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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد اهلل رب العاملني، وأصيل وأسلم عىل سيد املرسلني حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني.

احلنفي للشيخ أمحد الدمنهوري،  حممد الزيادي بن أما بعد... فهذه إجازة الشيخ عبد العزيز

وقد تلقى الشيخ الدمنهوري املذهب احلنفي عن عدة شيوخ، كان منهم الشيخ الزيادي وقد 

 الفقه يف «اهلداية» متن :من كتب السادة احلنفيةالشيخ الدمنهوري عىل الشيخ الزيادي  قرأ

ْيَلعي للشيخ رشح الكنز «التَّْبِيني»و، لَمْرِغينَاينل  .بتاممه الزَّ

اِجيَّة»و  َّ ، واملنار يف األصول للنسفي. وغري ذلك مما أعرض عن النص الفرائض يف «الَّسَّ

عليه الشيخ الدمنهوري يف إجازته وبرناجمه، ثم طلب الشيخ الدمنهوري من الشيخ الزيادي 

خ ، ثم ختمها الشيالتي أنت واجدها هاهنا أن جييزه يف املذهب احلنفي، فأجازه هبذه اإلجازة

 الزيادي بختمه يف آخر اإلجازة كام سرتاه إن شاء اهلل. 

الذي جعله يف إجازاته يف  (1)وقد ذكر الشيخ الدمنهوري هذه اإلجازة يف خامتة برناجمه

 منه راجًيا وخامتٍة، ومقصوٍد، مقدمٍة، عىل ورتبته :إذ قال يف مقدمة برناجمهاملذاهب األربعة 

 .اخلامتة بحسن َعَلْينا َيُمنَّ  أنْ  سبحانه

 .األعالم من عليه قرأُت  نْ ومَ  قرْأُته ما بيان يف: فاملقدمة

م امللك، هبا من التي التآليف عدة يف: واملقصود  . العالَّ

 أنواع من ذلك ولغري الثقات، األربعة األئمة ملذاهب ،اإلجازات بعض ذكر يف: واخلامتة

 كالمه رمحه اهلل.انتهى  .واملفهوم املنطوق نوعي من تيرس وما العلوم،

 (2)فمنهم: عالمة زمانه، وواحد وأما احلنفية:: من برناجمه يف ثبت شيوخ احلنفية قالقد و

ر لنوعي املنطوق واملفهوم، أستاذنا أئمة احلنفية يف أوانه،  املتفنِّن يف سائر العلوم، املحرِّ

َياد  الشيخ:   .وأجازين بجميع مروياته ي ...حممد عبد العزيز الزِّ

                                                            

 ولعله ينشر قريبا إن شاء هللا. وهلل احلمد قد قمت بتحقيقه(1)
 .[خمطوط األزهرية /ب3](2)

 



د الزيادي للشيخ الدمنهوري: بن  إجازة عبد العزيزوصف   حممَّ

 اصاخلرقم الو (،4312) رقم عامب ضمن جمموع، حمفوظة يف املكتبة األزهرية إجازة هي

 تقريبا. 21، عدد سطورها ثالث ورقات :عدد أوراق اإلجازة ،(جماميع178)

 ترمجة مقتضبة للدمنهوري:

 صيام بن يوسف بن املنعم عبد بن أمحد (:1/164يف األعالم )عنه قال الزركيل 

. وغريه الفقه يف التصنيف من املكثرين مرص علامء وأحد األزهر، اجلامع شيخ: الدمنهوري

 وويل باألزهر، وتعلم دمنهور، يف ولد. األربعة باملذاهب لعلمه باملذاهبي يعرف كان

 .امللوك وقصدته األمراء هابته للحق قواال وكان. مشيخته

 العميم الفيض) و( خ - الضعيف احلديث بأقسام التعريف هناية) كتبه من. بالقاهرة وتويف

 حلية) و املنطق، يف( ط - السلم معاين من املبهم إيضاح) و( خ - العظيم القرآن معنى يف

 حتقيق يف اإلرادات منتهى) و بالغة،( ط - املكنون اجلوهر برشح املصون اللب

 ابن بمفردات الرباين الفتح) و مواعظ،( ط - العباد نفع إىل الرشاد سبيل) و( االستعارات

 علم يف الرصيح القول) و رسالة،( خ - املياه استنباط يف احلياة عني) و( خ - الشيبايني  حنبل

 .ذلك وغري( امللوك نصيحة يف السلوك منهج) و( الترشيح

َيادي:حممد  بن عبد العزيزل مقتضبة ترمجة  الزِّ

 شيخ الفهامة واملحقق العالمة اإلمام مات(: 1/233قال عنه اجلربيت يف عجائب اآلثار )

 شاهني الشيخ عن أخذ البصري احلنفي الزيادي العزيز عبد حممد الشيخ العلم مشايخ

 والشيخ والدمنهوري احلفني الشمس عنه وأخذ البابيل العالمة عن احلنفي رمناوياأل

 .1148 سنة األول ربيع أواخر يف تويف وغريهم والدمياطي الوالد

 

 

  

 



 ]صورة اإلجازة[

 

 



 

 



 

 



 اإلجازة حتقيق نص

 بسم اهلل الرمحن الرحيم وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. 

ل من انقطع ه بوجود العلامء األعالم، ووَص د قواعدَ وشيَّ  اإلسالم، هلل الذي رفع منارَ  احلمدُ 

 ،العبادِ  ، وأفضلِ ىه بخالصة الورَ سندُ  صَل ، السيام من اتَّ املرادِ  بتحصيلِ  العلمِ  لتحصيلِ 

 األرضِ  أهلِ  أفضلِ  ،سيدنا وموالنا حممدٍ  ،الِت اَم دن الكَ عْ والصالة والسالم عىل مَ 

 وعىل آله وأصحابه الطيبني والتابعني، ومن تبعهم عىل سنن احلق املبني.  والسمواِت 

أمحد بن  ،ه من السميع البصريمساوئِ  املرجتي سرتَ  ،بغاية التقصري املعرتُف وبعد... فيقول 

يائه بجاه أرشف أنب ؛ه، وجعله من الفائزينرجائِ  أغصانَ  اهلُل أورَق  ،عبد املنعم الدمنهوري

 :وأصفيائه

األئمة  املحققني وسندُ  األوان، خامتةُ  العرص وفريدُ  واحدُ  ،الزمان هذا ما أجازين به عالمةُ 

 ضِ حممد عبد العزيز احلنفي ريض اهلل عنه وأرضاه وأناله من حَمْ  نا الشيُخ ملدققني أستاذُ ا

 :ونص اإلجازة ما يتمناه. ه غايةَ فضلِ 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

بأهنم ورثة سيد  الذي اختار من عباده العلامء العاملني، وخصهم بمحض فضله، احلمد هلل 

. صىل اهلل عليه وسلماملرسلني، والصالة والسالم عىل من أنار األكوان وجوده، سيدنا حممد 

والتابعني وتابعيهم ه، وعىل آله، وأصحابه الطيبني، الذي عمَّ مجيَع أمتِه فضُله، وجودُ 

 /أ[ الدين. 449إىل يوم ] بإحسان

َيادي  بغاية العجز والتقصري، املعرتُف  ،الفقريُ  (4)فيقول ، (3)وبعد حممد عبد العزيز الزِّ

 (5)نَّ ملا مُ  سواء الطريق: به ومن يلوذُ عليه بكامل التوفيق، وسلك به وحمبيه  نَّ اهلُلمَ ، احلنفي

اَمةِ ، رِ حْ ، احلرَْب، البَ اإلمامِ  عيلَّ بصحبةِ  ، املعتربين األعيانِ  ، خالصةِ الزمانِ  ، نتيجةِ ، اهلاَُممِ الَفهَّ

                                                            

 يف برانمج الدمنهوري: أما بعد.(3)
 زاد يف الربانمج: الفقري.(4)
 يف الربانمج: َمنَّ هللا علي.(5)

 



رِ  ِق واملنقولِ  يف املعقولِ  املتبحِّ  مبلغَ  األربعةِ  يف املذاهِب  ، البالغِ واألصولِ  لفني الفروعِ  ، املدقِّ

ع ه وقَ وإتقانِ  هه وحتصيلِ فِْطنتِ  عىل زيادةِ  نْ مَ  ه املسرتشدين،ه عىل عبادِ ومنتِ  اهللِ الراسخني، حتفةِ 

موالنا  ،عىل اإلطالِق  بأنه اإلمامُ  واملنقولِ  يف املعقولِ  ه العديدةُ تآليفُ  ْت دَ ، وشهِ االتفاُق 

 بطولِ  ع اهللُ ، متَّ ، احلنبيلِّ الشافعيِّ  ،، املالكيِّ ، احلنفيِّ املنعم الدمنهوريِّ  عبد   بن   أمحَد  الشيِخ 

 .امِ وَ الدَّ ه عىل ، وجعله بركًة من بركاتِ ه األنامَ حياتِ 

 .(6)يف األصوِل حلافظ الدين النََّسِفي« املنارَ »وقرأ عيلَّ  

 .(7)يف الفقه لسيدي عىل امَلْرِغينَاين« اهلدايةَ »و 

ْيَلعي« التَّْبِينيَ »و   بتاممه. (8)للشيخ الزَّ

اِجيَّةَ »و  َّ  وغري ذلك مما تيَّست قراءته. .(9)يف الفرائض« الَّسَّ

                                                            

 النََّسِفي: بفتح النون والسني املهملة وكسر الفاء، هذه النسبة إىل َنَسف، وهي من بالد ما وراء النهر.(6)
هو: عبد هللا بن أمحد بن حممود النسفي، أبو الربكات، حافظ الدين: فقيه حنفي، مفسر، من أهل إيذج )من كور 

ه إىل " نسف " ببالد السند، بني جيحون ومسرقند. من كتبه: " مدارك التنزيل" ثالثة أصبهان( ووفاته فيها. نسبت
 هـ(.710)ت جملدات، يف تفسري القرآن، و " كنز الدقائق" يف الفقه، و " املنار " يف أصول الفقه.

ر(، هج1037(، الطبقات السنية )رقم:175-176هجر(، اتج الرتاجم. ص )692ينظر: اجلواهر املضية )رقم:
(، اللباب 13/92ينظر: األنساب للسمعاين )و  (.4/67(، األعالم للزركلي )101الفوائد البهية للكنوي. ص )

 (.24/403(. ينظر: اتج العروس )1/262(، لب اللباب )3/308)
َناىن(7) َْرِغيـْ

: بفتح امليم وسكون الراء وكسر الغني وسكون الياء املنقوطة ابثنتني من حتتها وفتح النون ويف آخرها نون امل
أخرى، هذه النسبة إىل ِمْرِغينان، وهي بلدة مبا وراء النهر من أشهر البالد من نواحي فرغانة. ينظر: األنساب للسمعاين 

 (.35/104(، اتج العروس )5/108(، معجم البلدان )3/197(، اللباب )12/194)
احلنفي )برهان الدين، أبو احلسن( فقيه، فرضي، حمدث،  ،هو: علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين املرغيناين

يف الفقه احلنفي. تويف سنة « اهلداية»، «بداية املبتدي»حافظ، مفسر، مشارك يف أنواع من العلوم، من تصانيفه: 
 هـ(.593)

(، الفوائد البهية 524-2/522(، األمثار اجلنية يف أمساء احلنفية لعلي القاري )1/206جم لقطلوبغا )ينظر: اتج الرتا
 (.144-140للكنوي ص )

هـ فأفىت ودّرس، وتويف  705هو: عثمان بن علي بن حمجن، فخر الدين الزيلعي: فقيه حنفي. قدم القاهرة سنة (8)
 (.4/210هـ(. ينظر: األعالم للزركلي )743ق " ست جملدات فقه. )تفيها. له " تبيني احلقائق يف شرح كنز الدقائ

حملمد بن حممد بن عبد الرشيد ابن طيفور، سراج الدين أبو طاهر السجاوندي: رايضي حنفي فرضي. له (9)

 



ه عن مشاخيي األعالم؛ مَلَا َجَرْت به العادُة بني ي، وما أخذتُ نِّ ه عَ ذَ َخ أَ  ه بامجيزَ ب مني أن أُ طلَ  

 (10)/ب[ تِْلُكُم امَلَهاِمه449علامء اإلسالم؛ ظنًّا منه أين أهٌل لذلك، وأين من رجال ]

هذا  ، وال من فرسان ذلك امليدان، ال سيام ومثُل واملسالك، عىل أين لسُت من أهل هذا الشأنِ 

محله كامل املحبة، وحسن وأن ُيِميز غريه ال أن ُياَمز، وإنام  ،ال أن جُيَاز بأن جُيِيزَ  يٌق حق اإلمامِ 

ل، طالًبا منه سبحانه جَ يال اخلَ ذْ بأَ  ارً تعثِّ عىل أن يظن بنا األهلية هلذا املراد، فأجبته مُ  االعتقاد

 حمَض الصواب، وسدَّ اخللل، قائال:

مما  ه،ودرايتُ  ه من العلومِ تب يل حتقيقُ ته، وما كُ وعني رواي ام جتوز يلب أجزت اإلماَم املذكورَ  

  مطلقةً  أخذه عني وما أخذته عن األعالم، إجازةً 
ٍ
، ومسموعٍ  مع اإلذن العام من كل مقروء

، ، وفروعٍ ، ومنقولٍ ، ومعقولٍ ومفهومٍ  ،ومنطوٍق  ،ومنظومٍ  ،، ومنثورٍ جمموعٍ  ،ومفردٍ 

 عند اشتباهِ  املنقولِ  ا له بمراجعةِ وتأليفا، موصيً  اوتدريًس  ا، وإفتاءً وتصنيفً  ، إفادةً وأصولٍ 

فإن  ؛والكتاب الزم عىل العمل بالسنةمن أعظم الوسائل، وأن يُ  فإن ذلك للصواِب  ،املسائلِ 

يل  وأحبتي من دعواته الصاحلة، وأن يسهمَ  اينَس نْ ة يف يوم املآب، وأن ال يَ النجا ذلك سفينةُ 

 وهلم من جتارته الرابحة.

 يف الفقه عن بعض مشاخيي فنقول: (11)ولنقترص عىل ذكر سندنا 

 .(12)/أ[ الشيخ الكامل شاهني األَْرَمنَاِوي  450] عن قد أخذُت الفقهَ  

َمةِ  الشيِخ  _بال شك _وهو أخذ عن ويل اهلل  رٍ  بنِ  حسنِ  الشيِخ  ،أيب اإلخالصِ  الَعالَّ  عامَّ

                                                                                                                                                                          

 تقريبا(. 600)السراجية( نسبة إىل كنيته )سراج الدين( يف الفرائض واملواريث، و )شرح السراجية(. )ت
 (.7/27ينظر: األعالم للزركلي ) 
 (.6/2250املهامه: مجع املهمه: املفازة البعيدة. ينظر: الصحاح للجوهري )(10)
 سيدان. يف الربانمج: (11)
هو: شاهني بن منصور بن عامر اأَلْرَمَناوي احلنفي، أفقه احلنفية يف عصره ابلقاهرة، واشتهر صيته وسارت فتاواه (12)

 هـ(.1101يف البالد. )ت
(، اتج العروس 2/221(، خالصة األثر )1/120(، عجائب اآلاثر )2/143ينظر: إمتاع الفضالء برتاجم القراء ) 
(20/152.) 

 



ْنُباليِلِّ  ُ  .احلنفيِّ  (13)الرش 

َمةِ  والشيخ حسن روى الفقهَ    .(14)احلََمويِّ  حممدٍ  الشيِخ  عن الَعالَّ

َمةِ    «.الكنزِ » شارِح  (15)امَلْقِدسِّ  غانمٍ  عيل بنِ  وهو عن الَعالَّ

َمةِ   َلبيِّ  يونسٍ  بنِ  أمحدَ  وهو عن الَعالَّ الشَّ
 «.الكنز» شارِح  (16)

ْحنَة  يِّ عبد الرب بن الشِّ ِ  .(17)وهو عن الَّسَّ

                                                            

َمة 1/31الشُّرُنـُْباليل: لشربا بلولة بلدة مبصر من املنوفية. ينظر: خمتصر فتح رب األرابب )(13) (. هكذا ضبطه الَعالَّ
عمار بن علي الشُّرُنـُْباليل املصري: فقيه حنفي، مكثر من التصنيف. نسبته  هو: حسن بنالزركلي يف األعالم فقال: 

إىل شربى بلولة )ابملنوفية( جاء به والده منها إىل القاهرة، وعمره ست سنوات. فنشأ هبا ودّرس يف األزهر، وأصبح 
ينظر: األعالم  هـ(.1069. )تاملعول عليه يف الفتوى، من كتبه: )نور اإليضاح( و )مراقي الفالح شرح نور اإليضاح( 

(2/208.) 
هو: حممد بن عبد الرمحن بن حممد، مشس الدين الشهري ابحَلَموي، احلنفي، ابن املكّي: أديب حنوي، عارف (14)

ابلفقه فيه دعابة وتصوف. اشتهر أبوه ابملكي. ونزل هو مبصر، فعاش وتويف هبا. ونزل هو مبصر، فعاش وتويف هبا. له  
 هـ(.1017التحفة احلموية يف علم العربية( )ت كتب، منها )حاشية على موصل الطالب خلالد األزهري( و )شرح

 (.6/196) للزركلي (، األعالم3/489) للمحيب ينظر: خالصة األثر
هو: علي بن حممد بن علي، من ولد سعد ابن عبادة اخلزرجي، نور الدين ابن غامن: أحد أكابر احلنفية يف (15)

رة. من كتبه " الرمز يف شرح نظم الكنز" أربعة جملدات، عصره. أصله من بيت املقدس، ومولده ومنشأه ووفاته يف القاه
شرح به " نظم الكنز " يف فقه احلنفية، البن الفصيح، و " بغية املراتد يف تصحيح الضاد " و " حاشية على القاموس" 

 هـ(.1004صغري، أورد فيه استدراكات وزايدات مفيدة. )ت
 (.5/12(، األعالم )1/332(، )1/313ينظر خالصة األثر )

الزركلي  ههو: أمحد بن يونس بن حممد، احلليب، أبو العباس شهاب الدين املعروف ]اببن الشليب[ هكذا ذكر (16)
واحمليب يف موضع، وقال احمليب يف موضع آخر ]الشهري ابلشليب[ وهو يف ثبت صلة اخللف ]ابلشليب[: فقيه حنفي 

(، 1/282هـ(. ينظر: خالصة األثر )947)ت للكنز (. مصري، وفاته ابلقاهرة. من كتبه )حاشية على شرح الزيلعي
 (.1/276(، األعالم )1/458(، صلة اخللف )3/181)
 السري على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه أي سري الدين، كقوهلم البهاء أي هباء الدين إىل آخره.(17)

 شحنة كان  الكبري جدهم إن يقال معروفون، لهوأصو  الرب عبد بن السري: منهم احلنفيون، الشحنة بنو قال الزبيدي:
 (.35/268ينظر: اتج العروس ). حبلب

هو: عبد الرب بن حممد بن حممد، أبو الربكات، سرّي الدين، املعروف اببن الشحنة: قاض فقيه حنفي. له نظم ونثر. 
السلطان الغوري ومسريه. من كتبه: ولد حبلب، وانتقل إىل القاهرة. وتوىل قضاء حلب مث قضاء القاهرة، وصار جليس 

 (.458(، صلة اخللف ص )3/273هـ(. ينظر: األعالم )921"غريب القرآن" )ت

 



َمة املحقِق    .(18)اهلاَُممِ  بنِ ا الَكاَملِ  وهو عن الَعالَّ

الِكنَاينِّ  عيلي  بنِ  عمرِ  الدينِ  رساِج  وهو عن الشيِخ  
 .(20)«اهلداية قارِئ »الشهري بـ (19)

  وهو عن الشيِخ  
ِ
اِمي (21)الدين عالء رْيَ السِّ

(22) . 

 «.اهلداية»شارح  (23)جالل الدين وهو عن السيدِ  

 «.التحقيق»و« الكشف»صاحب  (24)وهو عن شيخه عالء الدين عبد العزيز البخاري 

 «.الكنز»، و«الكايف»الكبري صاحب  (25)وهو عن أستاذ العلامء حافظ الدين 

                                                            

هو كمال الدين حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ابن مسعود، السيواسي مث اإلسكندري، املعروف اببن (18)
 هـ(. 861القدير( يف شرح اهلداية. )ت اهلَُمام: إمام، من علماء احلنفية. تويف ابلقاهرة. من كتبه )فتح

 (.6/255ينظر: األعالم )
(، 3/111اللباب )(، 11/150هذه النسبة إىل عدة من القبائل. ينظر: األنساب ) الِكَناين: بكسر الكاف. (19)

 (.1/225لب اللباب )
بقارئ اهلداية: فقيه  هو: عمر بن علي بن فارس الِكَناين القاهري احلسيين، أبو حفص، سراج الدين املعروف(20)

هـ(. ينظر: 829حنفي، من أهل " احلسينية " ابلقاهرة، ونسبته إليها. كان يستحضر " اهلداية " يف فروع احلنفية )ت
 (.5/57األعالم )

كقوهلم البهاء: أي هباء الدين، والتاج أي   ولعلها: ]العالء[ ]عالء السريامي[. :يف صلة اخللف مبوصول السلف(21)
 ، والشمس أي مشس الدين إىل آخره.اتج الدين

 فهد بن يوسف الدين سيف الشيخ بن حيىي الدين نظام الشيخ ومنها ابلروم، مدينة: ابلكسر ريامسِ قال الزبيدي: (22)
 نقله كذا  ابلصاد، الصريامي: أيضا فيه ويقال وغريه، التفتازاين السعد عن أخذ البياين، النحوي العالمة اإلمام السريامي

 (.32/363ينظر: اتج العروس ). الفضالء بعض
رْيامي( املصري احلنفي: عامل هو:  رْيامي )أو الصِّ حيىي بن يوسف )أبو سيف( بن حممد بن عيسى، نظام الدين السِّ

 (.8/178هـ( ينظر: األعالم )833ابلعقليات كاملنطق واملعاين والبيان، وابلفقه وغريه. )ت
 (.458السلف. ص )صرح ابمسه يف صلة اخللف مبوصول (23)
هو: علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان املارديين، قاضي القضاة، عالء الدين، الشهري بـ"ابن و 

الرتكماين". وكان إماًما يف الفقه، والتفسري، واحلديث، واألصول، والفرائض، واحلساب، والشعر. أفىت، ودرَّس، وأفاد، 
هـ(. ينظر: اتج 750)ت تصر اهلداية" ومساه "الكفاية" وشرح "اهلداية" ومل يكمله.وصنف، ومجع اجملاميع املفيدة. و"خم

 (.211الرتاجم ص )
عبد العزيز بن أمحد بن حممد، َعاَلء الدِّين الُبَخاري: فقيه حنفي من علماء األصول. من أهل خبارى. له  (هو:24)

 (.4/13هـ(. ينظر: األعالم )730تتصانيف، منها " شرح أصول البَـْزَدِوي" كشف األسرار. )

 



َمة شمس األئمة الَكْرَدِري   ويقال له: الُكْرِدي أيضا.( 26)وهو عن الَعالَّ

 .(27)«اهلداية»العناية، صاحب وهو عن شيخ اإلسالم برهان الدين، املخصوص ب 

 .(28)وهو عن فخر اإلسالم عيل الَبْزَدِوي 

َخِس   ْ  .(29)وهو عن شمس األئمة الَّسَّ

 .(30)وهو عن شمس األئمة احلَْلَواين 

                                                                                                                                                                          

، "وكنز شرح الوايف"، و"الوايف" له أيضا هو: حافظ الدين النََّسفي، أبو الربكات احلنفي. من كتبه: "الكايف(25)
 (. 4/67. ينظر: األعالم )هـ(710الدقائق". )ت

 الكردري الستار عبد بن حممد هللا عبد أبو األئمة مشس ومنها ابلعجم، انحية: كجعفر  كردرقال الزبيدي:  (26)
 ينظر: التاج. وغريه البخاري النسفي الدين حافظ وعنه اهلداية، صاحب املرغيناين الدين برهان اإلمام عن أخذ احلنفي،

(14/35.) 
من علماء احلنفية، من أهل خبارى.  ْرَدري:حممد بن حممد بن عبد الستار، أبو الوجد، مشس األئمة العمادي الكَ هو: 

فيها. من كتبه )الرد واالنتصار( يف الذب عن اإلمام أيب حنيفة وذكر مناقبه، و )خمتصر( يف فقه احلنفية. ووفاته 
 (.7/28هـ(. ينظر: األعالم )642)ت

ْرِغيناين. صرح ابمسه يف صلة اخللف ص )(27)
َ
 (.458هو امل

 " قلعة من َنَسف على طريق خبارى.البَـْزَدِوي: بفتح الباء، وسكون الزاي، وفتح الدال، نسبة إىل "بـَْزَدة(28)
علي بن حممد بن احلسني بن عبد الكرمي، أَبو احلسن، فخر اإلسالم البَـْزَدِوي: فقيه أصويل، مبن أكابر احلنفية. من هو: 

 هـ(.482سكان مسرقند، نسبته إىل " بزدة " قلعة بقرب نسف. )
-2/99(، طبقات احلنيفة البن احلنائي )206-205(، اتج الرتاجم ص )595-2/594ينظر: اجلواهر املضية )

باب (، لب الل1/146(، اللباب )2/201ينظر: األنساب )و  (.125-124(، الفوائد البهية ص )112رقم  100
 (.7/432(، اتج العروس )1/36)
نِي والرّاِء. من بالد خراسان.كجعفر السَّْرَخِسى: َسَرْخُس،  (29)  بفتِح السِّ

قاض، من كبار األحناف. صاحب  ،بو بكر، مشس األئمة، املعروف ابلسَّْرَخِسيهو: حممد بن أمحد بن سهل، أ
 هـ(.483املبسوط )

(، الفوائد 1/234ط.هجر(، اتج الرتاجم لقطلوبغا )82-3/78ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية للقرشي )
(، اتج العروس 1/135اللباب )(، لباب 2/112(، اللباب )7/118ينظر: األنساب )و (. 56البهية للكنوي ص )

(16/146.) 
أبو حممد، امللقب  ،هو: مشس األئمة احلَْلَواين: هو عبد العزيز بن أمحد بن نصر بن صاحل احلَْلَواين البخاري(30)

 هـ(.448بشمس األئمة: فقيه حنفي. نسبته إىل عمل احللواء. )ت
 بن العزيز عبد حممد أبو األئمة مشس: قاله الزبيدي وقال بعدها ،أو بيعها احلالوةعمل  إىل احلَلواين بفتح احلاء نسبة

 



 .(31)وهو عن القايض أيب عيل النََّسِفي 

 .(32)البخاري /ب[450اإلمام أيب بكر حممد بن الفضل ] ،وهو عن الشيخ 

َبْذُموين وهو عن اإلمام عبد اهلل  الس 
 بضم السني، أو فتحها، بعدها باء موحدة (33)

ذال معجمة، ساكنة، بعدها ميم مضمومة آخره نون نسبة إىل قرية من ُقَرى  مفتوحة، ثم

 بخارى. 

 .(35)«(34)طبقات عبد القادر القريش»كذا يف 

                                                                                                                                                                          

 عن حدث وقته، ويف حنيفة أيب أصحاب وإمام املشرق عامل فسكون؛ بفتح احللواين، البخاري صاحل بن نصر بن أمحد
 وأبو السرخسي، أمحد بن حممد بكر أبو عنه روى النسفي، علي أيب القاضي على وتفقه البخاري، غنجار هللا عبد أيب

 .النون بدل هبمز ويقال ؛456 سنة تويف النسفي، احلسن بن حممد بكر
(، اتج 430-2/429( اجلواهر املضية )37/467(، اتج العروس )1/381(، اللباب )4/213ينظر: األنساب )

 (.97-95(، الفوائد البهية. ص )189الرتاجم. ص )
سني بن هو: احلو (. 1/562) أيب علي احلسني بن اخلضر النسفيعن القاضي اإلمام يف اجلواهر املضية للقرشي: (31)

قاض، من فقهاء احلنفية له )الفوائد( و )الفتاوي( كان من ساكين خبارى، وأقام ببغداد مدة، ومات يف  ،خضر النسفي
 (.2/237هـ(. ينظر: األعالم )424خبارى. )ت

، احلنفي )أبو بكر( فاضل. والكماري بفتح الكاف وامليم تفقه على هو: حممد بن الفضل الكماري، البخاري(32)
األستاذ أيب حممد عبد هللا بن حممد بن يعقوب السبذموين، كان شيخا كبريا معتمدا يف الرواية مقلدا يف الدراية، كتب 

 هـ(.381الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواايته من آاثره: الفوائد يف الفقه. تويف سنة )
ط.هجر(، طبقات 1461الرتمجة 3/300كراتشي( )  326الرتمجة 2/107ترمجته: اجلواهر املضية للقرشي )ينظر يف 

(، الفوائد البهية للكنوي 614-2/613(، األمثار اجلنية يف أمساء احلنفية للقاري )37-2/36احلنفية البن احلنائي )
 (.184ص )

السبذموين، أبو حممد، ويعرف ابألستاذ: من أئمة عبد هللا بن حممد بن يعقوب بن احلارث الكالابذي هو: (33)
احلنفية، من قرية " سبذمون " يف خبارى. رحل إىل خراسان والعراق واحلجاز، وصنف " مسند أيب حنيفة " يف قطر، 

 هـ(.340وأملى " كشف اآلاثر " يف مناقب أيب حنيفة، فكان يستملي منه أربعمائة كاتب. )ت
( و اجلواهر املضية يف الطبقات احلنفية، 11/349ينظر: اتريخ بغداد للخطيب البغدادي، حتقيق: د.بشار عواد )

(، 123( رقم الرتمجة )175هـ( )ص879( واتج الرتاجم البن قطلوبغا )ت734( رقم الرتمجة )2/344ط.هجر )
 (.4/120األعالم )

أبو حممد، حميي الدين: عامل ابلرتاجم، من حفاظ احلديث، من عبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي، (هو: 34)
هـ(. ينظر: األعالم 775فقهاء احلنفية. مولده ووفاته ابلقاهرة. من كتبه: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية )ت

(4/42.) 

 



 .(37)عن أبيه وهو (36)عبد اهلل بن أيب حفص البخاري األمريوهو عن  

ْيَباين   عن اإلمام األعظم أيب حنيفة.وهو  (38)وهو عن اإلمام حممد بن احلسن الشَّ

 .(39)وهو أخذ عن مَحَّاد بن سليامن 

 .(40)وهو أخذ عن إبراهيم بن يزيد النَّْخعي 

وهو  صىل اهلل عليه وسلمعن عبد اهلل بن مسعود وهو عن النبي وهو  (41)وهو عن علقمة 

                                                                                                                                                                          

يم و ى آخرها قال القرشي: السبذموين بضم السني أو فتحها وفتح الباء املوحدة وسكون الذال املعجمة وضم امل(35)
 نون نسبة إىل قرية من قرى خبارى ذكره السمعاين. 
 (.761(، رقم )1/289ينظر: اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية للقرشي )

هو حممد بن أمحد بن حممد بن خاقان الرئيس أبو عبد هللا بن أيب هو: أبو عبد هللا بن أيب حفص البخاري: (36)
  هـ(.264 جد جده من أصحاب حممد بن احلسن )تحفص البخاري، كان أبو حفص الكبري

 (.10/159(، سري أعالم النبالء )2/257كراتشي(، )2/21(، )1/35ينظر: اجلواهر املضية )
َمة شيخ احلنفية هو: (37) أبو حفص البخاري: هو أمحد بن حفص املعروف أبيب حفص الكبري البخاري، ووالد الَعالَّ

هـ، ارحتل، وصحب حممد بن احلسن مدة، وبرع يف الرأي، 150فص الفقيه ولد سنة أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن ح
 هـ(.217)الفتاوى(، والفوائد. )ت ومسع من: وكيع بن اجلراح، وأيب أسامة، وهذه الطبقة. من كتبه

بن احلنائي (، طبقات احلنيفة ال1/94(، اتج الرتاجم لقطلوبغا )105رقم الرتمجة 1/67ينظر: اجلواهر املضية للقرشي )
 (.18الفوائد البهية للكنوي ص ) (،321-1/320(، األمثار اجلنية يف أمساء احلنفية )33رقم  1/293-395)
هو: حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، أصله من قرية بدمشق يقال هلا )حرستا( ومولده بواسط. صحب أاب (38)

لم أيب حنيفة فيمن نشره. صاحب كتب ظاهر الرواية حنيفة وعنه أخذ الفقه مث عن أيب يوسف. وهو الذي نشر ع
الستة اليت عليها املعتمد يف املذهب "اجلامع الصغري والكبري، والسري الصغري والكبري، واملبسوط )األصل( والزايدات 

 هـ(.189)ت
 (. 163ص ) (، الفوائد البهية للكنوي237(، اتج الرتاجم ص )127-3/122) ،ينظر: اجلواهر املضية للقرشي

 (.458وهو حتريف. ص )«. محاد بن سلمة»يف صلة اخللف: (39)
اتريخ نيسابور: لقي مجاعة من الناس  محاد بن سليمان بن املرزابن الفقيه أبو سليمان النيسابوري قال احلاكم  ى هو:

ينظر:  وتفقه على كرب السن عند حممد بن احلسن وروى عن الثوري وشعبه روى عنه أمحد بن األزهر ويلقب قرياط.
 (.1/225اجلواهر املضية )

هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود، أبو عمران النخعي، من مذحج: من أكابر التابعني صالحا وصدق (40)
رواية وحفظا للحديث. من أهل الكوفة. مات خمتفيا من احلجاج. قال فيه الصالح الصفدي: فقيه العراق، كان إماما 

 (.1/80هـ(. ينظر: األعالم )96جمتهدا له مذهب. وملا بلغ الشعيّب موته قال: وهللا ما ترك بعده مثله. )ت
، أبو شبل: اتبعي، كان فقيه العراق. يشبه ابن هو: علقمة بن قيس بن عبد هللا بن مالك النخعي اهلمداينّ (41)

 



 عن جربيل عن اهلل تبارك وتعاىل.

َيادي احلنفي األزهري»ل عنه بإذنه الفقري قَ ونَ ه فمِ قاله ب   «.حممد عبد العزيز الزِّ

 غفر اهلل له ذنوبه وسرت بمحض منته عيوبه. 

حتريرا يف يوم الثالثاء املبارك لعرش بقني من ذي احلجة عام أربعني ومائة وألف من اهلجرة  

النبوية عىل صاحبها أفضل الصالة والسالم، حامدا، مصليا، مسلام عىل نبيه حممد، وآله، 

ة   َربِّ  َربَِّك  ُسْبَحانَ  }وصحبه، وتابعيه  ُفونَ  َعّمَّ  اْلع زَّ ( 181) املُْْرَسل يَ  َعىَل  َوَسََلم  ( 180) َيص 

ْمُد    [.١٨2 -180 ]الصافات {اْلَعامَل يَ  َربِّ  هلل َّ   َواحْلَ

 
 

 

                                                                                                                                                                          

مسعود يف هديه ومسته وفضله. ولد يف حياة النيب صلى هللا عليه وسّلم وروى احلديث عن الصحابة، ورواه عنه كثريون. 
هـ(. ينظر: األعالم 62وشهد صفني. وغزا خراسان. وأقام خبوارزم سنتني، ومبرو مدة. وسكن الكوفة، فتويف فيها. )ت
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