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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 وضالبف افعؾؿ أهؾ وجعؾ ،باإلشـاد هذه إمة خص افذي هلل احلؿد
 أصفدد، وأوتا جعؾفؿ فف خرو افديـ هذا هبؿ وأؿام ،أجـاد رخ افعدول

د يتف دم افبالراحيؿؾ  مـ افديـ هلذا شخر ،افعباد رب اهلل إٓ إفف ٓ أن
 ـؾ مـتفك  قدكا حمؿدًا ش أن وأصفدإػ يقم ادعاد، دم افعباد ويـؼه 

 ظـ افؾفؿ رضاو ،زاد وٓ ص  ؼ  ك   ؾام ربف رهأم ـام افديـ غ  ؾ  ب   ،دإشـا

مـ  ادشـإلن اإؾ :بعد أماجقاد، إ بغافطق ألد وإجما افصحابة
  ؿال ، اهلؿةافػطـة و  ذو إٓ قفظؾ رصحي ٓو ،إمة ههذ صائخص
 مـ فؼال اإلشـاد ٓفقو افديـ مـ ـاداإلش» ك رمحف اهلل:باردا بـ اهلل ظبد

 .«بال ظؿد بقت، شـد بال ظؾؿ» ؾ:ؿقؿد و (1).«صاء ما صاء
اضِِب ف ْقٍؾ »: ل رمحف  اهللافشاؾع اإلمام وؿال ح  ـ  ُفق   ؟ ؾ  ـ  ْي ـْ أ  ْسل ْل ِم ْ ي  ـ َل  م 

ط ٍب، ؾؾعؾ ؾقفا أؾعك تؾدؽف ة  ح  ْفِرِه ِحْزم  ذ  ط  ِؿُؾ ظ  ْ  (2).«حي 
 دقإشاك حػظ ظذ وافػفؿ احلجا ذوي مـ افعؾؿ أئؿة صرح كخيػ وٓ

 مـود، اإلظتام د بعد اهللاإلشـا ؾعذا، وإذاظتف فبثفا قفاوتؾؼ وروايتفا

كت مـتظؿ دم وأ ٓ قػـ ،وأؾاد وكػع وأجاد أحسـ ؾؼد حرص ظؾقف

                                   
 (.1/12) «مقدمة صحيح مسلم»(1)
 .(202/ 1الكامل يف ضعفاء الرجال )رواه ابن عدي يف ( 2)

 ؾفؾؾ ،مـتفاهاخرها وآ  اهلل لقورش وهلاأو اضرؾف أكت ذهبقةشؾسؾة 

 دأب وؿد هذا ،فةؾاشمو شامظاً  أو إجازة افعؾؿ تؾؼل ظذ رصحي مـ در

 ةدظق فعؾؿ، رواياهت وكثر أشاكقدهؿ كؼ ظذ وخؾػاً  شؾػاً  افعؾؿ أهؾ
 ذف افعؾؿ إػ وآكتساب، وؾاتف بعدو دم حقاتف افعبد تؾحؼ ةصاحل

 :ؿقؾ ـام فؽـ، وٓ أدظقف قؿجس روأم ظظقؿ

 ؾالح رامبافؽ افتشّبف إن *** مثؾفؿ تؽقكقا َل إن وتشّبفقا
ؾضقؾة افشقخ افدـتقر زـريا بـ  ب/هذا وؿد افتؿس مـل افطافب افـجق

ِؿقِع مؼروآيت ومسؿقظايت  حػظف اهلل محزة افصالحل اهلـدي أ ن أجقزه بِج 
تف ؾلجبت اي  باِم  جيقز يل ِرو  ٓ   ،فرؽبتف حتؼقؼاً  ػ ذفؽإ فو  إِ  فست أ هالً إين ؾو 

فِؽ و   ـ  شؾؽ هاتقؽ ادسا ٓ  فذ   فؽِِم
 أرجق افتشبف بافذيـ أجازوا ***وإذا أجزت مع افؼصقر ؾإكـل
  شبؼقا إػ ؽرف اجلـان ؾػازوا ***افسابؼغ إػ احلؼقؼة مـفجًا 

 دم ـؾ ما أجازين بفف إين ؿد أجزت-بافعؾامء إـابر إجماد تشبفاً  ؾل ُؿقل
 ضافباً  بافؼط ادعتز ظـد أهؾ احلديث وإثرمشاخيل افؽرام دم شائر افعؾقم 

-وؿد وؿعت يل اإلجازة مـ مجع مـ افعؾامءهذا ، أن يذـرين بصافح دظقاتف
  -ظـل خر اجلزاءاهلل وجزاهؿ وحػظ مـ بؼل مـ مات مـفؿ  اهللرحؿ 

 :ما يع مـفؿأذـر و
 افقؿـ:ظؾامء مـ أوًٓ: 
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 رمحف اهلل افشقخ افعالمة ادحدث مؼبؾ بـ هادي افقادظل (1)
 هـ(1211)ت:

 رمحف اهلل  حمؿد بـ ظبد افقهاب افعبديل افقصايبدحدث اافشقخ افعالمة  (1)
 هـ(1241)ت:

افشقخ افعالمة ادعؿر افقامين افؼايض حمؿد بـ إشامظقؾ افعؿراين  (4)
 مػتل افديار افقؿـقة حػظف اهللافصـعاين 

 .  اهلجقـل حػظف اهللافشقخ افعالمة هادي بـ أمحد اخلؿقيس (2)

 بالد احلرمغ:ظؾامء مـ ثاكقًا: 

أمحد بـ ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية  جـقبمػتل  فعالمة ادحدثافشقخ ا (5)
 هـ(1219)ت: رمحف اهلل حيقك افـجؿل

ظبد اهلل بـ ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل بـ  ػؼقف ادعؿرافافعالمة صقخ احلـابؾة  (1)
 هـ(1241)ت: رمحف اهلل ظبد افؽريؿ افعؼقؾ

اددين  افشقخ افعالمة ادحدث ربقع بـ هادي بـ حمؿد ظؿر اددخع (7)
 حػظف اهلل ادؽل

حيقك بـ افشقخ ظثامن بـ احلسغ ظظقؿ أبادي ادعؿر افشقخ افعالمة  (8)
 افؼيػ حػظف اهلل ادؽل باحلرم اددرس

حمؿد بـ افشقخ ظع بـ آدم بـ مقشك اإلتققيب  ادحدث افشقخ افعالمة (9)
  افؼيػ حػظف اهلل ادؽلاددرس بدار احلديث واحلرم 

اددرس  ظباسبـ حمؿد افدـتقر ويص اهلل ادحدث افعالمة افشقخ  (11)
 افؼيػ حػظف اهلل احلرم ادؽلجامعة أم افؼرى وب
افشقخ افعالمة ادعؿر افؼايض ظع بـ ؿاشؿ بـ شؾامن آل ضارش  (11)

 افػقػل

 افشقخ ادسـد ظبد افقـقؾ بـ افعالمة ظبد احلؼ اهلاصؿل (11)

 افعراق: ظؾامءمـ ثافثًا: 

بـ ظبد ادجقد بـ إشامظقؾ افعراؿل  افشقخ افعالمة ادحدث محدي (14)
 (1244)ت: رمحف اهلل افسؾػل
 افبحريـ:ظؾامء مـ رابعًا: 

كظام بـ حمؿد بـ صافح يعؼقيب افعباد افشاؾعل  ادسـد افشقخ (12)
 افبحريـل

 اهلـد: ظؾامء أهؾ احلديث دممـ خامسًا: 

 افشقخ افعالمة حاؾظ ثـاء اهلل افزاهدي (15)

 افطقكؽلافشقخ ادسـد ادحدث أمحد حسـ  (11)

 افشقخ ادسـد طفر افديـ ادبارـػقري (17)

 افعالمة ادسـد صالح بـ مؼبقل أمحد (18)

 افشقخ ادسـد ظبد افسالم بـ مظػر افـؽري (19)

 ادسـد ادؼرئ حمؿد أصغر بـ احلاج احلاؾظ حمؿد شعقد افؽـؽقهل افشقخ (11)

 افشقخ ادسـد ادحدث ذيػ بـ أمحد ظبد افغػقر (11)
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 افغازي ادظاهريافشقخ ادسـد ادحدث كسقؿ أمحد  (11)

 افشقخ ادسـد ادحدث ظبد اهلل بـ جقَل افعؿري (14)

                               افشقخ ادسـد ادحدث حمؿد رياض أمحد افؼاشؿل (12)

ومروياهتؿ وأشاكقدهؿ مػصؾة دم ـثر مـ أثباهتؿ وؽرها مـ ـتب هذا 
اف افـبالء إحت)) :ثبت مـشقر خمترص بعـقانات ادعتـقة بإشاكقد ويل إثب

 ؾقف مجقع إجازايت وأشاكقدي. (1)((بإجازات وأشاكقد ادشايخ وافعؾامء
  .(2) ؽازي بـ شاَلقؾة افشقخ أيب محزة ضؾوهق مـ ختريج  

 أوصاين بف مشاخيل افؽرام: ادجاز بامإخ هذا وأويص 
 دم افرس وافعؾـ تعاػ اهللبتؼقى  فأوصق (1)

 ظذ بصرة آشتؿرار دم ضؾب افعؾؿ وافدظقة إػ اهلل (1)

 بطؾبة افعؾؿ خاصةافتقاضع فؾـاس وافرؾؼ هبؿ و (4)

 ظؾقف مراجعة أهؾ افعؾؿ ؾقام ُيْشؽِؾ (2)

  افتؿسؽ بافسـة واتباع شقد إمة كبقـا حمؿد (5)
                                   

إػ ؾغرتف  ((حتػة ادال بتؼريب إشاكقد ادقصؾة خلر افقرى))تنبيه: كان اسم الثبت  (1) 
 .((وأشاكقد ادشايخ وافعؾامء إحتاف افـبالء بإجازات))
هو الشيخ الفاضل غازي بن سامل أفلح اليامين، خريج كلية احلديث يف اجلامعة  (2)

اإلسالمية، وقد مجع اهلل له بني العلم والعقل واألدب، يسكن حاليًا يف اإلمارات العربية 
 .ادتحدة، وله نشاط علمي ودعوي معروف

وأن يدور مع افدفقؾ وؽرها افبعد ظـ افتعصب فؾؿذاهب افػؼفقة  (1)
 افصحقح حقث دار

  افتل ؾرؿت إمة افبعد ظـ احلزبقات افعرصية وإهقاء ادظؾة وافبدع (7)
إبؼاء شؾسؾة  :فقعؾؿ ادجاز بلن اإلجازة معظؿ مؼصقدها أن هقو (8)

اإلشـاد افتل خصت هبا هذه إمة وأن ادؼصقد إظظؿ هق اإلؿبال ظذ 
 بلخالؿفا.ؿراءة ـتب افسـة وافعؿؾ هبا وافتخؾؼ 

، وآهتامم توكقصقف باحلذر مـ رواية ادقضقظات وادؽذوبا (9)
 .بقةبافتصػقة وافس

مـ دظقة صاحلة بظفر  ووافدي ومشاخيل هذا وأوصقف أٓ يـساين (11)
 افغقب 

 أن يثبتـل ظذ ديـف حتك أفؼاه وأن خيتؿ يل باحلسـك  أشلل  اهللو

 ادقؾؼ واهلادي اهللو

 رمحتف وراجل اهللافػؼر إػ ظػق ـتبف/ 
 ادؽلافقامين  (بامقشك)أبق ظامر حمؿد بـ ظبد اهلل بـ كارص 

  دار احلديث ومرـز افسالم افعؾؿل فؾعؾقم افؼظقةافؼائؿ ظذ
 افقؿـ ـ احلديدة


