات افعربية فسركيس )  ( ٥)
 ،( 1٥0/  ٥وأعيان افشيعة حملسن ا من )  ،( 690/  60 ،1٥6/  6(  افذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ افطهراين ) 2)

  .( 990 :ومعجم املطبوعات افنجيية فألميين ) ص
  .( 6299/  7) ضمن موسوعة أع م املغرب  ،البن سودةإحتاف املطافا  ( 7)

 



  .(1)يف أحوال أيب احلسن اهلادي" 

 :) ت بعد افبخاري افقنوجي احلسيين حسنبن صديق بن حممد  أبو افنصر علي حسن افطاهر .22
(  هـ 1907 :سرية وافده ) ت يف ،يف أربعة أج اء " (6) ط - "مآثر صديقي :فه ،هـ ( 19٥6

(9).  

 :ي ) تصيهاين افكلباسا  حممد إبراهيم اخلراساينأبو اهلدى بن أيب املعايل حممد بن احلاج  .27
هـ  191٥ :يف سرية وافده ) ت ،ط" - يف أحوال افوافد افقمقام"افبدر افتمام  :فه ،هـ ( 19٥2

جمموعة افرسائل  بعت ضمنوط   ،هـ 1917سنة  أتفييهافرغ من  ،ـ (ه 1626 :وجيدّ ه ) ت ،(
  .(6) صوفية اخلمس عشرة فوافدها 

افروضة  :أو ،"افدوحة املعهودة :فه ،هـ ( 19٥3 :افعابد بن أمحد بن افطافب ابن سودة ) ت .22
هـ  1961 :املعهودة يف ترمجة وأشياخ أيب افعباس أمحد بن افطافب ابن سودة" يف سرية وافده ) ت

ا محدية املنسوبة يوجد خب انتنا  ،يقا يف جملد :قال ابن سودة .وفوائده ،وعلومه ،وذكر شيوخه ،(
  .(٥)]فلجيدّ  أيب افعباس أمحد بن افطافب ابن سودة[ 

 :فه ،هـ ( 19٥3 :املعروف بسيْده ْم ) ت ،حممد بن حممد بن رشيد بن حممد افعراقي احلسيين .23
 ،ووافدته ،هـ ( 1962 :"افسعادة ا بدية يف أحوال ا بوين وفروعها املرضية" يف سرية وافده ) ت

  .(2)ه وإخوت

"ترمجة افسيد داود افسعدي" يف سرية  :فه ،هـ ( 19٥3 :حممد رشيد بن داود افسعدي ) ت .30

                           
  .( 662 :يخ وامللؤرخون افعراقيون يف افعهد افعثماين فعماد عبد افس م رؤوف ) ص(  افتار 1)
  .م 136٥ - هـ 1969 سنة يف فكناو فلغة ا ورديةاببا ط    (6)
  .( 16٥0/  2ن هة اخلواطر فلحسين )   (9)
  .( 27/  9 ب رگ افطهراين )إىل تصانيف افشيعة آلقا وافذريعة  ،( 6٥9/  6أعيان افشيعة حملسن ا من )  ( 6)
/  2ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،وإحتاف املطافا البن سودة ،( 603/  1(  دفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة ) ٥)

9079 ).  
  .( 9077/  2ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،(  سيلُّ افنّ صيال البن سودة2)

 



  .(1)وأضاف إفيها بعض تراجم أجداده  ،هـ ( 1637 :وافده ) ت

 :فه ،هـ ( 1921 :) ت افشنقيطي ماء افعيننسيدي املصطيى افشيخ مربيه ربه ابن افشيخ  .31
  .هـ ( 1962 :يف سرية وافده ) ت ،"افشيخ ماء افعينن قرة افعينن يف كرامات"

"افغنيمة افباردة يف ترمجة سيدان  :فه ،هـ ( 1929 :) ت  أمحد بن احلاج افعياشي سكريج .36
  .يف سرية وافده ووافدته ،ط" -افوافد وسيدتنا افوافدة 

 ويقّ ت  ،اكشياملسييوي املر  بن املبار  أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد هللا .39
املعروف اببن امل

 :ط" يف سرية وافده ) ت -"إظهار احملامد يف افتعريف مبوالان افوافد  :فه ،هـ( 1923 :)ت
  .(6) هـ ( 1963

"مذكرات" يف  :فه ،هـ ( 1971 :حممد اف م مي بن حممد بن جعـير بن إدريس افكتاين ) ت .36
 ،عن حياة وافده حممد بن جعير افكتاين افشهري :دةقال ابن سو  .هـ ( 196٥ :سرية وافده ) ت

"عقد اف مرد واف برجد يف سرية االبن وافوافد  :أيضاً فه و  ،(9)مات دون إمتامها  ،تقا يف ع دَّة كراريس
وحّققه وذيَّل عليه حييده علي بن حممد مجعه  ،هـ ( 196٥ :ط" يف سرية وافده ) ت-واجلد 

  ."حيايت" يف ث ثة جملدات :وطبعه ابسم ،هـ ( 1666 :املنتصر ابهلل افكتاين ) ت

يف  ،ط" -"حممد شاكر من أع م افعصر  :فه ،هـ ( 1977 :افشيخ أمحد حممد شاكر ) ت .3٥
  .(6) هـ ( 2٥19 :سرية وافده ) ت

" يف سرية اخلطيب يف رسائل احلبيب" :فه ،هـ ( 1973سوسي ) اف احلبيب اجلرّاريعلي بن  .32
  .(٥)هـ (  1990 :) ت بعد وآاثره وافده

                           
  .( 660 :افعهد افعثماين فعماد عبد افس م رؤوف ) ص (  افتاريخ وامللؤرخون افعراقيون يف1)
/  2ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،إحتاف املطافا البن سودة ،( 120/  1(  دفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة ) 6)

  .( 29/  7وا ع م فل ركلي )  ،( 6226
 9670/  3ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،وسيلُّ افنّ صيال البن سودة ،( 603/  1(  دفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة ) 9)

).  
  .( 1٥7 ،1٥2/  2ا ع م فل ركلي )  ( 6)
  .( 99٥9/  3 ،6367 / 2ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،إحتاف املطافا البن سودة ( ٥)

 



"وافدي  :هلا ،هـ ( 1920 :ا مرية عائشة عثمان أوغلي بنت افسلطان عبد احلميد افثاين ) ت .37
  .هـ ( 1992 :يف سرية وافدها ) ت ،ط" –افسلطان عبد احلميد افثاين 

دّ يق افغماري احلسين ا زهري ) ت .32  :فه ،هـ ( 1920 :أبو افييض أمحد بن حممد بن افصّ 
دّ يق   19٥6 :ط" يف سرية وافده ) ت –"افتصور وافتصديق أبخبار افشيخ سيدي حممد ابن افصّ 

"سبحة افعقيق بذكر مناقب افشيخ سيدي  :بعنوان ،وهو خمتصر من كتاب آخر فه كبري ،(1)هـ ( 

دّ يق" حم   .(6)مد بن افصّ 

"إفادة افغ يَّب  :فه ،هـ ( 1926 :حممد ا من بن أمحد بن سيدي حممد ) بيدّ ي ( افعلوي ) ت .33
س مبناقب شيخنا ووافدان أيب افعباس    .هـ ( 1966 :يف سرية وافده ) ت ،ط" -اجل  َّ

 :) ت كتاب يف ترمجة وافدهفه   ،هـ ( 1926 :حممد عبد احلي بن عبد افكبري افكتاين ) ت .100
 ،وفعلها خترج يف جملد ضخم ،أفردت ترمجته ابفتأفيف :افيهارس"قال يف "فهرس  .هـ ( 1999

"أعذب املوارد يف  :كما خيرَّج فه ع دَّة فهارس وإجازات ؛ منها  .(9) ييسَّري هللا عليَّ إكمافه آمن
و "فتح افقدير يف أسانيد وافدي افشيخ عبد  ،افطرق افيت أ جي  ابفتسليك عليها افشيخ افوافد"

ترقية املريدين مبا تضمنته سرية " :وفه أيضاً  .(6)و "منية افقاصد يف أسانيد افشيخ افوافد"  ،افكبري"
  .يف سرية وافدته ،ط" - افسيدة افوافدة من أحوال افعارفن

 ،هـ ( 1929 :افيهري ) تأبو افيضل عبد احلييظ بن حممد افطاهر بن عبد افكبري افياسي  .101
يف مناقب  ،"روضة اجلّنات يف ذكر شيخنا افوافد وأشياخه وما هلم من املناقب واحلسنات" :فه

  .(٥)هـ (  1966 :وافده ) ت

                           
  .( 6٥9/  1وا ع م فل ركلي )  ،( 133/  1رخ املغرب ا قصى البن سودة ) (  دفيل ملؤ 1)
  .( 66/  2وا ع م فل ركلي )  ،( 6 ،9 ،6 :(  افتصور وافتصديق فلغماري ) ص6)
  .( 762/  6(  فهرس افيهارس فلكتاين ) 9)
  .( 767/  6(  فهرس افيهارس فلكتاين ) 6)
/  1ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  ،( 6266/  2ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،بن سودة(  إحتاف املطافا ال٥)

616 ).  

 



 ،هـ ( 1929 :افدرقاوي ) ت حممد املختار بن احلاج علي بن أمحد بن حممد افسوسي اإلفغي .106
يف  ،ط" -"افرت ق املداوي يف ترمجة افشيخ سيدي احلاج علي افدرقاوي  :فه ،صاحب "املعسول"

رُّ اجللي يف مناقب افشيخ سيدي احلاج  ،يف جملد هـ ( ابقرتاح منه 1962 :ده ) تسرية واف و "افسّ 
ل ما يتعلق ابفشيخ سيدي احلاج على و "افيتح افقدوسي يف ك ،ط" يف مناقب وافده –علي 

  .(1)خ" يف سرية وافده أيضاً يف مخسة أج اء  -افسوسي 
"بطل  :فه ،هـ ( 1929 :افكاظمي ) ت بن حممد حسن اخلافصي حممد بن حممد مهدي .109

  .(6)هـ (  1966 :" يف سرية وافده ) تط –افشيخ حممد مهدي اخلافصي  ..اإلس م

 :فه ،هـ ( 1926 :بن عبد افكبري افكتاين ) ت افشهيد افباقر بن حممدأبو اهلدى حممد  .106
و "افتاج املرصا ابجلوهر افيريد  ،(9)ط"  –"أشرف ا ماين يف ترمجة افشيخ سيدي حممد افكتاين 

 :يف سرية وافده ) تك مها   ،(6)يف ترمجة افشيخ اإلمام حممد افكتاين افشهيد" يف ث ثة أج اء 

 ،(٥)يف مثانية أج اء  ،و "دائرة افعلوم واملعارف افكتانية" ؛ وهي افرتمجة افكربى فوافده ،هـ ( 1967
أبهل املقامات واب خّص وافدي صاحب افكماالت يف  أقنوم افسعادات يف افتنويه " :وفه

ْعر يف مدح وافده  :وفه ،(2) ويضم ع دَّة ختميسات فه على قصائد وافده ،اهلدا ت" ؛ وهو ديوان ش 

"كوثر املعاين يف مجا شعر وافدان افشيخ حممد  :فهو  ،(7) يف مدح وافدهأيضًا  آخر رعْ ديوان ش  

                           
/  1ودفيل ملؤرخ املغرب ا قصى البن سودة )  ،( 6221/  2ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،(  إحتاف املطافا البن سودة1)

  .( 621/  6ا ع م فل ركلي ) و  ،( 132
  .( 11٥/  7 ع م فل ركلي ) ا ( 6)
وافتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري  ،( 9927/  3ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،(  سيلُّ افنّ صيال البن سودة9)

  .( 116 :) ص
  .( 119 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 6)
  .( 11٥ :ملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) صافتأفيف وهنضته اب ( ٥)
  .مقدمة احملقّ ق ،( 96 :) ص أشرف ا ماين يف ترمجة افشيخ سيدي حممد افكتاين ( 2)
  .( 11٥ :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 7)



عْ  ،(1)افكتاين"  "غنية و  ،(6)ر املمدوح به وافدان افيرد اجلاما" و "افثمر افيانا يف خمتارات من افشّ 

عْ   ،(6)"أسهل املقاصد يف أسانيد افشيخ افوافد"  :وفه ،(9) ر املمدوح به شيخنا افوافد"افوافد يف افشّ 

و "سلسلة افعسجد يف فهرس وافدان  ،(٥)"إكرام افصادر وافوارد مبعجم شيوخ اإلمام افوافد" و 

و "افتشوف ملعرفة أسانيد  ،(7)و "بغية افقاصد يف اإلجازة بطريق افشيخ افوافد"  ،(2)افشيخ حممد" 

و " كنوز  ،(3)"زاد املسري يف مجا ك م وافدي يف افتيسري"  :وفه ،(2)وافدان فكتب افتصوف" 

"آ ت افتهاين يف ترمجة  :أيضاً  هوف .(10)احلقائق يف مجا ك م وافدي على حديث خري اخل ئق" 

و "افسراج املنري يف مجا ما عثرت عليه من رسائل افشيخ  ،(11) جيدّ ان افشيخ عبد افكبري افكتاين"

 ،(19)يف سرية وافدته  ،"صيد املآثر افشاردة يف ترمجة افسيدة افوافدة" :وفه أيضاً  ،(16)عبد افكبري" 

. وفه غري .(16) يف كراستن ن شرت جبريدة افشعب ،ترمجة فشقيقه حممد املهدي افكتاين :وفه أيضاً 
  .وفيما ذكرانه كياية ،وعائلته افكتانية ،ذفك يف وافده

"منن  :فه ،هـ ( 1922 :حممد افبشري بن افشيخ اخلدمي أمحد بن حممد بن حبيب هللا ) ت .10٥

                           
  .( 112 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 1)
  .( 116 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 6)
  .( 112 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 9)
  .( 116 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 6)
  .( 116 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( ٥)
  .( 112 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 2)
  .( 119 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 7)
  .( 119 :شرين فلجراري ) صافتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افع ( 2)
  .( 112 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 3)
  .( 112 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 10)
  .( 116 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 11)
  .( 112 :غرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) صافتأفيف وهنضته ابمل ( 16)
  .( 117 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 19)
  .( 116 :افتأفيف وهنضته ابملغرب يف افقرن افعشرين فلجراري ) ص ( 16)



  .هـ ( 1962 :ط" يف سرية وافده ) ت -افباقي افقدمي يف سرية افشيخ اخلدمي 

يف سرية وافده أمري افشعراء )  ،ط" -"أيب شوقي  :فه ،هـ ( 1927 :حسن أمحد شوقي ) ت .102
  .هـ ( 19٥1 :ت

  .(1)"اجملد اف اهر افتافد يف ترمجة افسَّيّ د افوافد"  :فه ،هـ ( 1939 :أمحد احلداد افتطواين ) ت .107

" ط –شعر حيين انصف " :فه ،هـ ( 193٥ :) ت جمد افدين بن حيين بن إمساعيل انصف .102
  .(6) كتب مقدمته افدكتور طه حسنو  ،خ فهوأرَّ  ،هـ ( 1992 :) ت وافدهر عْ ش  فيه مجا  ،يف جملد

"حياة  :فه ،هـ ( 193٥ :حممد افعابد بن عبد هللا بن عبد افس م بن ع ل افياسي ) ت .103
يقا يف جملد  ،هـ ( 1962 :افوزير أيب حممد عبد هللا بن عبد افس م افياسي" يف سرية وافده ) ت

(9).  

افلييب صيحات خافدة من اجلهاد فل عيم " :هلا ،هـ ( 1932 :) ت زعيمة سليمان افباروين .110
  .(6) وا وراق اخلاصة به وهو جتميا وترتيب ملذكرات وافدها ،ط" – سليمان افباروين

يف سرية وافده )  ،ط" -"حدثين وافدي  :فه ،هـ ( 1932 :حممد حسن افوزاين احلسين ) ت .111
  .هـ ( 1937 :ت

ويش" يف سرية وافده "ريج ل در  :فه ،هـ ( 1933 :غ م افسيدين بن غ م افثقلن اهلندي ) ت .116
(٥).  

. سريته افعلمية ."افشيخ سعيد افكرمي :فه ،هـ ( 1600 :عبد افكرمي سعيد افكرمي ) ت .119
. خمتارات من ."أمحد شاكر افكرمي :وفه أيضاً  .هـ ( 19٥9يف سرية وافده )  ،ط" –وافسياسية 

                           
  .( ٥٥/  1معجم امللؤفين املعاصرين حملمد خري رمضان يوسف )  ( 1)
  .( 673/  ٥ ،62٥/  6 ا ع م فل ركلي ) ( 6)
ضمن موسوعة أع م  ،وسيلُّ افنّ صيال البن سودة ،( 6339/  2ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،(  إحتاف املطافا البن سودة9)

  .( 9626/  3 ،6336/  2املغرب ) 
  .( 139 :تكملة معجم امللؤفين حملمد خري رمضان يوسف ) ص ( 6)
  .( 606/  7مستدركات أعيان افشيعة حلسن ا من )   (٥)



  .(1)(  هـ 1962ط" يف سرية أخيه )  -آاثره ا دبية وافنقدية وافقصصية 

نته مقدمة يف علم ضمَّ  ،"رحلة إىل احلق" :هلا ،هـ ( 1600 :) ت فاطمة بنت علي افيشرطية .116
وهلا  .كرامات وافدها وأصحابه وأحواهلم  يف ،ق"مواهب احل" :وهلا أيضاً  .مث سرية وافدها ،افتصوف

  .(6) افطريقة وأدهبا وأصوهلا وأحكامها ووصا  وافدها يف ،"نيحات احلق" :أيضاً 

 :فه ،هـ ( 1609 :إبراهيم بن سيدّ  بن حممد بن سيدّ  ا بيريي اإلنتشائي افشنقيطي ) ت .11٥
  .هـ ( 1966 :ط" يف سرية وافده ) ت –"رانت املثاين يف ترمجة افشيخ سيدّ  افثاين 

كتاب يف   :فه ،هـ ( 1609 :) ت ن افصديقي افدكايلشعيب بن عبد افرمحبن أيب عبد افرمحن  .112
  .(9)هـ (  19٥7 :) ت افتعريف بوافده

 :فه ،هـ ( 1609جمد افدين حممد علي بن حممد رضا بن حممد حسن افنجيي ا صيهاين )  .117
  .(6)رسافة يف ترمجة جيدّ ه  :وفه أيضاً  ،هـ ( 1926ط" )  –"رسافة يف ترمجة وافده 

 :فه ،هـ ( 1606 :افقامسي افدمشقي ) ت بن قاسم بن مجال افدين بن حممد سعيدظافر  .112
وافعجيب أنه مل يره ؛  .(٥)هـ (  1996 :ت يف سرية وافده ) ،ط" –"مجال افدين افقامسي وعصره 

وبعض أوراق  ،وقد اعتمد يف كتابه هذا على افروا ت افشيهية ، ن وافده تويف بعد والدته بسنة
  .فدهوا

"مناقب احلبيب أمحد بن حسن  :فه ،هـ ( 1607 :علي بن أمحد بن حسن افعطاس ) ت .113
  .خمطوط ،يف سرية وافده ومناقبه ،افعطاس"

"وافدي   :فه ،هـ ( 1611 :) ت احلسين حممد إبراهيم بن أمحد بن جعير بن إدريس افكتاين .160

                           
وذيل  ،( 91٥/  1وتتمة ا ع م حملمد خري رمضان يوسف )  ،( 606/  ٥(  موسوعة أع م فلسطن حملمد عمر محادة ) 1)

  .( 126 :وإمتام ا ع م فلدكتور ن ار أابظة وحممد ر ض املاحل ) ص ،( 162/  1ا ع م  محد افع ونة ) 
  .( 611 ،610 :تكملة معجم امللؤفين حملمد خري رمضان يوسف ) ص ( 6)
  .( 236 ،239 :وتكملة معجم امللؤفين حملمد خري رمضان ) ص ،( 127/  9ا ع م فل ركلي )  ( 9)
  .( 67 :املقدمة ) ص ، يب اجملد حممد رضا ا صيهاين وقاية ا ذهان ( 6)
  .( 620 :وتكملة معجم امللؤفين حملمد خري رمضان ) ص ،( 103/  1(  ذيل ا ع م  محد افع ونة ) ٥)



  .(1)هـ (  1960 :يف سرية وافده ) ت ،كما عرفته"

  .(6)خمطوط  ،فه كتاب يف سرية وافده ،هـ ( 1616 :علوان شيخ إبراهيم حقي افعلواين ) ت .161

"قصة ا جمد يف حياة  :فه ،هـ ( 1616 :افشريف حممد مشس افدين بن افشيخ حميوظ ) ت .166
  .(9)يف سرية وافده  ،افوافد"

"خطوات فوق  :فه ،هـ ( 1661 :ا مري مشاري بن عبد افع ي  بن عبد افرمحن آل سعود ) ت .169
 ،هـ ( 1979 :يف سرية وافده امللك عبد افع ي  بن عبد افرمحن آل سعود ) ت ،ط" –افصخور 

  .وكياحه يف توحيد اململكة افعربية افسعودية

يف  ،ط" –"وافدي  :فه ،هـ ( 1666 :) ت حممد بن املهدي بن حبيب هللا احلسيين افشريازي .166
  .هـ ( 1920 :سرية وافده ) ت

بـينَّكة امليداين ) ت .16٥ بـينَّكة  :فه ،هـ ( 166٥ :عبد افرمحن حي "افوافد افداعية املريب افشيخ حسن حي
  .هـ ( 1932 :يف سرية وافده ) ت ،ط" -. قصة عامل جماهد حكيم شجاع .امليداين

حياة اإلمام  "صيحات مشرقة من :فه ،هـ ( 166٥ :حممد بن علوي بن عباس املافكي ) ت .162
  .هـ ( 1931 :يف سرية وافده ) ت ،ط" -افسيد علوي املافكي 

"افنسيم افعلوي  :فه ،هـ ( 1662 :أبو احلسن جمد افدين بن حممد بن منصور امللؤيدي ) ت .167
 ،وافروح احملمدي يف خرب افسيد اإلمام افيحيوي أيب حممد حممد بن منصور امللؤيدي" يف سرية وافده

وهو  ،وما قيل فيه من املراثي ،ووصا ه ،وك مه ،وعلمه ،وحلمه ،تواضعه :صواًل كثرية يفضيمَّنه ف
  .خمطوط ضمن جمموع مبكتبة امللؤفف

 :فه ،هـ ( 1663 :) ت املهدي بن حبيب هللا احلسيين افشريازي حممد بن بنحممد رضا  .162
  .هـ ( 1666 :يف سرية وافده ) ت ،ط" – خواطر عن افسيد افوافد"

يف  ،ط" -. أمحد حممد شاكر ."من أع م افعصر :فه ،هـ ( 1691 :أسامة أمحد شاكر ) ت .163

                           
  .( 6361 / 2ضمن موسوعة أع م املغرب )  ،(  إحتاف املطافا البن سودة1)
  .رمضان ( ك مها حملمد خري 973 :وتكملة معجم امللؤفين ) ص ،( 979/  1(  تتمة ا ع م فل ركلي ) 6)
  .افشريف حممد مشس افدين بن افشيخ حميوظ :ترمجة ،(  معجم افبابطن فشعراء افعربية يف افقرنن افتاسا عشر وافعشرين9)



  .هـ ( 1977 :سرية وافده ) ت

"ترمجة احلبيب أمحد بن  :فه ،هـ ( 1691 :ت )عبد افقادر بن أمحد بن عبد افرمحن افسقاف  .190
  .خمطوط ،يف سرية وافده ،عبد افرمحن افسقاف"

افقصة افكاملة حلياة . ."هذا وافدي :فه ،هـ ( 1696 :حممد سعيد رمضان افبوطي ) ت .191
  .(1) يف سرية وافده ،"ط - افشيخ م  َّ رمضان افبوطي من والدته إىل وفاته

 -. رائد فّن افنحت يف افعراق ."فتحي صيوت :فه ،هـ ( 169٥ :جنيد فتحي صيوت ) ت .196
  .هـ ( 1922 :يف سرية وافده ) ت ،ط"

فضيلة افشيخ عبد  ،"قاضي افعواصم :فه ،هـ ( 169٥ :عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش ) ت .199
  .هـ ( 1602 :يف سرية وافده ) ت ،ط" -. سريته ونتاجه افيكري .هللا بن عمر بن دهيش

رية واثئقية س ،"حممد أمحد ا سد :فه ،هـ ( 1692 :انصر افدين بن حممد أمحد ا سد ) ت .196
  .هـ ( 19٥2 :يف سرية وافده ) ت ،ط" –

ترمجة افشيخ عبد " :فه ،؟؟؟ ( :ت ) حممد رشيد بن عبد افقادر بن مصطيى افرافعي افياروقي .19٥
 ،ميىت افد ر املصريةهـ (  1969 :يف سرية وافده ) ت ،ط" – افقادر افرافعي افياروقي احلنيي

  .(6) وشيخ افسادة احلنيية

 1922 :يف سرية وافده ) ت ،ط" -"كذا كان أيب  :فه ،إمساعيل بن سعد بن إمساعيل افعتيق .192
  .هـ (

هـ  1971 :يف سرية وافدها ) ت ،ط" - زكي مبار  سرية ذاتية " :هلا ،(9) كرمية زكي مبار  .197
).  

يف  ،"صور من حياة عبد افع ي " :فه ،ا مري ط ل بن عبد افع ي  بن عبد افرمحن آل سعود .192
  .هـ ( 1979سرية وافده ) 

                           
  .( 127 :تكملة معجم امللؤفين حملمد خري رمضان ) ص ( 1)
  .( 36٥ ،366/  1ومعجم املطبوعات افعربية فسركيس )  ،( 62/  6ا ع م فل ركلي )  ( 6)
  .عادل افشامي :مجعتها ونسقتها ابالشرتا  ما ( 9)



"مواقف اجتماعية من حياة افشيخ افعّ مة عبد  :فه ،حممد بن عبد افرمحن بن انصر افسعدي .193
  .هـ ( 1972 :يف سرية وافده ) ت ،ط" -افرمحن بن انصر افسعدي 

هـ  1920 :يف سرية وافدها ) ت ،"ط - . كلمات ومواقف.مكرم عبيد" :هلا ،دمىن مكرم عبي .160
).  

يف سرية  ،ط" –"وافدي علي بن عبد هللا احلصن  :فه ،عبد هللا بن علي بن عبد هللا احلصن .161
  .هـ ( 1926 :وافده ) ت

مة رضى هللا حممد املختار "افسرية  :فه ،رضى هللا عبد افوايف بن املختار افسوسي .166 افذاتية فلع َّ
اقتبسها ممَّا كتبه وافده عن  ،هـ ( 1929يف سرية وافده )  ،ط" –. جمر ت أطوار حياته .افسوسي

  .أدوار حياته يف كتبه وخمطوطاته

يف سرية وافده )  ،ط" -"مصطيى افسباعي أبق م حمبيه وعارفيه  :فه ،حممد مصطيى افسباعي .169
  .هـ ( 1926 :ت

هـ  1923 :) ت يف سرية وافده ،"سرية افشيخ حممد احلامد" :فه ،حممود حممد حممود احلامد .166
  .خمطوط ،(

 - بن افتعليم وافسياسة ن علي طهأستاذ ا جيال عبد افرمح" :هلا ،فدوى عبد افرمحن علي طه .16٥
  .هـ ( 1923 :) ت يف سرية وافدها ،"ط

يف سرية  ،ط" -. من خ ل أوراقه افشخصية ."افسنهوري :هلا ،(1)اندية عبد افرزاق افسنهوري  .162
  .هـ ( 1931 :وافدها ) ت

حياة سيدي  يضاحإ يف قبسات افنور" :فه ،بكر بن علي بن أيب بكر بن علوي املشهورأبو  .167
 :يف سرية وافده ) ت ،ط" - يب بكر بن علوي املشهورأافداعي اىل هللا احلبيب علي بن  افوافد

ترمجة  :وفه أيضاً  ،افع مة افسيد أيب بكر بن علوي املشهورترمجة جليدّ ه   :وفه أيضاً  ،هـ ( 1606
  .وعةومجيعها مطب ،افرمحن املشهور افسيد علوي بن عبدفوافد جيدّ ه  

يف سرية  ،ط" -. ذكر ت وعيات ." مح ة بصنوي يف زمحة احلياة :فه ،إبراهيم مح ة بصنوي .162

                           
  .هـ ( 1690 :(  ابالشرتا  ما زوجها املستشار افدكتور توفيق افشاوي ) ت1)



  .هـ ( 1602 :وافده ) ت

اف اهر يف احلديث افعاطر " :فه ،ور احلسينرف  حممد صاحل بن عبد هللا افي  حممد عبد افلطيف بن  .163
  .(1)هـ (  1607 :يف سرية وافده ) ت ،ط" –يرفور عن افوافد افياخر افشيخ حممد صاحل اف

. .هكذا قرأهتم :ط" ضمن كتابه –"يف ذكرى أيب  :فه ،عبد اهلادي بن حمسن افيضلي .1٥0
 ،16٥/  1شخصيات علمية وأدبية راحلة من افقرن اخلامس حىت افقرن اخلامس عشر اهلجري ) 

  .هـ ( 1603 :يف سرية وافده ) ت ،( 63٥

هـ  1619 :يف سرية وافدها ) ت ،ط" - ذكر ت مطوية ..حيىي حقي" :هلا ،هنى حيىي حقي .1٥1
  .(6) إبراهيم عبد افع ي فتلميذه و  ،هلا كما رواها  ،(

 حيدّ ث افشيخ محيَّاد بن  :فه ،عبد ا ول بن محّاد بن حممد ا نصاري .1٥6
"اجملموع يف ترمجة افعّ مة امل

  .هـ ( 1612 :يف سرية وافده ) ت ،ط" -وسريته وأقوافه ورح ته  ،حممد ا نصاري

 - مد اهلدارهداية ا خيار يف سرية افداعي إىل هللا حم" :فه ،عبدهللا اهلداربن حممد  بن حسن .1٥9
املختار من مراس ت افداعي إىل هللا حممد " :وفه أيضاً  ،هـ ( 1612 :) ت يف سرية وافده ،ط"

  .ط" – اهلدار

يف  ،ط" –"افعشق ا بدي يف سرية وافدي  :فه ،افصدرحممد صادق بن حممد بن مقتدى  .1٥6
  .هـ ( 1613 :سرية وافده ) ت

. حياته ."افعامل افعابد :فه ،عبد امللك بن حممد بن عبد افرمحن بن قاسم افعاصمي افقحطاين .1٥٥
"افشيخ عبد افرمحن بن  :وفه أيضاً  ،هـ ( 1661 :يف سرية وافده ) ت ،ط" -وسريته وملؤفياته 

  .هـ ( 1936 :يف سرية جيدّ ه ) ت ،ط" -. حياته وسريته وملؤفياته .قاسم

"فتح املنَّان برتمجة افعّ مة افشيخ عبد افع ي   :فه ،افسلمان عبد افع ي  بن حممدد بن عبد احلمي .1٥2
"أعذب املوارد يف ترمجة  :وفه أيضاً  ،هـ ( 1666 :يف سرية وافده ) ت ،ط" –بن حممد افسلمان 

                           
  .( 666 :إمتام ا ع م  ابظة واملاحل ) ص ( 1)
  .( 29٥ :تكملة معجم امللؤفين حملمد خري رمضان ) ص ( 6)



  .(1)ط"  –افشيخ افوافد 

مة مقبل "نبذة خمتص :هلا ،أم عبد هللا بنت مقبل بن هادي افوادعي .1٥7 رة من نصائح وافدي افع َّ
  .هـ ( 1666 :يف سرية وافدها ) ت ،ط" –وسريته افعطرة  ،بن هادي افوادعي

. حملات من سرية حياة ومسرية إجناز ."افسيد حبيب حممود أمحد :فه ،أمحد حبيب حممود أمحد .1٥2
  .هـ ( 1669 :يف سرية وافده ) ت ،ط" -

ن ،خافد وعبد افع ي  وصاحل .1٥3 . ."خادم افقرآن :هلم كتاب ،أبناء افشيخ عبد افرمحن آل ف ْر ي
ن    .هـ ( 1666 :يف سرية وافدهم ) ت ،ط" -افشيخ عبد افرمحن بن عبد هللا آل ف ْر ي

يف سرية  ،ط" -. مسرية حياة ."مساعد يوسف عبد اهلادي امليلم :فه ،يوسف مساعد امليلم .120
  .هـ ( 1667 :وافده ) ت

هكذا  " :فه ،املهدي بن حبيب هللا احلسيين افشريازي حممد بن بنحممد حسن بن حممد رضا  .121
  .هـ ( 1663 :يف سرية وافده ) ت ،ط" – كان أيب

يف سرية وافده )  ،ط" –"أعجوبة افعصر  :فه ،اجلربينبن عبد افرمحن عبد افرمحن بن عبد هللا  .126
  .هـ ( 1690 :ت

. حملات من سرية افشيخ اإلمام ."أيب كما عرفته :هلا ،عبد افرمحن اجلربينهيا بنت عبد هللا بن  .129
  .هـ ( 1690 :يف سرية وافدها ) ت ،ط" -عبد هللا بن عبد افرمحن اجلربين 

 حيدّ ث افشهيد ن ار ر ن :فه ،براء ن ار عبد افقادر ر ن .126
يف  ،ط" –. كما عرفته وافداً وم عيلّ ماً ."امل

  .هـ ( 1690 :ده ) تسرية واف

هـ  1691 :يف سرية وافده ) ت ،ط" –"وافدي كما عرفته  :فه ،أمحد بن علي اهلبطي افغماري .12٥
).  

 ،ط" –مسعان موسى فرح قندح  :افشاعر املناضل ،. ابن شطنا."وافدي :فه ،مازن مسعان قندح .122
  .هـ ( 1691 :يف سرية وافده ) ت

 -. أبو املساكن ."عبد افع ي  بن عبد هللا املوسى :فه كتاب ،وسىموسى بن عبد افع ي  امل .127

                           
  .( 276/  6معجم ا دابء اإلس مين املعاصرين  محد اجلدع )  ( 1)



  .هـ ( 1696 :يف سرية وافده ) ت ،ط"

"أضواء على ملؤفيات وحتقيقات معايل افشيخ  :فه ،بن عبد هللا بن دهيشبن عبد امللك  هشام .122
 وتعداد ملؤفياته ،هـ ( 169٥ :يف سرية وافده ) ت ،ط" - عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش

  .وافتعريف هبا ،وحتقيقاته

رسافة يف  :فه ،ن يل طهران ،جمد افدين افنصريي ابن صدر ا فاضل مريزا فطف علي افشريازي .123
  .(1)هـ  192٥رأيت مسودهتا عنده يف طهران يف سنة  ،مبسوطة :قال افطهراين .ترمجة وافده

حممد بن حممد علي بن حممد حسن بن حممد علي بن نصري افدين بن حممد رفيا بن حممد   .170
  .(6)رسافة مستقلة يف ترمجة وافده  :فه ،ن يل سلطان آابد ،شييا بن حممود

 ،ط" –ترمجة اإلمام افسيد افوافد املاجد  يف "فقد افواجد :فه ،حسن عبد احلكيم عبد افباسط .171
  .يف سرية وافده

"حياة وافدي غصن بن عمر افعاصمي  :فه ،خافد بن غصن بن عمر افعاصمي افقحطاين  .176
  .يف سرية وافده ،ط" –افقحطاين 

  .يف سرية وافده ،"ط – تروي بعدصة غ ة افيت مل . ق.ذفك املناضل .."أيب :فه ،درم ي ابرو  .179

يف سرية  ،ط" -حياة افوافد  "قصص من :فه ،صباح بن علي بن حممد بن علي شربَّ احلسيين .176
  .وبعض ما مسعه منه من افقصص احلاوية فلحكم واملواعظ واملسائل افيقهية ،وافده

. افعّ مة افشهيد افسيد حسن ."خطيب افعلماء :فه ،صدر افدين بن حسن بن علي افقباجني .17٥
  .يف سرية وافده ،ط" -افقباجني 

 –. أمري ا رطاوية ."سلطان افدويش :فه ،املطرييانيف بن سلطان بن عبد افرمحن افدويش  .172
  .يف سرية وافده ،ط"

سعاد عقد اجملد واإل " :فه ،بن نور افدين عبد افرمحن بن حممد بن علي بن حممدوجيه افدين  .177

                           
  .( 912/  3(  افذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ افطهراين ) 1)
  .( 6٥0 ،663/  7(  افذريعة إىل تصانيف افشيعة آلقا ب رگ افطهراين ) 6)



  .(1)" جدادبذكر ترمجة افوافد وا 

أدركت  من حياة افوافد  "ذكر ت خافدة عمَّا :فه ،أمحد احلسن ابن افشيخ حممد حامد احلسين .172
ار وآاثر افشيخ "جاما افيوائد من مناقب وأخب :وفه أيضاً  .يف سرية وافده ووافدته ،ط" –وافوافدة 

  .يف سرية وافده ،ط" -حممد حامد 

  .يف سرية وافده ،ط" - ..قال ،"حدثين وافدي :فه ،هشام عبد افوهاب نشابه .173

. افعامل ."وافدي معايل افشيخ حممد بن انصر افعبودي :هلا ،شريية بنت حممد بن انصر افعبودي .120
  .يف سرية وافدها ،ط" –املوسوعي 

  .يف سرية وافدها ،ط" –"وافدي  :هلا ،مرمي أمحد سعيد .121

  .يف سرية وافده ،"ط - "كان أيب م عيلّ ماً  :فه ،عبد افتواب يوسف .126

"صيحات من حياة احلبيب أمحد مشهور  :فه ،حامد بن أمحد مشهور بن طه بن علي احلداد .129
  .يف سرية وافده ،ط" -احلداد 

"هداية ا خيار يف ترمجة احلبيب حممد بن عبد هللا  :فه ،حسن بن حممد بن عبد هللا اهلدار .126
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يف سرية  ،ط" -. افسرية افذاتية ."خلف أمحد احلبتور :فه ،أمحد بن خلف بن أمحد احلبتور .12٥
  .وافده

 " :وفه أيضاً  .يف سرية وافده ،ط" –"مذكرايت وخمتارايت  :فه ،علي بن حمسن بن علوي افسقاف .122
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  .( 122 ،12٥/  ٥معجم امللؤفين فكّحافة )  ( 1)



 

  :بعض النتائج الطريفة املستخلصة من هذا البحث

 

  .ملؤفّ ياً  ة ومثاننوستمائة  :يف هذا افبحث كتاابً يف سرية وافده  أفَّف نْ بلغ عدد مي  .1

ريي آابئهنَّ إحدى عشرة امرأة .2 يت أفَّين يف س  أقدمهنَّ ا مرية عائشة عثمان  ،بلغ عدد افنساء اف َّ
  .هـ ( 1920 :أوغلي بنت افسلطان عبد احلميد افثاين ) ت

  :وهم ،من أفَّف يف سرية وافده نيماً  ا بناءمن  .3

  مد بن منصور ا وسي شرف افدين عبد افع ي  بن حممد بن عبد احملسن بن حمأبو حممد
د أبخبار ج"تذكار افوا :فه منيومة بعنوان ،هـ ( 226 :افدمشقي احلموي افشافعي ) ت

  .ورحلته ،وشيوخه ،هـ ( 212 :) ت ذكر فيها سرية وافده ،افوافد"

  فه  ،؟؟؟ ( :) ت افشنقيطي ماء افعيننسيدي املصطيى حممد بوي ابن افشيخ افشيخ
  .هـ ( 1962 :يف سرية وافده ) ت ،"افساري يف سرية افوافد املختار سراج" :منيومة

 املعرب افيصيح يف ترمجة افشيخ " :فه ،هـ ( 1001 :ي ) تحممد افصغري بن عبد هللا اهلبط
  .هـ ( 329 :يف سرية وافده ) ت ،اً بيت(  1979 )وهو عبارة عن منيومة يف " ؛ افنصيح

  :ومن ذفك ،من ا بناء من فه ث ثة كتب يف سرية وافده .4

 هـ  1929 :حممد املختار بن احلاج علي بن أمحد بن حممد افسوسي اإلفغي افدرقاوي ) ت
 -يخ سيدي احلاج علي افدرقاوي "افرت ق املداوي يف ترمجة افش :فه ،صاحب "املعسول" ،(

رُّ  ،يف سرية وافده يف جملد ط" ط" يف  –اجللي يف مناقب افشيخ سيدي احلاج علي و "افسّ 
خ"  -و "افيتح افقدوسي يف كل ما يتعلق ابفشيخ سيدي احلاج على افسوسي  ،مناقب وافده

  .يف سرية وافده أيضاً يف مخسة أج اء

 فه ث ثة  ،هـ ( 1926 :) ت اهلدى حممد افباقر بن حممد افشهيد بن عبدافكبري افكتاين ٔابو
يف  ،ط" - ٔاشرف ا ماين يف ترمجة افشيخ سيدي حممد افكتاين" :وهي ،هة وافدكتب يف سري 

يف ث ثة  ،"افتاج املرصا ابجلوهر افيريد يف ترمجة افشيخ اإلمام حممد افكتاين افشهيد"و  ،جملد



وفه  .اءيف مثانية ٔاج   ،؛ وهي افرتمجة افكربى فوافده "رة افعلوم واملعارف افكتانيةئدا"و  ،ءٔاج ا
ْعره آخر عشر كتاابً  اثينأكثر من  ْعر ،عن وافده ؛ ش  وما قافه افناس  ،وما قافه ابنه فيه من افشّ 

  .. إىل غري ذفك.وك مه يف افتيسري واحلديث ،ومشاخيه ،وإجازاته ،وأسانيده ،فيه من مدائح
رحلة إىل " :وهي ،دهاهلا ث ثة كتب عن واف ،هـ ( 1600 :) ت فاطمة بنت علي افيشرطية .5

كرامات وافدها   يف ،ق"مواهب احل"و  ،مث سرية وافدها ،نته مقدمة يف علم افتصوفضمَّ  ،"احلق
  .افطريقة وأدهبا وأصوهلا وأحكامها ووصا  وافدها يف ،"نيحات احلق"و  ،وأصحابه وأحواهلم

  .وهم ك ْثر ،من أفَّف أكثر من كتاب يف سرية وافده ا بناءمن  .6

بكر بن علي بن أيب بكر بن أبو  :ومن ذفك ،من ا بناء من أفَّف يف سرية وافده وجيدَّه ووافد جيدَّه .7
افداعي اىل هللا احلبيب علي بن  يضاح حياة سيدي افوافدإ يف قبسات افنور" :فه ،علوي املشهور

افع مة افسيد أيب بكر ترمجة جليدّ ه   :وفه أيضاً  ،يف سرية وافده ،ط" - املشهوريب بكر بن علوي أ
ومجيعها  ،افرمحن املشهور افسيد علوي بن عبدترمجة فوافد جيدّ ه   :وفه أيضاً  ،بن علوي املشهور

  .مطبوعة

أبناء  ،افع ي  وصاحلخافد وعبد  :من ا بناء جمموعة من اإلخوة أفَّيوا يف سرية وافدهم ؛ ومن ذفك .8
ن ن ."خادم افقرآن :هلم كتاب ،افشيخ عبد افرمحن آل ف ْر ي . افشيخ عبد افرمحن بن عبد هللا آل ف ْر ي

  .يف سرية وافدهم ،ط" -

  :ومن ذفك ،كلٌّ منهما يف سرية وافده  ،من أفَّف هو ووافده ا بناءمن  .9

 ؛ كلُّ واحٍد منهما أفَّف كتااًب يف  شاكر( هـ  1977 :) ت أمحد هـ ( 1691 :أسامة ) ت
   .سرية وافده

 ؛ كلُّ واحٍد منهما أفَّف كتااًب يف سرية  بن دهيشهـ ( ا 169٥ :هشام بن عبد امللك ) ت
  .وافده

  :ومن ذفك ،كلٌّ منهم يف سرية وافده  ،من أفَّف هو ووافده وجيدُّه   ا بناءمن  .11

 احلسيين  هـ ( 1666 :حممد ) ت بنهـ (  1663 :حممد حسن بن حممد رضا ) ت
  .؛ كلُّ واحٍد من هلؤالء أفَّف كتاابً يف سرية وافده افشريازي



 1917 :هـ ( بن حممد سعيد ) ت 1996 :هـ ( بن مجال افدين ) ت 1606 :ظافر ) ت 
  .اابً يف سرية وافدههـ ( افقامسي افدمشقي ؛ كلُّ واحٍد من هلؤالء أفَّف كت

أفَّف يف سريته مخسة من  ،هـ ( 1962 :) ت افشنقيطيافشيخ سيدي املصطيى ماء افعينن  .11
  :وهم ،أبنائه

 مذكر  :أو ،"مذكر املوارد يف سرية افوافد" :فه ،هـ ( 1960 :افشيخ حممد تقي هللا ) ت "
  .ط" -د بسرية ماء افعينن ذي افيوائاملوارد 

 سراج افساري يف سرية افوافد املختار" :فه منيومة ،؟؟؟ ( :) تحممد بوي  افشيخ".  

  مدح افوفد فوافده" :فه ،هـ ( 1997 :) تأمحد اهليبة افشيخ".  

 ا حبر املعينية يف ا مداح املاعينية " :فه ،هـ ( 1993 :) تافنعمة حممد افغيث  افشيخ - 
زهاء مخسمائة  افشعراء به فبلغ ،وافده يف تقيل ح افيتط" يف جملدين ؛ مجا فيه ا مدا 

  .عن كل ما مسعه عن وافده ط" - مذكرات" :وفه أيضاً  ،وعشرين شاعراً 

  قرة افعينن يف كرامات افشيخ ماء افعينن" :فه ،هـ ( 1921 :) تافشيخ مربيه ربه" . 

  :وهم ،من أبنائه اثننأفَّف يف سريته  ،امللك عبد افع ي  بن عبد افرمحن آل سعود .12

 خطوات  :فه ،هـ ( 1661 :ا مري مشاري بن عبد افع ي  بن عبد افرمحن آل سعود ) ت"
  .وكياحه يف توحيد اململكة افعربية افسعودية ،يف سرية وافده ،ط" –فوق افصخور 

 يف  ،من حياة عبد افع ي " "صور :فه ،ا مري ط ل بن عبد افع ي  بن عبد افرمحن آل سعود
  .سرية وافده

 ،أن افوافد تويف واالبن صغري مل يـيريه   :من أفَّف كتاابً يف سرية وافده وهو ال يعرفه ؛ أي ا بناءمن  .13
وافده هـ ( ؛ ف 1606 :ظافر بن مجال افدين بن حممد سعيد افقامسي افدمشقي ) ت :ومن ذفك

  .وبعض أوراق وافده ،يف كتابه هذا على افروا ت افشيهيةوقد اعتمد  ،تويف بعد والدته بسنة

  :ومن ذفك ،أو أفردها بكتاب مستقل خيّصها ،ميْن أفَّف يف سرية وافدته ما وافده ا بناءمن  .14

 يف   "افطرائف وافت ئد :فه ،هـ ( 1670 :حممد بن املختار بن أمحد افكنيت افشنقيطي ) ت
"افطرائف افتافدة من كرامات افشيخن افوافد  :وي قال ،كرامات افشيخن افوافدة وافوافد"



  .ووافدته ،هـ ( 1662 :ترجم فيه فوافده ) ت ،وافوافدة"

 هـ ( 19٥3 :املعروف بسيْده ْم ) ت ،حممد بن حممد بن رشيد بن حممد افعراقي احلسيين، 
 ،هـ ( 1962 :وال ا بوين وفروعها املرضية" يف سرية وافده ) ت"افسعادة ا بدية يف أح :فه

  .وإخوته ،ووافدته

  افغنيمة افباردة يف ترمجة سيدان  :فه ،هـ ( 1929 :) تج أمحد بن احلاج افعياشي سكري"
  .يف سرية وافده ووافدته ،ط" -افوافد وسيدتنا افوافدة 

 ترقية املريدين مبا تضمنته " :فه ،هـ ( 1926 :حممد عبد احلي بن عبد افكبري افكتاين ) ت
  .يف سرية وافدته ،ط" - سرية افسيدة افوافدة من أحوال افعارفن

 صيد  :فه ،هـ ( 1926 :) ت اهلدى حممد افباقر بن حممد افشهيد بن عبدافكبري افكتاين ٔابو"
  .يف سرية وافدته ،مجة افسيدة افوافدة"املآثر افشاردة يف تر 

 ذكر ت خافدة عمَّا أدركت  من حياة  :فه ،أمحد احلسن ابن افشيخ حممد حامد احلسين"
  .يف سرية وافده ووافدته ،ط" –افوافد وافوافدة 

ه أو أخيه ما وافده ا بناءمن  .15 مستقل أو أفرده بكتاب  ،ميْن أفَّف كتااًب يف سرية جيدّ ه أو عيمّ 
  .وهم ك ْثر ،خيّصه

 


