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 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث

 

 

  تقديم

 

 

احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ شقد ادرشؾغ، وظذ آفف 

 :وصحبف وشؾؿ أمجعغ، وبعد

ؾؾام ـون اإلشـود مـ خصوئص إمي ادحؿديي، ودو درج أهؾ افعؾؿ ظذ 

افتل يذـرون ؾقفو صققخفؿ ومرويوهتؿ: فقسفؾ ظذ ضالهبؿ معرؾي ختريٍ إثبوت 

أشوكقدهؿ إػ ـتى أهؾ افعؾؿ مـ شؾػ هذه إمي، ودو ـون صقخـو ادريب افػوضؾ 

مـصقر بـقت حػظف اهلل وأمد بعؿره، ممـ هلؿ اهتامم بعؾؿ احلديٌ روايي، وافبوع 

 افطقيؾ ذم افدظقة إػ اهلل تعوػ،

حػظف اهلل أن أخرج فف مرويوتف ذم ثبً صغر مـصقر اؿسحً ظذ افشقخ 

احلجؿ، ظظقؿ افـػع: فقتسـك دَـ يريد مـ ضالب افعؾؿ واحلديٌ آشتػودة مـف، 

 واإلجوزة دـ يرؽبقن بذفؽ.
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 وفؼد ذظً ذم هذا افثبً بـوء ظذ ادخطط افتويل:

 ادؼدمي 

 أمهقي اإلشـود 

 ًمػفقم افثب 

  بـقت ؾشقخ مـصقرفافسرة افذاتقي 

 افشققخ وافؽتى افتل ؿرأهو ظؾقفؿ 

 خومتي 
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 مـفجي دم ختريج الثبت:

 وـون مـفجل ذم ختريٍ افثبً ظذ افشؽؾ افتويل:

أو  -حػظف اهلل-اظتؿدت ذـر افؽتى افتل ؿرأهو افشقخ مـصقر  -1

 شؿعفو مـ ادشويخ ادسـديـ دون مو ُأخذ بوإلجوزة افعومي.

حده: تسفقاًل ظذ افطالب افذيـ يريدون ذـرت إشـود ـؾ ـتوب ظذ  -2

معرؾي أشوكقد افؽتى مػردًة. فذا تؽرر معل بعض إشوكقد ذم افؽتى، 

 ومل أر حرجًو ذم ذفؽ ٕكف متؼصد.

اظتؿدت ذم ذـر إشوكقد ظذ اإلجوزات اخلوصي فؾشقخ مـصقر  -3

حػظف اهلل، و ظذ أثبوت أهؾ احلديٌ ادعتؿدة ــ )إحتوف إـوبر، 

 ورد، إيؼوظ اهلؿؿ، ادعجؿ ادػفرس ...( وؽرهو.حك افش

ذـرت ادشويخ ادجقزيـ بستقى إحرف، ثؿ ذـرت حتً اشؿ ـؾ  -4

 صقخ، افؽتى افتل ؿرأهو أو شؿعفو افشقخ مـصقر حػظف اهلل.

وضعً مؼدمي ظـ مػفقم افثبً وأمهقتف، وأمهقي افروايي ذم افعصقر  -5

 ادتلخرة.

ًُ فؾؿشويخ ادسـديـ. -6  ترمج

 افػفورس افالزمي )ادصودر وادراجع، ادحتقيوت(.وضعً  -7
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 ٌ واهللَ أشلُل أن يقؾؼـو دو حيبف ويرضوه، وأن جيزي ظـو صقخـو ذم كؼ حدي

 رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خر اجلزاء، إكف ويلُّ ذفؽ وافؼودر ظؾقف.

 

 واحلؿد هلل افذي بـعؿتف تتؿ افصوحلوت

 

 د. عبداهلل هنانو
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 أمهقة االشـاد

ي بوإلشـود، تػضقاًل هلو  فؼد خص اهلل شبحوكف وتعوػ هذه إمي ادحؿديَّ

ورؾعي ومـي، وحتؼقؼًو فقظده جؾ صلكف ذم حػظ ـتوبف وشـي كبقف صذ اهلل ظؾقف 

و}وشؾؿ ؾؼول:  ـُ  إِكَّ ْفـَو َكْح رَ  َكزَّ ـْ  .[9: احلجر] {حَلَوؾُِظقنَ  َففُ  َوإِكَّو افذِّ

ْشـَودُ "هـ( ذم 728ؿول صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل تعوػ )ت:  َواإْلِ

ـْ  ِي، َهِذهِ  َخَصوِئصِ  ِم ُمَّ ْٕ ـْ  َوُهقَ  ا ْشاَلِم، َخَصوِئصِ  ِم ْشاَلمِ  ذِم  ُهقَ  ُثؿَّ  اإْلِ ـْ  اإْلِ  ِم

ـَّيِ  َأْهؾِ  َخَصوِئصِ  ـِ  َظْبدُ  َؿوَل ... . افسُّ مْحَ ـُ  افرَّ  هَلُؿْ  َمو َيْؽُتُبقنَ  اْفِعْؾؿِ  َأْهُؾ : َمْفِدي   ْب

  َوَأْهُؾ  َظَؾْقِفْؿ، َوَمو
ِ
َْهَقاء ْٕ َّٓ  َيْؽُتُبقنَ  َٓ  ا  .(1)"هَلُؿْ  َمو إِ

                                                 

 ّٕ/ ٕ النبوية، ابن تيمية، السنة منهاج كتاب(ُ)
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 ؿفزاذ بـ اهلل ظبد بـ حمؿد وحدثـلصحقحف ؿول: مؼدمي وروى مسؾؿ ذم 

 ادبورك، بـ اهلل ظبد شؿعً: يؼقل ظثامن بـ ظبدان شؿعً: ؿول مرو، أهؾ مـ

 .(1)شصوء مو صوء مـ فؼول اإلشـود وفقٓ افديـ، مـ اإلشـود: »يؼقل

 :(2)هل وافروايي بوإلشـود مرت بلدوار ثالثي

افدور إول: مـ ظفد افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ إػ شـي ثالث مئي 

فؾفجرة، وهق دور ُيتشدد ؾقف ذم ذوط افرواة، أي تسوهؾ يمدي إػ افتلثر ظذ 

ي وضعػًو.  احلديٌ صحَّ

افدور افثوين: مـ شـي ثالث مئي إػ شـي شً مئي فؾفجرة، ويشسط ذم هذا 

 .(3)افدور صػوت أؿؾ ذم افرواة

                                                 

 ُٓ/ ُ صحيح مسلم، (ُ)
 .ُٓبعناية شيخنا احملدث د. بساـ اضتمزاكم، ص مشيخة شيخ اإلسالـ أيب البقاء الكماؿ ابن زتزة، ( ِ)
ال يثبت حديث يف ىذا الدكر إال من قبيل الصحيح كاضتسن لغّبمها، كال يقبل تفرد راك ٗبًب. مقدمة مشيخة ( ّ)

 .ُٓالكماؿ ابن زتزة، ص 
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افدور افثوفٌ: مـ شـي شً مئي إػ افقؿً احلوض، وذم هذا افدور ٓ 

يؾعى اإلشـود دورًا ذم تصحقح حديٌ أو تضعقػف وفذا ؿول ابـ افصالح 

أظرض افـوس ذم هذه "اهلل تعوػ:  هـ[ ذم ـتوب ظؾقم احلديٌ رمحف643]ت:

إظصور ادتلخرة ظـ اظتبور جمؿقع افؼوط ذم رواة احلديٌ ومشوخيف، ؾؾؿ 

يتؼقدوا هبو ذم روايوهتؿ فتعذر افقؾوء بذفؽ، ووجف ذفؽ مـ ـقن ادؼصقد آخرًا إػ 

ادحوؾظي ظذ خصقصي هذه إمي ذم إشوكقد، وادحوذرة مـ اكؼطوع شؾسؾتفو 

ـ افؼوط مو يؾقؼ هبذا افغرض ظذ دمرده، وفقؽتػ ذم أهؾقَّي افشقخ ؾؾقعتز م

بؽقكف مسؾاًم بوفغًو ظوؿاًل، ؽر متظوهر بوفػسؼ وافسخػ، وذم ضبطف: بقجقد 

 ."شامع مثبتًو بخطف ؽر متفؿ، وبروايتف مـ أصؾ مقاؾؼ ٕصؾ صقخف

 وأمهقَّتف ًبَ مػفقم افثَ 

 ظذ ذحف ذم افسخووي احلػوظ مـ ظؾقف تؽؾؿ رأيتف مـ ؾلول: تب  الث  

 افثوبً ادقحدة بسؽقن وافثبً: ؿول افتعديؾ أفػوظ ظذ ـالمف فدى إفػقي
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 مع مسؿقظف ادحدث ؾقف يثبً ؾام بوفػتح وأمو واحلجي وافؽتوب وافؾسون افؼؾى

 .ؽره وشامع فسامظف افشخص ظـد ـوحلجي ٕكف ؾقف فف ادشورـغ أشامء

 بوإلشؽون افثبً: إكصوري زـريوء اإلشالم فشقخ افبوؿل ؾتح وذم

 فف ادشورـغ أشامء مع شامظف ادحدث ؾقف يثبً مو واحلجي افثبً وبوفػتح افثوبً،

 .ؾقف

 ذح ظذ ذحف ذم افؼوري ظعّ  الاد افسوبؼ افسخووي ـالم كؼؾ وؿد

: افؼومقس ظذ حقاصقف ذم افؼؿل افطقى بـ حمؿد افشؿس وؿول. افـخبي

 أخذ ـلكف وأصقوخف مرويوتف ادحدث ؾقفو جيؿع افتل افػفرشي ذم افثبً اشتعؿؾقا

 ادحدثغ ـثر وذـره ذـره، وصوع فف، حجي وصققخف أشوكقده ٕن احلجي مـ

 .ادصـػ فف يتعرض ومل وؽرهؿ

 ادحدث ؾقف جيؿع افذي افؽتوب ظذ افثبً إضالق وأمو: أيضوً  ؾقفو وؿول

 ذفؽ وكحق ادصـػوت أصقوخف ظذ وؿراءتف ومرويوتف أشوكقده ؾقف ويثبً مشقختف
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 بؿعـك ؾعؾ ٕن أيضوً  ادجوز ظذ خترجيف ويؿؽـ فؾؿحدثغ حودث اصطالح ؾفق

 .جدا ـثر ؾقف مػعقل أو مػعقل

 ظبد افشقخ صقخف ظـ كؼال افدمشؼل افعامدي حومد افعالمي ــوصي وذم

 بوفثوء - افثبً: ؿول ادشفقر افثبً صوحى بوفؼابويت افشفر احلؾبل افؽريؿ

 مرويوت جيؿع مو هؿ ادقحدة وبػتح افعدل، افثؼي ادقحدة وشؽقن ادثؾثي

 .(1)افشقخ

 أمهقة األثبات:

وفعؾ شوئاًل يسلل بلكـو ؿد ظؾؿـو أمهقي اإلشـود وافروايي بف ذم افعصقر 

افسوبؼي، ؾام ؾوئدة افروايي ذم افعصقر ادتلخرة ؾوجلقاب مو أؾوده صقخـو افدـتقر 

بسوم ظبدافؽريؿ احلؿزاوي ذم مؼدمتف ظذ مشقخي صقخ اإلشالم افؽامل ابـ محزة 

                                                 

 .ٗٔ-ٖٔفهرس الفهارس، عبداضتي الكتاين، ص ( ُ)
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إضوؾي إػ مو ذـره ابـ افصالح ذم ظؾقم  بلن مـ ؾقائد افروايي ذم افعصقر ادتلخرة

 احلديٌ:

 إشوكقد أكسوب افؽتى. -1

حتدد ـتى افروايي أحقوكًو مؼروءات صوحى افثبً وشامظوتف، ؾربام ؿرأ  -2

تػسر افبقضووي مثاًل ظذ ؾالن، وشؿع ادقضل مـ ؾالن، بؾ ربام 

 ذـرت ـتى افروايي مسؿقظوت صققخف أو أـثر.

 شـد صحقح فؾؽتوب إػ ممفػف.مـ ضرق إثبوت افؽتى وجقد  -3

إبؼوء شؾسؾي اإلشـود متصؾي ذم هذه إمي، وذم هذا ارتبوط إمي مع  -4

 بعضفو خؾػًو بسؾػ.

أرصػي تورخيقي، ؾنن معرؾي صققخ ـؾ راو وتالمذتف هلو مـ افػقائد  -5

 افتورخيقي مو ٓ خيػك.

 ارتبوط كػز بغ افؼورئ وادمفػ. -6

بام ذم ثبً معغ صفودة ظؾؿقي إجوزة افشقخ ادعتز فطوفى ؾوهؿ  -7

 فؾؿجوز.



04 

 

 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث

ضريؼي تؾؼل افؽتوب تمثر ذم ؿقتف، وأحقوكًو تذـر إثبوت ضرق تؾؼل  -8

 افؽتى.

ربام ذـرت إثبوت تراجؿ افشققخ، وتعرضً فػقائد ؿد ٓ تقجد ذم  -9

 مؽون آخر.

إجوزة افشقخ افثؼي ؽر ادتسوهؾ بؿثوبي صفودة فؾطوفى بلكف أهٌؾ  -11

 أن جُيوز، ثؿ يؼرئ.

افروايي وفق بوإلجوزة صؾي بغ ادجوز وبغ افـبل صذ اهلل ظؾقف  -11

 وشؾؿ بوظتبور مو ذم افؽتى احلديثقي مـ إحوديٌ افؼيػي.

افـظر ذم ـتى افروايي مـ أثبوت ومشقخوت ومعوجؿ... يظفر  -12

 .(1)بودؼوركوت افسـد افعويل وافـوزل

 

     

  

                                                 

 .ُٕ-ُٔمشيخة الكماؿ ابن زتزة، ص ( ُ)
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 اهلللؾشقخ مـصور بـوت حػظه السرة الذاتقة 

 :االشم والـسب والؽـقة

 هق افشقخ مـصقر ظع حسغ بـقت افشبعووي افبرويت

 :ادولد واألرسة

م، 1961وفد افشقخ ذم مزارع صبعو افؾبـوكقي ذم إول مـ صفر أيؾقل شـي 

هـ، مـ أرسة ؾؼرة تعؿؾ 1381يقاؾؼ افعوذ مـ صفر ربقع إول فسـي 

 بوفزراظي.

 :الـشلة والتحصقل العؾؿي

مـ مزرظي برختو افتوبعي  همع إهؾ ذم افسوبعي مـ ظؿر خرج

م. ثؿ بسبى افظروف 1967دزارع صبعو بعد احتالهلو مـ افقفقد شـي 

ي اضطر  ول مع إهؾ إػ بروت، حقٌ توبعفالكتؼ ادستجدة واحلوجي ادوشَّ

 -افدراشي آبتدائقَّي، وادتقشطي وافثوكقيي )افبؽوفقريو افؼسؿ افثوين 

سػي( ذم بروت، ثؿ افبؽوفقريو افؼظقَّي مـ معفد إكصور ذم دمشؼ شـي ؾؾ
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وػ ؾقفو افسـي إ م، ثؿ افتحؼ بؽؾقي افدظقة اإلشالمقي ودرس1982

شـتغ ظـ تؼديؿ  وافثوكقي اجلومعقي، حتك ُؾصؾ مـ اجلومعي: فتخؾػف

ؾَّػ امتحون افسـي افثوكقي بسبى افظروف وادرض، وـون ذضفؿ مـ يتخ

مـفو  افدظقة اإلشالمقي ذم بروت، وحصؾبؽؾقي  تغ ُيػصؾ. ؾوفتحؼشـ

 افؾقسوكس. –ظذ اإلجوزة افعؾؿقي 

 :العؿل الدعوي

ظذ افشقخ رجى ديى رمحف اهلل  ذم افثوكقي ظؼ مـ ظؿره تعرف

هـ[ افذي ـون يـتؼؾ ـؾ مخسي ظؼ يقمًو إػ بروت، فؾدظقة وإفؼوء 1437]ت:

 ادحوضات ذم افتػسر وافتزـقي وافػؼف ذم مسوجد بروت وذم افبققت.

ل وـوكً ادعرؾي مـ خالل ؾريؼ ريويض هدؾف جذب افشبوب مـ خال

ؾقمف بوفتزـقي بع تك وؾوتف، وؿد أجوزهافريوضي إػ ادسوجد، وؿد ٓزم افشقخ ح

إػ دمشؼ حلضقر جموفسف وجموفس يـتؼؾ مـ احلغ إػ أخر  إجوزة خطقَّي. وـون
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هـ[ ذم افتػسر وافػؼف وافتزـقي وافسبقي، 1425افشقخ أمحد ـػتورو رمحف اهلل ]ت:

 أؾضؾ اجلزاء.اهلل ؾجزاهؿ 

اإلخقة ادؼؾغ، بف ظذ حػظ افؼرآن، وأوص  وخالل فؼوئف بف صجعف

 وؿول: إكف شقؽقن فف صلن.

بوفدظقة وإكشوء حؾؼي فؾصغور ذم جومع  وذم افرابعي ظؼ مـ ظؿره أذن فف

إػ افدظقة ذم افبققت: حتك  ضوفى ريض اهلل ظـف، ومـ ثؿ اكتؼؾاإلموم ظع بـ أيب 

 ؾتحً احلوجي ؾوضؿي محـدي ادكي رمحفو اهلل بقتفو فؾدظقة وجموفس افعؾؿ.

افػؼف افشوؾعل ظذ افشقخ ؿوشؿ افشامظل  آكؼطوع ظـ اجلومعي ؿرأ وبعد

ل ظذ افشقخ ـذفؽ افػؼف احلـػ هـ[ ، وؿرأ1418ف اهلل تعوػ ]ت:رمح (1)افرؾوظل

وؽرهؿ  ـذفؽ بوفدـتقر أمحد ؾورس، وافشقخ زـريو ؽـدور أمحد افبوبو، وافتؼك

ة مفـ حتك اشتؼر افعؿؾ افدظقي مع افعؿؾ ذم ظ مـ مشويخ بروت، ثؿ توبع  بفدَّ

                                                 

 تررتتو الحقان. تأيت( ُ)
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افشقخ ذم افتػرغ فؾدظقة ؾؽون يؼقل: افقد افعؾقو  احلول ذم افتجورة، وؿد اشتلذن

ػذ، وـون ُيكُّ ظذخر م  افعؿؾ افدظقي وافدكققي وضؾى افعؾؿ . ـ افقد افسُّ

ج مـ اجلومعي ظؾَّؿ مودة افسرة افـبقيي ثؿ ؾقام بعد مودة افتزـقي  بعد افتخرُّ

غ فؾدظقة وظؾَّؿة اإلشالمقَّي، ومو ومودة افدظق ذم  يزال إػ يقمـو هذا، ثؿ تػرَّ

بؾدة معفد افدظقة( ومعفد صبعو ذم  –ادعوهد افؼظقي ذم بروت )معفد افػتقة 

احلديٌ  –ادراث  –إصقل  –ادقاد افتوفقي: )افػؼف  صبعو احلدوديَّي، وؿد ظؾَّؿ

 افسرة افـبقيي وؽرهو..( –روايي ودرايي 

هـ[ ذم 1434 بوفشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل تعوػ ]ت: ثؿ افتؼك

مـزل ؾضقؾي افشقخ أمغ افؽردي أمغ افػتقى جزاه اهلل خرًا حقٌ شؿع مـف 

ـؾ يقم  وم جموفس افشقخ صبحل ذم بقتفـتوب افؽػويي فؾخطقى افبغدادي، ثؿ أؿ

 مـ صتك افبؾدان.إػ أن تقؾوه اهلل تعوػ، حقٌ ؿصده افؽثر مـ ضؾبي افعؾؿ 
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 :الـشاط العؾؿي

ذم بروت، وؿد خترج  دار خدمي افؼرآن افؽريؿ وافسـي افـبقيي ممشس 

 مـف افؽثر وهلل احلؿد.

 مدرس ذم معظؿ مسوجد بروت ذم افقظظ واحلديٌ وافتػسر وافعؼقدة.

 جموفس احلديٌ يقمقًو ذم مرـز حتػقظ افؼرآن افؽريؿ وذم افبققت.يؼقؿ 

ؾرع افدراشوت  – AUL جومعي افعؾقم وافتؽـقفقجقومدرس ذم 

 اإلشالمقي

 .اإلشالمقي ذم بروتاجلومعقي فؾدراشوت مدرس ذم ـؾقي افدظقة 
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 مع الؽتب التي قرأها عؾقفم الشقوخ

 صقوخ الؼرآن الؽريم

  (1)شعد أمحد رمضانفضقؾة الشقخ 

  عاصم من ضريق الشاضبقةبرواية حػص عن الؼرآن الؽريم 

أروي افؼرآن افؽريؿ بروايي حػص ظـ ظوصؿ مـ ضريؼ افشوضبقي 

بؼراءيت ختؿي ـومؾي ظذ افشقخ شعد بـ أمحد رمضون وهق ظذ افشقخ ادؼرئ 

                                                 

 كالدتو ، رمضاف الرزتن عبد سعد أزتد كالده ، ُِٖٗ الشوؼ برجا مواليد من ، رمضاف سعد الشيخ ىو (ُ)
،  قلب ظهر عن القرآف حيفظ سعد الشيخ . بّبكت من اظتصرم الرزتن عبد كطفة زكجتو ، رمضاف أمْب آمنة
 ينس". كللشيخ دل اطتمس قرأ "من:  ثورأاظت القوؿ كيردد ، أجزاء ستسة فيقرأ ، يـو كل يتعاىده زاؿ كما

 ، السبع القراءات يدرسوف الذين اظتقرئْب خنبة من لبناف يف كييعد ، اهلل كتاب مع حافل تاريخ رمضاف سعد
 كيثنوف ، كحفظان  كتالكة إقراء الشريف العلم هبذا صلة لو من كل بذلك يشهد لو ، فيها اظتربزين من كىو
 قريتو يف اهلل رزتو غصن سعيد الشيخ على اكالن  تعٌلم . القراءات علم يف كرسوخو مكانتو كعلو موىبتو على
 إنتقل اهلل رزتو رمضاف دركيش ػتمد اضتاج قريبو من كمهة بتشجيع مث ، الكرمي القرآف ثلث من يقرب ما برجا
 فٌتاح الشيخ األزىرم العادل كعلى ، دمشقية حسن القٌراء شيخ على ليتلقى ، ُْٓٗ عاـ بّبكت إذل

 يعٌلم ، اإلقراء ميداف يف إنطلق،  الكرمي القرآف حفظ أمت كظتا .آنذاؾ لبناف يف يقيم كاف الذم طنطاكم،
 سعد الشيخ على تعٌلم . بّبكت العاصمة مساجد يف اظتسلمْب رتهور بْب القراءات ككجوه التجويد أحكاـ
 ، طرابلسي خليل كالشيخ خليل، كعادؿ ، حبلي حسْب الشيخ: منهم كاظتشايخ، الدعاة من نفر رمضاف

 العشرات عليو كقرأ، كغّبىم عطية، كسهيل الشريف كػتمد اصتندم، أنيس: كاظتشايخ كرش، عليو قرأ الذم
 موقع بلدة برجا. .التجويد كأحكاـ القراءة أتقنٌ  الاليت السيدات من
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اء فبـون، وهق ظذ ي صقخ ؿرَّ اجلومع افعالمي حسـ بـ حسـ بـ ظبدادجقد دمشؼقَّ 

د افرؾوظل، وهق افشقخ حمؿد شؾقؿ افرؾوظل احلؾقاين، وهق ظذ وافده افسقد أمح

ظذ افسقد أمحد ادرزوؿل، وهق ظذ افسقد إبراهقؿ افعبقدي، وهق ظذ ظبدافرمحـ 

إجفقري، وهق ظذ أمحد افبؼري، وهق ظذ حمؿد افبؼري، وهق ظذ ظبدافرمحـ 

ديز، وهق ؿافقؿـل، وهق ظذ ابـ ؽوكؿ ادؼدد، وهق ظذ حمؿد بـ إبراهقؿ افس

ٕشققضل، وهق ظذ حمقل افسـي أيب اخلر حمؿد بـ ظذ افشفوب أمحد بـ أشقد ا

حمؿد اجلزري، وهق ظذ حمؿد بـ ظبدافرمحـ احلـػل، وهق ظذ افشقخ حمؿد بـ 

أمحد افصوئغ، وهق ظذ ظع بـ صجوع، وهق ظذ افؼوشؿ بـ ؾره افشوضبل 

صوحى افشوضبقي ادعروؾي بحرز إموين، وهق ظذ افشقخ أيب احلسـ ظع بـ 

ق ظذ افشقخ أيب داود شؾقامن بـ كجوح، وهق ظذ افشقخ أيب ظؿرو هزيؾ، وه

ظثامن بـ شعقد افداين، وهق ظذ افشقخ أيب احلسـ ضوهر بـ ؽؾبقن، وهق ظذ 

افشقخ أيب احلسـ ظع بـ حمؿد اهلوصؿل، وهق ظذ أيب افعبوس أمحد بـ شفؾ 

بـ شؾقامن،  إصـوين، وهق ظذ أيب حمؿد ظبقد افصبوح، وهق ظذ أيب ظؿر حػص

وهق ظذ أيب بؽر بـ أيب افـجقد، وهق ظذ ظبداهلل حبقى افسؾؿل، وهق ظذ 
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شودتـو افصحوبي ظثامن بـ ظػون، وأيب بـ ـعى، وظع بـ أيب ضوفى، وزيد بـ 

ثوبً، وظبداهلل بـ مسعقد، وهؿ ؿرؤوا ظذ مفبط افقحل وافرشوفي صوحى 

شقدكو حمؿد بـ ظبداهلل صذ اهلل ظؾقف افؼدر واجلالفي خوتؿ افـبقغ وإموم ادرشؾغ 

 وشؾؿ، ظـ إموم ادالئؽي شقدكو جزيؾ ظؾقف افسالم، ظـ رب افعزة تبورك وتعوػ.
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 صعبة عن عاصم من ضريق الشاضبقةالؼرآن الؽريم برواية 

ظـ ظوصؿ مـ ضريؼ افشوضبقي بؼراءيت صعبي أروي افؼرآن افؽريؿ بروايي 

شعد بـ أمحد رمضون وهق ظذ افشقخ ادؼرئ اجلومع  ختؿي ـومؾي ظذ افشقخ

اء فبـون، وهق ظذ افشقخ ي صقخ ؿرَّ افعالمي حسـ بـ حسـ بـ ظبدادجقد دمشؼقَّ 

حمؿد شؾقؿ افرؾوظل احلؾقاين، وهق ظذ وافده افسقد أمحد افرؾوظل، وهق ظذ 

ظبدافرمحـ افسقد أمحد ادرزوؿل، وهق ظذ افسقد إبراهقؿ افعبقدي، وهق ظذ 

إجفقري، وهق ظذ أمحد افبؼري، وهق ظذ حمؿد افبؼري، وهق ظذ ظبدافرمحـ 

ديز، وهق ؿافقؿـل، وهق ظذ ابـ ؽوكؿ ادؼدد، وهق ظذ حمؿد بـ إبراهقؿ افس

ظذ افشفوب أمحد بـ أشقد إشققضل، وهق ظذ حمقل افسـي أيب اخلر حمؿد بـ 

فرمحـ احلـػل، وهق ظذ افشقخ حمؿد بـ حمؿد اجلزري، وهق ظذ حمؿد بـ ظبدا

أمحد افصوئغ، وهق ظذ ظع بـ صجوع، وهق ظذ افؼوشؿ بـ ؾره افشوضبل 

صوحى افشوضبقي ادعروؾي بحرز إموين، وهق ظذ افشقخ أيب احلسـ ظع بـ 

هزيؾ، وهق ظذ افشقخ أيب داود شؾقامن بـ كجوح، وهق ظذ افشقخ أيب ظؿرو 

 ظذ هَبو َؿَرأت :يل َوَؿوَل  ،ادؼرىء مْحَدأ بـ ورسوهق ظذ ؾَ ، ظثامن بـ شعقد افداين
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 ظبد بـ براهقؿإ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،ادؼرىء احْلسـ بـ اْفَبوِؿل ظبد احْلسـ يبأ

مْحَـ  َيْعُؼقب بـ ُيقُشػ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،اْفَبْغَداِدّي  ادؼرىء مْحَدأ بـ افرَّ

 ظذ هَبو َؿَرأت :َوَؿوَل  ،افكيػقـل َأيُّقب بـ ُصَعْقى ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،افَقاِشطِّل 

، وهق ظذ ظبداهلل حبقى افسؾؿل، َظوِصؿوهق ظذ  بؽر يبأ وهق ظذ ،آدم بـ حيقك

وهق ظذ شودتـو افصحوبي ظثامن بـ ظػون، وأيب بـ ـعى، وظع بـ أيب ضوفى، 

قحل وافرشوفي وزيد بـ ثوبً، وظبداهلل بـ مسعقد، وهؿ ؿرؤوا ظذ مفبط اف

صوحى افؼدر واجلالفي خوتؿ افـبقغ وإموم ادرشؾغ شقدكو حمؿد بـ ظبداهلل صذ 

اهلل ظؾقف وشؾؿ، ظـ إموم ادالئؽي شقدكو جزيؾ ظؾقف افسالم، ظـ رب افعزة تبورك 

 وتعوػ.
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 الؼرآن الؽريم برواية قالون عن كافع من ضريق أيب كشقط

بؼراءيت  ؿوفقن ظـ كوؾع مـ ضريؼ أيب كشقطأروي افؼرآن افؽريؿ بروايي 

ؿول افشقخ ذم إجوزتف: ؿرأت افؼرآن  ختؿي ـومؾي ظذ افشقخ شعد بـ أمحد رمضون

افؽريؿ بتاممف ظذ صقخل ادؼرئ اجلومع افشقخ حسـ بـ حسـ بـ ظبدادجقد 

دمشؼقي رمحف اهلل تعوػ صقخ ؿراء فبـون مـ ضريؼ افشوضبقي، وهق ظذ افشقخ 

افصوفح ظبداحلؿقد بـ حسـ افعقتوين، ظـ افشقخ حمؿد افعطور افدمشؼل ادعروف 

شقخ شعقد افعؾبل ذم دمشؼ، ظـ افشقخ افعالمي افػؼقف احلـػل بوفسؽري، ظـ اف

كجقى ـققان، ظـ افشقخ اإلموم اهلامم افذي أحقك شـي اإلؿراء ذم افديور افشومقي، 

وكؼؾ إفقفو ظؾؿ افؼراءات مـ مؽي ادؽرمي بعد اكدراشفو زمـًو ضقياًل ذم تؾؽ افديور 

افػؼقف ادوفؽل مذهبًو إصعري افشقخ أمحد احلؾقاين افؽبر، ظـ اإلموم ادؼرئ 

معتؼدًا أيب افػقز أمحد ادرزوؿل، ظـ افشقخ إبراهقؿ افعبقدي، ظـ افشقخ 

ظبدافرمحـ إجفقري، ظـ افشقخ ظبده افسجوظل، ظـ افشقخ أمحد افبؼري، ظـ 

افشقخ حمؿد افبؼري، ظـ افشقخ ظبدافرمحـ افقؿـل، ظـ وافده افشقخ صحوذه 

فديـ افطبالوي، ظـ صقخ اإلشالم ؿويض ادسؾؿغ افقؿـل، ظـ افشقخ كوس ا
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ومػتل إكوم افعومِل  افعالمي ذي افػـقن وافعؾقم زـريو إكصوري، ظـ افشقخ 

حمؿد افـقيري صورح ضقبي افـؼ ذم افؼراءات افعؼ ظـ افشقخ حوؾظ اإلشالم 

ظع  صؿس ادؾي وافديـ ابـ أيب اخلر حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ

يقشػ اجلزري َمـ ظؾقف يدور هذا افعؾؿ افذي ؿرأ ظذ إشتوذ أيب ادعويل افشقخ 

حمؿد بـ أمحد افؾبون، وهق ظذ أيب افـسقى أيب احلسـ ظع بـ صجوع بـ شؾؿ بـ 

ظع بـ مقشك افعبود ادكي افشوؾعل، ظـ اإلموم ابـ أيب افؼوشؿ افعالمي ويل 

هـ[، 591محد افرظقـل إكدفز افشوضبل ]ت:اهلل افؼوشؿ بـ ؾره بـ خؾػ بـ أ

ظـ أيب احلسـ ظع بـ حمؿد ابـ هزيؾ إكدفز، ظـ أيب داود شؾقامن بـ كجوح 

إكدفز إمقي، ظـ اإلموم افؽبر صوحى ـتوب افتقسر وؽره أيب ظؿرو 

هـ[، وؿرأ هق ظذ أيب افػتح ؾورس بـ أمحد بـ مقشك بـ ظؿران 444افداين ]ت:

فرضير، وؿرأ هق ظذ أيب احلسـ ظبدافبوؿل بـ ادؼرئ، وؿرأ هق ظذ ادؼرئ ا

إبراهقؿ بـ ظؿر ادؼرئ، وؿرأ هق ظذ أيب احلسغ أمحد بـ ظثامن بـ جعػر بـ 

بقيون، وؿرأ هق ظذ أيب بؽر أمحد بـ حمؿد بـ إصعٌ، وؿرأ هق ظذ أيب كشقط 

قـو بـ وردان، وؿرأ حمؿد بـ هورون، وؿرأ هق ظذ ؿوفقن أيب مقشك ظقسك بـ م
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هق ظذ اإلموم كوؾع اددين، وؿرأ هق ظذ أبق جعػر يزيد بـ افؼعؼوع، وأبق داود 

ظبدافرمحـ بـ هرمز إظرج، وصقبي بـ كصوح، ومسؾؿ بـ جـدب، وأبق روح 

يزيد بـ رومون، وؿرأ همٓء افتوبعقن رمحفؿ اهلل تعوػ ظذ : أيب هريرة، وظبداهلل 

ـ ظقوش بـ أيب ربقعي، وؿرأ همٓء افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ بـ ظبوس، وظبداهلل ب

ظذ أيب بـ ـعى ريض اهلل ظـف، وؿرأ هق ظذ افـبل افؽريؿ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، 

 ظـ جزيؾ ظؾقف افسالم، ظـ افؾقح ادحػقظ، ظـ رب افعزة تبورك وتعوػ.
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 الؼرآن الؽريم برواية ورش عن كافع من ضريق األزرق

ظذ افشقخ  ورش ظـ كوؾع مـ ضريؼ إزرقأروي افؼرآن افؽريؿ بروايي 

ؿول افشقخ ذم إجوزتف: ــً ؿد ؿرأت افؼرآن بتاممف بروايي  شعد بـ أمحد رمضون

اإلموم ورش ظـ اإلموم كوؾع اددين مـ ضريؼ إزرق ظذ افشقخ حسـ بـ حسـ 

ـ حسـ افعقتوين ذم ظبدادجقد دمشؼقي ببروت، ظـ افشقخ افصوفح ظبداحلؿقد ب

بروت، ظـ افشقخ حمؿد افعطور افدمشؼل ادعروف بوفسؽري، ظـ افشقخ شعقد 

افعؾبل ذم دمشؼ، ظـ افشقخ افعالمي افػؼقف احلـػل كجقى ـققان، ظـ افشقخ 

اإلموم اهلامم افذي أحقك شـي اإلؿراء ذم افديور افشومقي، وكؼؾ إفقفو ظؾؿ افؼراءات 

شفو زمـًو ضقياًل ذم تؾؽ افديور افشقخ أمحد احلؾقاين مـ مؽي ادؽرمي بعد اكدرا

افؽبر، ظـ اإلموم ادؼرئ افػؼقف ادوفؽل مذهبًو إصعري معتؼدًا أيب افػقز أمحد 

ادرزوؿل، ظـ افشقخ إبراهقؿ افعبقدي، ظـ افشقخ ظبدافرمحـ إجفقري، ظـ 

ؼري، ظـ افشقخ ظبده افسجوظل، ظـ افشقخ أمحد افبؼري، ظـ افشقخ حمؿد افب

افشقخ ظبدافرمحـ افقؿـل، ظـ وافده افشقخ صحوذه افقؿـل، ظـ افشقخ كوس 

افديـ افطبالوي، ظـ صقخ اإلشالم ؿويض ادسؾؿغ ومػتل إكوم افعومِل  افعالمي 
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ذي افػـقن وافعؾقم زـريو إكصوري، ظـ افشقخ حمؿد افـقيري صورح ضقبي افـؼ 

شالم صؿس ادؾي وافديـ ابـ أيب اخلر ذم افؼراءات افعؼ ظـ افشقخ حوؾظ اإل

حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ ظع يقشػ اجلزري َمـ ظؾقف يدور 

هذا افعؾؿ بلشوكقده ادبسقضي ذم ـتوبف افـؼ ذم افؼراءات افعؼ، وكؽتػل بذـر 

، واحد مـفو: ؿرأ ابـ اجلزري ظذ إشتوذ أيب ادعويل افشقخ حمؿد بـ أمحد افؾبون

وهق ظذ أيب افـسقى أيب احلسـ ظع بـ صجوع بـ شؾؿ بـ ظع بـ مقشك 

افعبود ادكي افشوؾعل، ظـ اإلموم ابـ أيب افؼوشؿ افعالمي ويل اهلل افؼوشؿ بـ 

هـ[، ظـ أيب احلسـ 591ؾره بـ خؾػ بـ أمحد افرظقـل إكدفز افشوضبل ]ت:

امن بـ كجوح إكدفز ظع بـ حمؿد ابـ هزيؾ إكدفز، ظـ أيب داود شؾق

إمقي، ظـ اإلموم افؽبر صوحى ـتوب افتقسر وؽره أيب ظؿرو افداين 

هـ[، ظـ أيب افؼوشؿ خؾػ بـ إبراهقؿ ادؼرئ بؿك، ظـ أيب جعػر 444]ت:

أمحد بـ أشومي افتجقبل، ظـ إشامظقؾ بـ ظبداهلل افـحوس، ظـ أيب يعؼقب يقشػ 

ظثامن بـ شعقد ادكي ادؾؼى بقرش،  بـ ظؿر بـ يسور إزرق، ظـ أيب شعقد

ظـ اإلموم كوؾع اددين، وؿرأ كوؾع ظذ مخسي مـ افتوبعغ: أبق جعػر يزيد بـ 
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افؼعؼوع اددين، وأبق داود ظبدافرمحـ إظرج، وصقبي بـ يضوح افؼويض، وأبق 

ظبداهلل مسؾؿ بـ جـدب اخلذيل، وأبق روح يزيد بـ رومون، افذيـ ؿرؤوا ظذ 

افصحوبي وهؿ: أبق هريرة وظبداهلل بـ ظبوس وظبداهلل بـ ظقَّوش بـ أيب ثالثي مـ 

ادـذر ُأيب بـ ربقعي، وؿرأ همٓء افصحوبي ريض اهلل ظـفؿ ظذ أيب افطػقؾ وأيب 

، وؿرأ ُأيب ظذ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، ظـ جزيؾ ظـ ـعى ريض اهلل ظـف

 افؾقح ادحػقظ، ظـ رب افعزة تبورك وتعوػ.

 

     

  



 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث 21

  ضارق بن صعبان ادرصي احلـبيلفضقؾة الشقخ 

 الؼرآن الؽريم برواية خؾف عن محزة الزيات 

خؾػ ظـ اإلموم بروايي  ؿرأت مـ أول ادصحػ إػ أول شقرة إظراف

وشؿعً مـف بعضف، وضرؾو مـ مبوحٌ ظؾؿ مـ ضريؼ افشوضبقي  محزة افزيَّوت

احلـبع ؿول ذم إجوزتف يل: تؾؼقً ظذ افشقخ ضورق بـ صعبون ادكي افتجقيد 

 ،افؼرآن بوفروايي ادذـقرة ظـ افشقخ حمؿد ظبداحلؿقد ظبداهلل خؾقؾ بوٓشؽـدريي

افشوضبقي وافدرة –وأخزين أكف تؾؼك مجقع افؼراءات افعؼ بؿؼته ادتقن افثالثي 

ظـ افشقخ إشتوذ افعومل افعالمي وـقؾ مشقخي ادؼورئ وصقخ افؼراء  -وافطقبي

وٓشؽـدريي صوحى افتآفقػ ادػقدة وافتصوكقػ افعديدة افشقخ ادحؼؼ ب

آشؽـدري حمؿد ظبدافرمحـ اخلؾقجل احلـػل، وهق ظـ افشقخ ظبدافعزيز ظع 

عظقؿ افدشقؿل ـحقؾ صقخ افؼراء بوٓشؽـدريي وهق ظذ افشقخ ظبداهلل ظبداف

زهري، وهق ظـ افزهومل، وهق ظذ افشقخ ظع احلدادي إ صقخ افؼراء بوجلومع

ادحؼؼ افعؿدة افػوضؾ افسقد إبراهقؿ افعبقدي، وهق ظـ ـال مـ افشقخ 
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ظبدافرمحـ إجفقري ادوفؽل، وافعؿدة افػوضؾ افسقد ظع افبدري، وافشقخ 

حمؿد ادـر. ؾلمو افشقخ ظبدافرمحـ ؾؼرأ ظذ حمؼؼل ظكهؿ افشقخ أمحد افبؼري 

زاده صقخ  ؼوضل، ويقشػ أؾـديافشقخ أمحد آشوافشقخ ظبده افسجوظل، و

هـ[ بؼؾعي مك، وـذفؽ ظـ افشقخ حمؿد 1151افؼراء بوفؼسطـطقـقي ]شـي 

إزبؽووي افشفر بـسقى بوجلومع إزهر، وـذفؽ ظـ افشقخ حمػقظ برواق أيب 

امطل وؿً رحؾتف إػ ادديـي ادـقرة موّرًا شمعؿر، وـذفؽ ظـ افشقخ ظبداهلل اف

هـ. ؾلمو افشقخ ظبده افسجوظل ؾفق ظـ حمؼؼ ظكه أيب افسامح 1152شـي  بؿك

افشقخ أمحد افبؼري، وأمو افشقخ أمحد آشؼوضل ؾفق ظـ أيب افـقر افدمقوضل، 

وهق ظـ ـال مـ افعالمي ادحؼؼ افشقخ أمحد افشفر بوبـ افبـو افدمقوضل صوحى 

ن بـ أمحد ادزاحل حمرر ـتوب إحتوف ؾضالء افبؼ، وهق ظـ ـال مـ افشقخ شؾطو

افػـ، وافشقخ ظع افشزامؾز. وأمو افشقخ شؾطون ؾفق ظـ شقػ افديـ افبصر، 

وأمو افشقخ يقشػ أؾـدي زاده ؾفق ظـ افشقخ ظع ادـصقري بوفديور 

افؼسطـطقـقي، وهق ظـ ـال مـ افشقخ شؾطون وافشقخ افشزامؾز. وأمو افشقخ 

بؼري، وأمو افشقخ إزبؽووي ؾفق ظـ افشقخ أمحد افبؼري ؾفق ظـ افشقخ حمؿد اف
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حمؿد افبؼري، وأمو افشقخ حمػقظ ؾفق ظـ افشقخ افرمقع، وهق ظـ افشقخ حمؿد 

افبؼري، وأمو افشقخ ظبداهلل افشامطل ؾفق ظـ ـثريـ مـفؿ افشقخ حمؿد 

صوحى ـتوب –ظبداخلوفؼ افشامطل ادتصؾ شـده بشقخ اإلشالم ظبداهلل اهلبطل 

ادتصؾ شـده بليب ظؿرو افداين، وأمو افشقخ حمؿد افبؼري ؾفق  -رآوؿوف افشف

ظـ افشقخ ظبدافرمحـ افقؿـل، وهق ظـ وافده افشقخ صحوذه افقؿـل، وهق ظـ 

هـ[، وهق ظـ افشقخ ظع 951افشقخ أمحد بـ ظبداخلوفؼ افسـبوضل ]ت:

صر افشزامؾز، وهق ظـ افشقخ ظبدافرمحـ افقؿـل. وأمو افشقخ شقػ افديـ افب

هـ[، 995ؾفق ظـ ـال مـ افشفوب أمحد بـ أمحد ظبداخلوفؼ افسـبوضل ]ت:

وافشقخ صحوذه افقؿـل، وأمو افشقخ أمحد بـ أمحد بـ ظبداخلوفؼ ؾفق ظـ افشقخ 

صحوذه افقؿـل، وأمو افشقخ صحوذه افقؿـل ؾفق ظـ كوس افديـ افطبالوي. وأمو 

م زـريو إكصوري، وهق افشقخون افسـبوضل وافطبالوي ؾفام ظذ صقخ اإلشال

 -صورح افطقبي–ظـ ـال مـ افشقخ رضقان افعؼبل، وافشقخ حمؿد افـقيري 

وافشقخ حمؿد افؼؾؼقع، وهؿ ظـ صقخ افؼراء وادحدثغ صؿس ادؾي وافديـ حمؿد 

بـ حمؿد بـ اجلزري حمرر افػـ صوحى ـتوب ضقبي افـؼ، وهق بلشوكقده إػ 
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ـ اإلموم محزة افزيوت وهق بنشـوده إػ رشقل اإلموم افشوضبل إػ اإلموم خؾػ ظ

اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وهق ظـ جزيؾ ظؾقف افسالم أمغ افقحل، ظـ رب 

 .(1)افعزة جؾ ثـوؤه وتؼدشً أشامؤه

 

 

     

  

  

                                                 

 ىػ.ُُّْـ، ََُِتاريخ اإلجازة بّبكت  (ُ)
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 الؼرآن الؽريم برواية الدوري عن أيب عؿرو البرصي

افشوضبقي ظذ  ـوماًل بروايي افدوري ظـ أيب ظؿرو مـ ضريؼؿرأت افؼرآن 

افشقخ ضورق بـ صعبون ادكي احلـبع ؿول ذم إجوزتف يل: تؾؼقً افؼرآن بوفروايي 

وأخزين أكف  ،ادذـقرة ظـ افشقخ حمؿد ظبداحلؿقد ظبداهلل خؾقؾ بوٓشؽـدريي

ظـ  -افشوضبقي وافدرة وافطقبي–تؾؼك مجقع افؼراءات افعؼ بؿؼته ادتقن افثالثي 

افعالمي وـقؾ مشقخي ادؼورئ وصقخ افؼراء بوٓشؽـدريي  افشقخ إشتوذ افعومل

صوحى افتآفقػ ادػقدة وافتصوكقػ افعديدة افشقخ ادحؼؼ آشؽـدري حمؿد 

ظبدافرمحـ اخلؾقجل احلـػل، وهق ظـ افشقخ ظبدافعزيز ظع ـحقؾ صقخ افؼراء 

مع ظقؿ افدشقؿل صقخ افؼراء بوجلوبوٓشؽـدريي وهق ظذ افشقخ ظبداهلل ظبدافع

افزهومل، وهق ظذ افشقخ ظع احلدادي إزهري، وهق ظـ ادحؼؼ افعؿدة 

افػوضؾ افسقد إبراهقؿ افعبقدي، وهق ظـ ـال مـ افشقخ ظبدافرمحـ إجفقري 

ادوفؽل، وافعؿدة افػوضؾ افسقد ظع افبدري، وافشقخ حمؿد ادـر. ؾلمو افشقخ 

ؼري وافشقخ ظبده افسجوظل، ظبدافرمحـ ؾؼرأ ظذ حمؼؼل ظكهؿ افشقخ أمحد افب

وافشقخ أمحد آشؼوضل، ويقشػ أؾـدى زاده صقخ افؼراء بوفؼسطـطقـقي ]شـي 
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هـ[ بؼؾعي مك، وـذفؽ ظـ افشقخ حمؿد إزبؽووي افشفر بـسقى 1151

بوجلومع إزهر، وـذفؽ ظـ افشقخ حمػقظ برواق أيب معؿر، وـذفؽ ظـ افشقخ 

هـ. ؾلمو 1152شـي  ادديـي ادـقرة موّرًا بؿكامطل وؿً رحؾتف إػ شظبداهلل اف

افشقخ ظبده افسجوظل ؾفق ظـ حمؼؼ ظكه أيب افسامح افشقخ أمحد افبؼري، وأمو 

افشقخ أمحد آشؼوضل ؾفق ظـ أيب افـقر افدمقوضل، وهق ظـ ـال مـ افعالمي 

ادحؼؼ افشقخ أمحد افشفر بوبـ افبـو افدمقوضل صوحى ـتوب إحتوف ؾضالء 

، وهق ظـ ـال مـ افشقخ شؾطون بـ أمحد ادزاحل حمرر افػـ، وافشقخ ظع افبؼ

افشزامؾز. وأمو افشقخ شؾطون ؾفق ظـ شقػ افديـ افبصر، وأمو افشقخ 

يقشػ أؾـدي زاده ؾفق ظـ افشقخ ظع ادـصقري بوفديور افؼسطـطقـقي، وهق ظـ 

افبؼري ؾفق ظـ ـال مـ افشقخ شؾطون وافشقخ افشزامؾز. وأمو افشقخ أمحد 

افشقخ حمؿد افبؼري، وأمو افشقخ إزبؽووي ؾفق ظـ افشقخ حمؿد افبؼري، وأمو 

افشقخ حمػقظ ؾفق ظـ افشقخ افرمقع، وهق ظـ افشقخ حمؿد افبؼري، وأمو افشقخ 

ظبداهلل افشامطل ؾفق ظـ ـثريـ مـفؿ افشقخ حمؿد ظبداخلوفؼ افشامطل ادتصؾ 

ادتصؾ  -صوحى ـتوب آوؿوف افشفر–بطل شـده بشقخ اإلشالم ظبداهلل اهل
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شـده بليب ظؿرو افداين، وأمو افشقخ حمؿد افبؼري ؾفق ظـ افشقخ ظبدافرمحـ افقؿـل، وهق 

ظـ وافده افشقخ صحوذه افقؿـل، وهق ظـ افشقخ أمحد ـب ظبداخلوفؼ افسـبوضل 

ل. هـ[، وهق ظـ افشقخ ظع افشزامؾز، وهق ظـ افشقخ ظبدافرمحـ افقؿـ951]ت:

وأمو افشقخ شقػ افديـ افبصر ؾفق ظـ ـال مـ افشفوب أمحد ـب أمحد ظبداخلوفؼ 

هـ[، وافشقخ صحوذه افقؿـل، وأمو افشقخ أمحد ـب أمحد ـب ظبداخلوفؼ 995افسـبوضل ]ت:

ـ  ؾفق ظـ افشقخ صحوذه افقؿـل، وأمو افشقخ صحوذه افقؿـل ؾفق ظـ كوس افدي

كصوري، افطبالوي. وأمو افشقخون افسـبوضل وا فطبالوي ؾفام ظذ صقخ اإلشالم زـريو ٕا

ال مـ افشقخ رضقان افعؼبل، وافشقخ حمؿد افـقيري  وافشقخ  -صورح افطقبي–وهق ظــ 

ـ  حمؿد افؼؾؼقع، وهؿ ظـ صقخ افؼراء وادحدثغ صؿس ادؾي وافديـ حمؿد ـب حمؿد ب

توب ضقبي افـؼ، وهق بلشوكقده إػ اإلم وم افدوري ظـ أيب اجلزري حمرر افػـ صوحىـ 

ظؿرو افبكي وهق بنشـوده إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وهق ظـ جزيؾ ظؾقف 

ً أشامؤه ـ رب افعزة جؾ ثـوؤه وتؼدش  .(1)افسالم أمغ افقحل، ظ

                                                 

 ىػ.ُُّْـ، ََُِاإلجازة بّبكت تاريخ  (ُ)
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 شوقي  (1)فضقؾة الشقخ ادؼرئ مصباح بن إبراهقم بن حمؿد الشقخ الدُّ

 الؼرآن الؽريم بالؼراءات العرش ادتواترة

 (2)ظذ افشقخ مصبوح افؼرآن افؽريؿ ـوماًل بوفؼراءات افعؼ افصغرى ؿرأُت 

: ؿرأُت افؼرآن افؽريؿ (3)مـ ضريؼل افشوضبقي وافدرة، ؿول افشقخ مصبوح

بوفؼراءات افعؼ ظذ ؾضقؾي افشقخ ادؼرئ ادعؿر افػوضع بـ ظع بـ أيب فقذ 

افدشقؿل ادوفؽل، وأخزين ؾضقؾتف أكف ؿرأ افؼرآن افؽريؿ بوفؼراءات افعؼ مـ 

ضريؼل افشوضبقي وافدرة ظذ صقخ افؼراء بُدُشقق ظبداهلل بـ حمؿد بـ ظبدافعظقؿ 

ل، وهق ظذ افعالمي ظع احلدادي ادوفؽل إزهري، وهق ظذ افدشقؿل ادوفؽ

                                                 

ىو الشيخ مصباح بن إبراىيم بن ػتمد بن الشيخ الدسوقي، عضو مؤسس بنقابة قراء مصر، كشيخ مقارئ   (ُ)
ػتافظة كفر الشيخ، تلميذ الشيخ العالمة  –ـ، ٗبدينة ديسوؽ ُّْٗكفر الشيخ كاصتامع اإلبراىيمي، كالدتو 

 الفاضلي بن علي أبو ليلة.
تم يف التاسع من رتادل األكذل سنة سبع كثالثْب كأربع مئة كألف للهجرة النبوية الشريفة يوافقو ككاف اطت (ِ)

 ـ.َُِٔ/ِ/ُٖ
 يف إجازتو للشيخ منصور كاظتوسومة بػ: "ضوء الصباح بذكر أسانيد الشيخ اظتقرئ مصباح" يف القرآف الكرمي. (ّ)
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صقخ اإلؿراء ذم وؿتف افعالمي إبراهقؿ افعبقدي ادوفؽل إزهري، وؿرأ افعبقدي 

 ظذ ـؾ  مـ: ظبدافرمحـ إُجُفقري ادوفؽل ادؼرئ إزهري ادكي. 

يض احلسقـل وؿرأ افعبقدي أيضًو ظذ ادحؼؼ اددؿؼ ظع بـ حمؿد افبدري افعق

ؿـُّقدي إزهري،   إزهري ادكي، وظذ افشقخ حمؿد بـ حسـ بـ حمؿد افسَّ

)ح( ؾلمو إجفقري ؾؼد ؿرأ ظذ ظدة، مـفؿ: أبق افسامح أمحد افبؼري 

 افشوؾعل ادكي، وظذ حمؿد إزبؽووي ادؼرئ افشفر بوجلومع إزهر. 

د إزبؽووي ادؼرئ )ح( وؿرأ افسقد ظع افبدري ظذ صققخ مـفؿ: حمؿ

 افشفر بوجلومع إزهر.

)ح( وؿرأ افسؿـقدي ظذ أيب افصالح كقر افديـ ظع بـ حمسـ افصعقدي 

 افقؾوئل افرمقع ادوفؽل. 

)ح( وؿرأ افثالثي )أبق افسامح وإزبؽووي وافرمقع( ظذ افعالمي صؿس 

محـ صحوذة افديـ حمؿد افبؼري افشوؾعل، وهق ظذ افعالمي زيـ افديـ ظبدافر

افقؿـل افشوؾعل، وهق ظذ وافده صحوذة افقؿـل، وهق ظذ كوس افديـ حمؿد بـ 
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شومل افطبالوي، وهق ظذ صقخ اإلشالم زـريو إكصوري، وهق ظذ صققخف 

افؽبور مـفؿ: صفوب افديـ أبق افعبوس أمحد إمققضل افؼوهري افشوؾعل، وهق 

ـ اجلزري ممفػ افدرة وافتحبر ظذ اإلموم احلوؾظ صؿس افديـ أيب اخلر اب

هـ[،  وؿرأ ابـ اجلزري ظذ صقخ إؿراء مك أبق حمؿد 833وافطقبي وافـؼ]ت:

ظبدافرمحـ بـ أمحد بـ ظع بـ ادبورك بـ معويل افبغدادي افقاشطل ثؿ ادكي، 

وهق ظذ صقخ إؿراء مك ذم زموكف أيب ظبداهلل حمؿد بـ أمحد بـ ظبداخلوفؼ 

ادكي، وهق ظذ صقخ إؿراء مك أيب احلسـ ـامل افديـ ظع ادعروف بوفصوئغ 

بـ صجوع بـ شومل افعبود اهلوصؿل ادكي ادعروف بوفؽامل افرضير وبصفر 

ه بـ خؾػ بـ أمحد افشوضبل  افشوضبل، وهق ظذ اإلموم أيب افؼوشؿ افؼوشؿ بـ ؾرُّ

ؾـز، وهق ظذ إكدفز، وهق ظذ أيب احلسـ ظع بـ حمؿد بـ ظع بـ هذيؾ افب

أيب داود شؾقامن بـ كجوح إمقي، وهق ظذ اإلموم احلوؾظ أيب ظؿرو ظثامن بـ 
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شعقد افداين افؼرضبل ادعروف بوبـ افصرذم ممفػ ـتوب افتقسر ادشفقر ذم 

 : (1)هـ[، بلشوكقده إػ افؼراء افسبعي وادذـقرة ذم افتقسر444افؼراءات افسبع ]ت:

 ؾع اددينإشـود ؿراءة اإلموم كو

 بـ ُمقَشك بـ مْحَدأ بـ َؾورس اْفَػْتح ( ظذ أيب(2)رواية قالونؿرأ اإلموم افداين )

ير ادؼرىء ظؿَران ِ  احْلسـ بـ لافبوؿ ظبد احْلسـ يبأ ظذ هَبو َؿَرأت يل َوَؿوَل  ،افرضَّ

 أيب ظذ هَبو َؿَرأت َوَؿوَل  ،ادؼرىء ظؿر بـ براهقؿإ ظذ َؿَرأت َوَؿوَل  ،ادؼرىء

د بـ مْحَدأ بؽر أيب ظذ َؿَرأت َوَؿوَل  ،بقيون بـ َجْعَػر بـ نظثام بـ امْحَد احْلَُسْغ   حُمَؿَّ

د كشقط أيب ظذ َؿَرأت َوَؿوَل  ،صعٌإ ْبـ  ،ؿوفقن ظذ َؿَرأت َوَؿوَل  رونوه بـ حُمَؿَّ

 .َكوؾِع ظذ َؿَرأت َوَؿوَل 

                                                 

 كعلى اإلجازة اطتطية من الشيخ مصباح للشيخ منصور.كقد اعتمدت يف ذكر األسانيد على كتاب التيسّب،  (ُ)
 ىػ(.َِِ-َُِأبو موسى عيسى بن مينا الزُّرقي موذل بِب زىرة، كلقبو قالوف، قارئ اظتدينة كحنويها ) (ِ)
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ؾف اْفؼَران هَبو( (1)رواية ورشوؿرأ افداين )  ابراهقؿ بـ خؾػ اْفَؼوِشؿ أيب ظذ ـُ

د بـ  بـ مْحَدأ َجْعَػر أيب ظذ هَبو َؿَرأت يل َوَؿوَل  ،بِؿْك  ادؼرىء خوَؿون بـ حُمَؿَّ

 ظذ َؿَرأت َوَؿوَل  ،افـّحوس اهلل ظبد بـ ظقؾشامإ ظذ َؿَرأت َوَؿوَل  ل،جقبافتُّ  شوميأ

َْزَرق يَسور بـ َظْؿرو بـ ُيقُشػ َيْعُؼقبأيب  ْٕ  َوَؿوَل  ،ورش ظذ تأؿر َوَؿوَل  ،ا

 .َكوؾِع ظذ َؿَرأت

( ظذ أيب جعػر يزيد بـ افؼعؼوع افؼورئ، وأيب داود (2)وؿرأ )اإلموم كوؾع

ظبدافرمحـ بـ هرمز إظرج، وصقبي بـ كصوح، وأيب ظبداهلل مسؾؿ بـ جـدب 

وظبداهلل اهلذيل افؼوّص، وأيب روح يزيد بـ رومون، وأخذ همٓء ظـ أيب هريرة، 

بـ ظبوس، ومقٓه ظبداهلل بـ ظقوش ريض اهلل ظـفؿ، وهؿ ظذ أيب بـ ـعى، وؿرأ 

 ابـ ظبوس ظذ زيد بـ ثوبً، وأخذ أيب وزيد ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

                                                 

-َُُأبو سعيد عثماف بن سعيد القبطي اظتصرم اظتلقب بػ: كرش، رحل كثّبنا ككاف حسن الصوت ) (ُ)
 ىػ(.ُٕٗ

الرزتن بن أيب نعيم، ككنيتو على األشهر: أبو ريكمي، كأصلو من أصبهاف، ثقة صاحل، قرأ على نافع بن عبد (ِ)
 ىػ(.ُٗٔ-َٕسبعْب من التابعْب، كانت تشم من فيو رائحة اظتسك )
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 إشـود ؿراءة اإلموم ابـ ـثر ادؽل

ؾف اْفُؼْرآن هَبو((1)رواية البزيوؿرأ افداين )  ْبـ اْفَعِزيز ظبد اْفَؼوِشؿ يبأ ظذ ـُ

د بـ َجْعَػر د بؽر يبأ ظذ اْفُؼْرآن هَبو َؿَرأت يل َوَؿوَل  ،اْفَػوِرِد  ادؼرىء حُمَؿَّ  بـ حُمَؿَّ

د ربقَعي يبأ ظذ هَبو َؿَرأت يل َوَؿوَل  ،افـؼوش احْلسـ  َوَؿوَل  ،افربِعل اشحؼ بـ حُمَؿَّ

أيب اإلخريط وهى بـ افبزي، وهق ظذ أيب احلسـ افؼقاس، وهق ظذ  ظذ َؿَرأت

واضح، وهق ظذ إشامظقؾ افؼسط، وهق ظذ معروف بـ مشؽون وصبؾ بـ ظبود 

 ادؽقغ، ومهو ظذ اإلموم ابـ ـثر.

ؾف اْفُؼْرآن هَبو( (2)رواية قـبلوؿرأ افداين )  احلؿيص مْحَدأ ْبـ َؾورس ظذ ـُ

 اْبـ ظذ َؿَرأت َوَؿوَل  ي،افبغداد احْلَُسْغ  بـ اهلل ظبد ظذ َؿَرأت َوَؿوَل  ،ادؼرىء

، وهق ظذ أيب احلسـ افؼقاس، وهق ظذ أيب ؿـبؾ ظذ َؿَرأت َوَؿوَل  ،جُمَوِهد

                                                 

أبو اضتسن أزتد بن ػتمد بن أيب بزَّة اظتكي، مؤذف اظتسجد اضتراـ، ككاف إمامان يف القراءة ػتققان ضابطان  (ُ)
 ىػ(.َِٓ-َُٕ)

 ىػ(.ُِٗ-ُٓٗأبو عمرك ػتمد بن عبدالرزتن اظتكي، كلقبو: قنبل، كاف شيخ اإلقراء باضتجاز ) (ِ)
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اإلخريط وهى بـ واضح، وهق ظذ إشامظقؾ افؼسط، وهق ظذ معروف بـ 

 مشؽون وصبؾ بـ ظبود ادؽقغ، ومهو ظذ اإلموم ابـ ـثر.

وهق ظذ أيب بـ ـعى وظؿر بـ ( ظذ ظبداهلل بـ افسوئى، (1)ابن كثروؿرأ )

اخلطوب ريض اهلل ظـفام، ومهو ظـ افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وؿرأ ابـ ـثر أيضًو 

 ظذ جموهد بـ جز ودربوس، ومهو ظذ ابـ ظبوس ريض اهلل ظـفام بنشـوده افسوبؼ.

 إشـود ؿراءة أيب ظؿرو افبكي

ؾف اْفُؼْرآن هَبو( (2)رواية الدوريوؿرأ افداين )  َصقخـَو ظذ ظؿر يبأ َضِريؼ مـ ـُ

د بـ َجْعَػر بـ اْفَعِزيز ظبد  هَبو َؿَرأت :يل َوَؿوَل  ،ادؼرىء اْفَبْغَداِدّي  شحؼإ بـ حُمَؿَّ

ْثَرة أحصقف َٓ  َمو - ادؼرىء َهوصؿ يبأ بـ ظؿر بـ اْفَقاِحد ظبد َضوِهر يبأ ظذ  -ـَ

ْظَراء يبأ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،جُمَوِهد بـ بؽر يبأ ظذ هَبو َؿَرأت :َوَؿوَل  مْحَـ ظبد افزَّ  افرَّ

                                                 

أبو معبد عبداهلل بن كثّب الدارم اظتكي، أصلو من فارس، ظل إماـ أىل مكة يف القراءة حٌب مات، ككاف  (ُ)
 ىػ(.َُِ-ْٓفصيحان بليغنا مفوىنا، )

عزيز بن صهباف األزدم البغدادم النحوم الضرير، رحل كقرأ كثّبان حٌب أبو عمر حفص بن عمر بن عبدال (ِ)
 ىػ(.ِْٔصار شيخ اإلقراء بالعراؽ )ت:
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 ،افقزيدي ظذ َؿَرأت َوَؿوَل افدوري،  ظؿر يبأ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،َظبُدوس بـ

 افبكي. َظْؿرو يبأ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل 

ودوؿرأ افداين ) رواية السُّ
ؾف اْفُؼْرآن هَبو( (1)  ادثؾغ مـ ولإ طفورنب ـُ

َذفِؽ هَبو َؿَرأت :يل َوَؿوَل  ،ادؼرىء مْحَدأ بـ َؾورس ظذ دؽومفنوب ادتؼوربغ  ظذ ـَ

َذفِؽ هَبو َؿَرأت: يل َوَؿوَل  ،ادؼرىء احْلَُسْغ  بـ اهلل ظبد  بـ ُمقَشك ظؿَران يبأ ظذ ـَ

 ،افقزيدي ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل افسقد،  ُصَعْقى يبأ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،افـَّْحِقّي  جرير

 .َظْؿرو يبأ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل 

 َومـ احْلجوز هؾأ مـ مَجوَظي( ظذ (2)أبو عؿرو بن العالء البرصيوؿرأ اإلموم )

ة هؾأ ي هؾأ َؾؿـ ،اْفَبْكَ  بـ َوَظَطوء َخوفِد بـ َوِظْؽِرَمي ُجَبر بـ َوَشِعقد جُمَوِهد :َمؽَّ

مْحَـ ظبد بـ َوحُمَّؿد ـثر بـ اهلل َوظبد َرَبوح  ،ظرجإ ؿقس بـ َومحقد حُمَْقِصـ بـ افرَّ

 هؾأ َومـ ،كصوح بـ َوَصْقَبي ُروَمون بـ َويِزيد اْفَؼْعَؼوع بـ يِزيد ادَِْديـَي هؾأ َومـ

                                                 

 ىػ(.ُِٔ-ُِٕأبو شعيب صاحل بن زياد الرقي السوسي، مقرئ ضابط ػترر ثقة. ) (ُ)
إماـ يف العربية  أبو عمرك زباف بن العالء اظتازين البصرم، صريح النسب، ثقة يف اضتديث، كثّب الشيوخ، (ِ)

 ىػ(.ُْٓ-ٖٔكالقراءة، فصيح زاىد )
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ة   َوأخذ ،َوَؽرمَهو يعؿر بـ َوحيقك يافبك احْلسـأيب  بـ احْلسـ اْفَبْكَ
ِ
ء َٓ  َهُم

َحوَبي مـ تؼدم ـمَ  َظـ اْفِؼَراَءة  .َوَؽرهؿ افصَّ

 إشـود ؿراءة ابـ ظومر افشومل

ؾف اْفُؼْرآن هَبو( (1)رواية هشاموؿرأ افداين )  :يل َوَؿوَل  ،َصقخـَو اْفَػْتح يبأ ظذ ـُ

د ظذ هَبو َؿَرأت َوَؿوَل  ،ادؼرىء احْلَُسْغ  بـ ظبداهلل ظذ هَبو َؿَرأت  بـ مْحَدأ بـ حُمَؿَّ

، وؿرأ هشوم ظذ أيب ِهَشوم ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،احْلْؾقايِن  ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،َظْبَدانِ 

شؾقامن أيقب بـ متقؿ افتؿقؿل افدمشؼل، وظذ أيب افضحوك ظراك بـ خوفد ادري 

افدمشؼل، ومهو ظذ حيقك بـ احلورث افذموري، وهق ظذ اإلموم ظبداهلل بـ ظومر 

 افقحصبل.

ؾف اْفُؼْرآن هَبو( (2)رواية ابن ذكوانوؿرأ افداين )  َجْعَػر بـ اْفَعِزيز ظبد ظذ ـُ

د بؽر بقأ ظذ هَبو َؿَرأت :يل َوَؿوَل  ،ادؼرىء اْفَػوِرِد   :َوَؿوَل  ،افـؼوش احْلسـ بـ حُمَؿَّ

                                                 

 ىػ(.ِْٓ-ُّٓأبو الوليد ىشاـ بن عمار السلمي الدمشقي، إماـ أىل دمشق كخطيبهم ) (ُ)
 ىػ(.ِِْ-ُّٕأبو عمرك عبداهلل بن أزتد الفهرم الدمشقي، اإلماـ الراكم الثقة ) (ِ)
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 َوَرَواَهو ،خػشإ ذيؽ بـ ُمقَشك بـ رونوه ظبداهلل يبأ ظذ بِِدَمْشؼ هَبو َؿَرأت

َقان بـ اهلل ظبد َظـ خػشإ ـْ افتؿقؿل، وهق ظذ حيقك ، وهق ظذ أيقب بـ متقؿ ذ

 افذموري، وهق ظذ اإلموم ظبداهلل بـ ظومر افقحصبل.

( ظذ افصحويب اجلؾقؾ أيب افدرداء (1)اإلمام عبداهلل بن عامر القحصبيوؿرأ )

ظقيؿر بـ ظومر ريض اهلل ظـف، وادغرة بـ أيب صفوب ادخزومل، وهق ظذ 

وظثامن بـ ظػون ريض اهلل ظـفام  افصحويب اجلؾقؾ ظثامن بـ ظػون، وؿرأ أبق افدرداء

 ظـ افـبل افؽريؿ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 إشـود ؿراءة اإلموم ظوصؿ افؽقذم

ؾف اْفُؼْرآن هَبو( (2)رواية صعبةوؿرأ )  :يل َوَؿوَل  ،ادؼرىء مْحَدأ بـ َؾورس ظذ ـُ

 براهقؿإ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،ادؼرىء احْلسـ بـ اْفَبوِؿل ظبد احْلسـ يبأ ظذ هَبو َؿَرأت

مْحَـ ظبد بـ  َيْعُؼقب بـ ُيقُشػ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،اْفَبْغَداِدّي  ادؼرىء مْحَدأ بـ افرَّ

                                                 

 ىػ(.ُُٖ-ٖشاـ يف القراءة )أبو عمراف عبداهلل بن عامر اليحصيب، إماـ أىل ال (ُ)
 ىػ(.ُّٗ-ٓٗأبو بكر بن عياش األسدم الكويف، اإلماـ العلم، من أئمة السنة، ) (ِ)
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 ظذ هَبو َؿَرأت :َوَؿوَل  ،افكيػقـل َأيُّقب بـ ُصَعْقى ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،افَقاِشطِّل 

  .َظوِصؿ َظـ بؽر يبأ َظـ ،آدم بـ حيقك

 بـ اهلل ظبد ظذ يضوً أ هَبو وؿرأت :مْحَدأ بـ َؾورس يل َوَؿوَل  َظْؿرو بقأ َؿوَل )ح( 

 ظذ مْحَدأ َوَؿَرأَ  ،الينافؼوؾُ  ُيقُشػ بـ مْحَدأ ظذ َؿَرأَ  كفأ :خزينأو ،احْلَُسْغ 

 .َظوِصؿ َظـ بؽر يبأ َظـ حيقك َظـ ،افكيػقـل

 َحدثـَو :َؿوَل  ،ادؼرىء ؽؾبقن بـ َضوِهر احْلسـ يب( ظذ أ(1)رواية حػصوؿرأ )

د بـ َظعّ  احْلسـ بقأ ير اهْلَوِصِؿل َصوفح بـ حُمَؿَّ ِ ةِ  ادؼرىء افرضَّ  َحدثـَو :َؿوَل  ،بِوْفَبْكَ

د يبأ ظذ َؿَرأت :َؿوَل  ،صـوينإُ  شفؾ بـ مْحَدأ َظبَّوس بقأ بَّ  بـ بقدظُ  حُمَؿَّ  ،وحافصَّ

 ، وؿول: ؿرأت ظذ ظوصؿ.َحْػص ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل 

مْحَـ ظبد بق( ظذ أ(2)عاصموؿرأ )  زر َمْرَيؿ بقأو ل،ؾؿافسُّ  حبقى بـ اهلل ظبد افرَّ

مْحَـ ظبد بقأ َوأخذ ،ُحَبْقش بـ ون بـ نظثام َظـ افرَّ  يبأو ،َضوفى يبأ بـ وَظع ،َظػَّ

                                                 

 ىػ(.َُٖ-َٗأبو عمر حفص بن سليماف األسدم الكويف، أعلم أصحاب عاصم بقراءتو، ثبت ضابط، ) (ُ)
 ىػ(.ُِٕالكوفة، حسن الصوت، )ت:أبو بكر عاصم بن أيب النجود الكويف، موذل بِب أسد، شيخ اإلقراء ب (ِ)
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ْعى بـ صذ اهلل  افـبك َظـ َظـُْفؿ اهلل رىض َمْسُعقد بـ اهلل َوظبد ،َثوبً بـ َوزيد ،ـَ

صذ اهلل  افـبك َظـ َظـُْفاَم  اهلل رىض َمْسُعقد َواْبـ نظثام َظـ زر خذأو ظؾقف وشؾؿ.

 ظؾقف وشؾؿ.

 إشـود ؿراءة اإلموم محزة افؽقذم

ؾف اْفُؼْرآن هَبو( (1)رواية خؾف عن محزةوؿرأ افداين )  ،َصقخـَو احْلسـ يبأ ظذ ـُ

د احْلسـ يبأ ظذ هَبو َؿَرأت :يل َوَؿوَل  ةِ  احلرتؽل ََنَور بـ ُيقُشػ بـ حُمَؿَّ  ،بِوْفَبْكَ

 :َوَؿوَل  ،بقيون بـ َجْعَػر بـ ُظْثاَمن بـ مْحَدأ احْلَُسْغ  يبأ ظذ هَبو َؿَرأت :يل َوَؿوَل 

 َؿَرأت :َوَؿوَل  -خؾػ بِوْختَِقور يؼرىء نأ ؿبؾ- ظبداْفَؽِريؿ بـ دريسإ ظذ َؿَرأت

 .مَحَْزة ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،شؾقؿ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،خؾػ ظذ

                                                 

-َُٓأبو ػتمد خلف بن ىشاـ البزار األسدم البغدادم الصلحي، اإلماـ الكبّب، ثقة زاىد عابد ) (ُ)
 ىػ(.ِِٗ



40 

 

 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث

ؾف اْفُؼْرآن هَبو( (1)درواية خاَل وؿرأ افداين ) ير اْفَػْتح يبأ ظذ ـُ ِ  َوَؿوَل  ،َصقخـَو افرضَّ

د ظذ هَبو َؿَرأت :َوَؿوَل  ،ادؼرىء احْلَُسْغ  بـ اهلل ظبد ظذ هَبو َؿَرأت :يل  مْحَدأ بـ حُمَؿَّ

د بؽر يبأ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،قذبُ ـَ َص  بـ  :َوَؿوَل  ،ادؼرىء اجْلَْقَهِري َصوذان بـ حُمَؿَّ

 .مَحَْزة ظذ شؾقؿ َوَؿَرأَ  ،ؾقؿُش  ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،َخالد ظذ َؿَرأت

د ظذ أيب (2)اإلمام محزةوؿرأ  َْظَؿش مْفَران بـ نشؾقام حُمَؿَّ ْٕ  ظبد بـ َوحُمَّؿد ،ا

مْحَـ  بـ َوَمـُْصقر ل،افسبقع شحؼإ بقأو ،ظغأ بـ ومحران ،افؼويض فقذ يبأ بـ افرَّ

د بـ وجعػر ،مؼسؿ بـ ومغرة ،ادُْْعَتِؿر وِدق حُمَؿَّ  ظؿشإ خذأو .َوَؽرهؿ ،افصَّ

 َظْؾَؼَؿي :َمْسُعقد اْبـ صحوبأ مـ مَجوَظي َظـ حيقك َوأخذ ،وثوب بـ حيقك َظـ

مْحَـ يبأو ،ُحَبْقش بـ وزر ل،اخلزاظ كضقؾي بـ َوظبقد شقدوإ  لؾؿافسُّ  ظبدافرَّ

 افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ. َظـ َمْسُعقد اْبـ َظـ َوَؽرهؿ

                                                 

 ىػ(.َِِأبو عيسى خالد بن خالد الشيباين الصّبيف، إماـ يف القراءة، ثقة، عارؼ، ػتقق )ت: (ُ)
 ىػ(.ُٔٓ-َٖالتيمي كالء، حرب القرآف، زاىد عابد ) و عمارة زتزة بن حبيب الزيات الكويفبأ (ِ)
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 إشـود ؿراءة اإلموم افؽسوئل افؽقذم

ؾف اْفُؼْرآن هَبو( رواية الدوريؿرأ افداين )  هَبو َؿَرأت :يل َوَؿوَل  ،اْفَػْتح يبأ ظذ ـُ

د ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،احْلسـ بـ ظبداْفَبوِؿل ظذ  ،ادْقِصِع  اجلؾـدي بـ َظعّ  بـ حُمَؿَّ

د بـ َجْعَػر ظذ َؿَرأت َوَؿوَل   ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،ظؿر يبأ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،حُمَؿَّ

 .اْفؽَسوئل

ؾف اْفُؼْرآن هَبو( (1)رواية أيب احلارثوؿرأ افداين )  :يل َوَؿوَل  ،مْحَدأ بـ َؾورس ظذ ـُ

 ،َظعّ  بـ زيد ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل  ،احْلسـ بـ اْفَبوِؿل ظبد احْلسـ يبأ ظذ هَبو َؿَرأت

د ظذ َؿَرأت َوَؿوَل  ،بوفبطل ادَْْعُروف احْلسـ بـ مْحَدأ ظذ َؿَرأت :َوَؿوَل   حيقك بـ حُمَؿَّ

افصغر، وهق ظذ اإلموم أيب احلورث افؾقٌ بـ خوفد افبغدادي، وهق  اْفؽَسوئل

 ظذ اإلموم افؽسوئل.

                                                 

 ىػ(.َِْأبو اضتارث الليث بن خالد البغدادم، ثقة، معركؼ، حاذؽ، ضابط، )ت: (ُ)



42 

 

 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث

د ظذ أيب (2)محزة افزيوتاإلموم ( ظذ (1)الؽسائيوؿرأ اإلموم )  بـ نشؾقام حُمَؿَّ

َْظَؿش مْفَران ْٕ مْحَـ ظبد بـ َوحُمَّؿد ،ا  ،ظغأ بـ ومحران ،افؼويض فقذ يبأ بـ افرَّ

د بـ وجعػر ،مؼسؿ بـ ومغرة ،اْدُْعَتِؿر بـ َوَمـُْصقر ل،افسبقع شحؼإ بقأو  حُمَؿَّ

وِدق  مـ مَجوَظي َظـ حيقك َوأخذ ،وثوب بـ حيقك َظـ ظؿشإ خذأو .َوَؽرهؿ ،افصَّ

 بـ وزر ل،اخلزاظ كضقؾي بـ َوظبقد شقدوإ َظْؾَؼَؿي :َمْسُعقد اْبـ صحوبأ

مْحَـ يبأو ،ُحَبْقش افـبل صذ اهلل ظؾقف  َظـ َمْسُعقد اْبـ َظـ َوَؽرهؿ لؾؿافسُّ  ظبدافرَّ

 وشؾؿ.

 

     

  

                                                 

أبو اضتسن علي بن زتزة الكسائي الكويف، فارسي األصل، انتهت إليو رياسة اإلقراء بالكوفة بعد زتزة، ككاف  (ُ)
 ىػ(.ُٖٗ-ُُٗمن أئمة اللغة، )

 ىػ(.ُٔٓ-َٖأبو عمارة زتزة بن حبيب الزيات الكويف التيمي كالء، حرب القرآف، زاىد عابد ) (ِ)
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 (1)أشاكقد الؼراءات الثالث من ضريق الدرة

 اإلموم أيب جعػر اددينإشـود ؿراءة 

ؾف اْفُؼْرآن هَبو وؿرأت( (2)ابن وردانؾلمو روايي ) د اهلل ظبد أيب اإِلَموم ظذ ـُ  حُمَؿَّ

مْحَـ ظبد بـ ؾف اْفُؼْرآن هَبو َؿَرأَ  َأكف َوَأْخزيِن  ،افـَّْحِقّي  َظعّ  بـ افرَّ  ظبد أيب اإِلَموم ظذ ـُ

د اهلل ّي  اخْلَوفِؼ ظبد اْبـ أمحدة بـ حُمَؿَّ  اْفَؽاَمل ظذ اْفُؼْرآن هَبو َؿَرأت: َؿوَل  ،ادْْكِ

: َؿوَل  ،اْفؽِـِْدّي  اْفقؿـ أيب ظذ هَبو َؿَرأت: َؿوَل  افتَِّؿقِؿل، َؾورس بـ َأمْحد بـ إِْبَراِهقؿ

د َمـُْصقر أيب اإِلَموم ظذ هَبو َؿَرأت  خرون بـ احْلسـ بـ اْدؾؽ ظبد بـ حُمَؿَّ

قِّد ظبد اْفَؼوِشؿ أيب ظذ هَبو َؿَرأت: َؿوَل  ،اْفَبْغَداِدّي  : [َؿوَل ] ،ادُْْؼِرئ ظتوب بـ افسَّ

د] َضوِهر أيب ظذ هَبو َؿَرأت  اْفػرج أيب ظذ هَبو َؿَرأت :[َؿوَل ] ،احْلَؾبِل يوشغ بـ[ حُمَؿَّ

 ظذ[ هَبو] َؿَرأت[ : َؿوَل ] ،َهوُرون اْبـ بؽر أيب ظذ هَبو َؿَرأت :[َؿوَل ] ،افشطقي

                                                 

 رجعت إذل كتاب حتبّب التيسّب البن اصتزرم. (ُ)
أبو اضتارث عيسى بن كرداف اظتدين، كاف رأسان يف القرآف ضابطان لو، من قدماء أصحاب نافع، كمن أصحابو  (ِ)

 ىػ تقريبان(.َُٔ)ت:يف القراءة على أيب جعفر 
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 ،ؿوفقن ظذ هَبو َؿَرأت[ : َؿوَل ] ،احْلْؾقايِن  ظذ هَبو َؿَرأَ [ : َؿوَل ] ،َصوذان بـ اْفػضؾ

 ، ؿول: ؿرأت هبو ظذ اإلموم أيب جعػر.وردان اْبـ ظذ هَبو َؿَرأت[ : َؿوَل ]

ؾف اْفُؼْرآن هَبو[ وؿرأت]( (1)ابن مجازوأمو روايي ) د اهلل ظبد أيب] ظذ ـُ  بـ حُمَؿَّ

مْحَـ ظبد ؾف اْفُؼْرآن هَبو َوَؿَرأَ  احْلَـَِػّل، افرَّ د[ ظذ ـُ وِئغ َأمْحد بـ حُمَؿَّ  ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،افصَّ

 هَبو َوَؿَرأَ  ،اخْلقوط شبط ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،اْفقؿـ أيب ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،َؾورس بـ إِْشَحوق أيب

ُْشَتوذ ظذ ْٕ  أيب] ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،شقار بـ[ اهلل ظبقد] اْبـ َظعّ  بـ َأمْحد َضوِهر أيب ا

د بؽر أيب ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،افؼمؼوين[ اْفػضؾ بـ احْلسـ[ ]َظعّ   بـ اهلل ظبد بـ حُمَؿَّ

َْصَبَفويِنّ ] ادَْْرُزَبون ْٕ د[ ظؿر أيب] ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،[ا  ،اخْلرِؿّل [ ظؿر بـ] َأمْحد بـ حُمَؿَّ

د ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ُْصـَويِن [ حَمُْؿقد بـ] َجْعَػر بـ حُمَؿَّ ْٕ د ظذ هَبو َوَؿَرأَ ] ،ا  َأمْحد بـ حُمَؿَّ

 ،افطقون شفؾ[ اْبـ] ظذ[ هَبو] َوَؿَرأَ  ،َصوـر اْبـ ظذ هَبو َوَؿَرأَ ، [اْفؽَسوئل افثََّؼِػّل 

از، ظؿَران أيب ظذ هَبو َوَؿَرأَ   ،اهْلَوِصِؿل ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،رزيـ اْبـ ظذ هَبو َوَؿَرأَ  اْفَبزَّ

                                                 

أبو الربيع سليماف بن مسلم بن رتاز الزىرم موالىم اظتدين، مقرئ جليل ضابط، يقصده الناس يف قراءة أيب  (ُ)
 ىػ(.َُٕجعفر كنافع، فقد ركل القراءة عرضان عنهما، )ت بعد 
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 َواْبـ ،وردان اْبـ[ هَبو] َوَؿَرأَ  ،مجوز اْبـ ظذ[ هَبو] َوَؿَرأَ  ،َجْعَػر[ اْبـ] ظذ هَبو َوَؿَرأَ 

 .َجْعَػر أيب ظذ مجوز

( ظذ ظبداهلل بـ ظبوس وأيب هريرة ريض اهلل ظـفام، (1)أبو جعػروؿرأ اإلموم )

 ظـف، ظـ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ.ومهو ظذ ُأيب بـ ـعى ريض اهلل 

 إشـود ؿراءة اإلموم يعؼقب افبكي

ؾف اْفُؼْرآن هَبو وؿرأت]( (2)ويسر  ؾلمو روايي ) د أيب/  اإِلَموم ظذ ـُ  ظبد حُمَؿَّ

مْحَـ ؾف اْفُؼْرآن هَبو َؿَرأَ  َأكف َوَأْخزيِن  ،[اْفَبْغَداِدّي ] َظعّ  بـ َأمْحد بـ افرَّ  اإِلَموم ظذ ـُ

د افتؼل ّي  َأمْحد بـ حُمَؿَّ  َوَؿَرأَ  ،اإلشؽـدري َأمْحد بـ إِْبَراِهقؿ ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،ادْْكِ

 ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،اْفَبْغَداِدّي  َظعّ  بـ اهلل ظبد ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،احْلسـ بـ زيد ظذ[ هَبو]

ُْشَتوذ ْٕ  ،افَقاِشِطّل  اْفَؼوِشؿ بـ احْلسـ[ َظعّ  أيب] ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،افؼالكز اْفِعزّ  أيب ا

                                                 

 ىػ(.َُّاء باظتدينة )ت:أبو جعفر يزيد بن القعقاع اظتخزكمي اظتدين، كاف تابعيان جليل القدر، رئيس اإلقر  (ُ)
 ىػ(.ِّٖأبو عبداهلل ػتمد بن اظتتوكل البصرم، مقرئ حاذؽ، ضابط، جليل، )ت: (ِ)
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 ظذ[ َوَؿَرأَ  ،افتامر ظذ] هَبو َوَؿَرأَ  ،وسحافـ ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،احلاممل ظذ هَبو َوَؿَرأَ 

 .َيْعُؼقب ظذ[ هَبو] َوَؿَرأَ  ،رويس

ؾف اْفُؼْرآن هَبو[ وؿرأت]( (1)روحوأمو روايي ) د] ظذ ـُ  بِوْفَؼوِهَرةِ  َأمْحد بـ[ حُمَؿَّ

ؾف اْفُؼْرآن هَبو َؿَرأَ  َأكف :َوَأْخزيِن  ،ادحروشي وِئغ اهلل ظبد أيب اإِلَموم ظذ ـُ  َوَؿَرأَ  ،افصَّ

َمْشِؼل[ إِْشَحوق أيب] ظذ هَبو  ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،َظعّ  بـ اهلل ظبد ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،افدِّ

ُْشَتوذ ْٕ  ظبود بـ[ افّطقى بـ] ادَُْسوؾِر اْفَؼوِشؿ أيب ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،شقار بـ َضوِهر أيب ا

ّي   ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،افتَّْقِؿّل  اْفَعبَّوس أيب ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،خشـوم اْبـ ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،اْفَبْكِ

 .َيْعُؼقب ظذ[ هَبو] َوَؿَرأَ  ،روح ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،وهى اْبـ

بـ شؾقامن ادزين، وهق ظذ ( ظذ أيب ادـذر شالم (2)اإلمام يعؼوبوؿرأ )

 اإلمومغ ظوصؿ افؽقذم، وايب ظؿرو افبكي بلشوكقدمهو ادتؼدمي.

                                                 

 ىػ(.ِّْأبو اضتسن ركح بن عبداظتؤمن البصرم النحوم اعتذرل بالوالء، مقرئ ثقة ضابط )ت: (ُ)
كمقرئها، ثقة، عادل، صاحل أبو ػتمد يعقوب بن إسحاؽ بن زيد اضتضرمي البصرم، إماـ أىل البصرة،  (ِ)

 ىػ(.َِٓ-ُُٕ)ت:
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 إشـود ؿراءة خؾػ افعوذ افبزار

ؾف اْفُؼْرآن هَبو وؿرأت( (1)إشحاق الوراقؾلمو روايي ) ْقَخْغِ  مـ ـؾ   ظذ ـُ  افشَّ

د َوأيب ،احْلَـَِػّل  ظبداهللَِّ أيب] وؾِِعل حُمَؿَّ  ظبد أيب[ ظذ هَبو ِمـُْفاَم  ـؾ َوَؿَرأَ  ادكيغ، افشَّ

د اهللَِّ  َوَؿَرأَ  ،َؾورس بـ اْفَؽاَمل ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،[يادك] ظبداخْلَوفِؼ بـ َأمْحد بـ حُمَؿَّ

 افطز بـ َأمْحد[ بـ[ ]اهللَِّ هبي[ ]اْفَؼوِشؿ أيب] ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،احْلسـ بـ زيد ظذ هَبو

د بؽر أيب ظذ[ هَبو] َوَؿَرأَ  ،اْفَبْغَداِدّي   ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،اخْلقوط ُمقَشك بـ َظعّ  بـ حُمَؿَّ

 ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،افطقد ظؿر أيب[ اْبـ] ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،افسقشـجردي[ احْلَُسْغ ] أيب

 .خؾػ ظذ[ هَبو] َوَؿَرأَ  ،اْفقراق إِْشَحوق

ؾف اْفُؼْرآن هَبو[ وؿرأت]( (2)إدريسوأمو روايي ) ْقخ ظذ ـُ د أيب افشَّ  ظبد حُمَؿَّ

مْحَـ ؾف اْفُؼْرآن[ هَبو] َؿَرأَ  َأكف َوَأْخزيِن  ،افَقاِشطِّل  َأمْحد بـ افرَّ د ظذ ـُ [ َأمْحد بـ] حُمَؿَّ

 َوَؿَرأَ  ،اْفقؿـ أيب ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،َأمْحد بـ إِْبَراِهقؿ ظذ هَبو َوَؿَرأَ  ،ادْعدل اخْلَوفِؼ ظبد بـ

                                                 

 ىػ(.ِٖٔأبو يعقوب إسحاؽ بن إبراىيم اظتركزم البغدادم، كراؽ خلف، ثقة، قيم بالقراءة، ضابط عتا. )ت: (ُ)
 ىػ(.ِِٗأبو اضتسن إدريس بن عبدالكرمي اضتداد البغدادم، إماـ، ضابط، متقن، ثقة )ت: (ِ)
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د أيب ظذ هَبو  ظذ آِخره إَِػ  َأوفف مـ اْفُؼْرآن هَبو[ وؿرأت: ]َؿوَل  ،اخْلقوط شبط حُمَؿَّ

َموَمْغِ  اَلم ظبد بـ افؼوهر ظبد اْفػضؾ أيب افؼيػ اإْلِ  ادََْعويِل  َوأيب ،افعبود افسَّ

ول إِْبَراِهقؿ بـ بـَْدار بـ َثوبً  أيب] اإِلَموم ظذ هَبو َؿَرأَ  َأكف َؾَلْخزيِن  افؼيػ َؾَلمو ،اْفَبؼَّ

د اهللَِّ ظبد  اْفَعبَّوس أيب[ اإِلَموم ظذ هَبو َؿَرأَ  َأكف َوأْخزهُ  ،افؽورزيـل احْلَُسْغ  بـ حُمَؿَّ

 ظذ هَبو َؿَرأَ  َأكف َؾَلْخزيِن  اْدََعويِل  َأُبق َوأمو ادطقظل، َجْعَػر بـ شعقد بـ[ احْلسـ]

د اْفَعاَلء أيب ويِض افؼَ  اإِلَموم  هَبو افَقاِشِطّل  َوَؿَرأَ  ،[افَقاِشطِّل ] َيْعُؼقب بـ َظعّ  بـ حُمَؿَّ

 َوَؿَرأَ  ،اْفؼطقِعل َموفؽ بـ محَدان بـ َجْعَػر بـ َأمْحد بؽر أيب اإِلَموم ظذ اْفؽتوب مـ

 .خؾػ ظذ إِْدِريس َوَؿَرأَ ، إِْدِريس ظذ مَجِقًعو وادطقظل اْفؼطقِعل

( ظذ شؾقؿ صوحى محزة ـام تؼدم، وؿرأ أيضًو ظذ يعؼقب خؾف اإلماموؿرأ )

بـ خؾقػي إظشك، وهق ظذ أيب بؽر صعبي، وهق ظذ ظوصؿ بسـده ادتؼدم، وؿرأ 

أيضًو ظذ أيب زيد شعقد بـ أوس، وهق ظذ ادػضؾ افضبل، وأبون افعطور ومهو 

وشؾؿ، إػ أمغ افقحل ظذ ظوصؿ بسـده ادتؼدم إػ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف 

 جزيؾ ظؾقف افسالم إػ رب افعزة تبورك وتعوػ.
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 متن اجلزرية والدرة

ؿرأُت اجلزريي وافدرة ظذ ؾضقؾي افشقخ ادؼرئ ادعؿر افػوضع بـ ظع بـ أيب 

فقذ افدشقؿل ادوفؽل، ظذ صقخ افؼراء بُدُشقق ظبداهلل بـ حمؿد بـ ظبدافعظقؿ 

ذ افعالمي ظع احلدادي ادوفؽل إزهري، وهق ظذ افدشقؿل ادوفؽل، وهق ظ

صقخ اإلؿراء ذم وؿتف افعالمي إبراهقؿ افعبقدي ادوفؽل إزهري، ظذ ظبدافرمحـ 

إجفقري ادوفؽل ادؼرئ إزهري ادكي، أيب افسامح أمحد بـ رجى افبؼري 

مي زيـ افشوؾعل ظذ افعالمي صؿس افديـ حمؿد افبؼري افشوؾعل، وهق ظذ افعال

افديـ ظبدافرمحـ صحوذة افقؿـل افشوؾعل، وهق ظذ افشقخ ظع بـ حمؿد بـ 

خؾقؾ بـ ؽوكؿ اخلزرجل ادؼدد، وهق ظذ افشقخ أيب اجلقد حمؿد بـ إبراهقؿ 

افسؿديز احلـػل، وهق ظذ صفوب افديـ أبق افعبوس أمحد إمققضل افؼوهري 

يب اخلر ابـ اجلزري افشوؾعل، وهق ظذ اإلموم احلوؾظ صؿس افديـ أ

 هـ[.  833]ت:
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 متن الشاضبقة

أجوزين هبو ؾضقؾي افشقخ ادؼرئ ادعؿر افػوضع بـ ظع بـ أيب فقذ افدشقؿل 

ادوفؽل، بؼراءتف هلو ظذ صقخ افؼراء بُدُشقق ظبداهلل بـ حمؿد بـ ظبدافعظقؿ 

ظذ  افدشقؿل ادوفؽل، وهق ظذ افعالمي ظع احلدادي ادوفؽل إزهري، وهق

صقخ اإلؿراء ذم وؿتف افعالمي إبراهقؿ افعبقدي ادوفؽل إزهري، ظذ ظبدافرمحـ 

إجفقري ادوفؽل ادؼرئ إزهري ادكي، أيب افسامح أمحد بـ رجى افبؼري 

افشوؾعل ظذ افعالمي صؿس افديـ حمؿد افبؼري افشوؾعل، وهق ظذ افعالمي زيـ 

ل، وهق ظذ افشقخ ظع بـ حمؿد بـ افديـ ظبدافرمحـ صحوذة افقؿـل افشوؾع

خؾقؾ بـ ؽوكؿ اخلزرجل ادؼدد، وهق ظذ افشقخ أيب اجلقد حمؿد بـ إبراهقؿ 

افسؿديز احلـػل، وهق ظذ صفوب افديـ أبق افعبوس أمحد إمققضل افؼوهري 

افشوؾعل، وهق ظذ اإلموم احلوؾظ صؿس افديـ أيب اخلر ابـ اجلزري 

إؿراء مك أبق حمؿد ظبدافرمحـ بـ أمحد بـ ظع بـ هـ[، وهق ظذ صقخ 833]ت:

ادبورك بـ معويل افبغدادي افقاشطل ثؿ ادكي، وهق ظذ صقخ إؿراء مك ذم 

زموكف أيب ظبداهلل حمؿد بـ أمحد بـ ظبداخلوفؼ ادعروف بوفصوئغ ادكي، وهق ظذ 
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اهلوصؿل صقخ إؿراء مك أيب احلسـ ـامل افديـ ظع بـ صجوع بـ شومل افعبود 

ادكي ادعروف بوفؽامل افرضير وبصفر افشوضبل، وهق ظذ اإلموم أيب افؼوشؿ 

ه بـ خؾػ بـ أمحد افشوضبل إكدفز.  افؼوشؿ بـ ؾرُّ
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 صقوخ احلديث وباقي العؾوم

  رمحه اهلل تعاىل  أمحد عيل السوريتفضقؾة الشقخ ادحدث

 (1)هـ(1432)ت:

 ، وأجوزه إجوزة ظومي.(2)اإلموم مسؾؿؿرأ ظؾقف افشقخ صحقح 

                                                 

 نزيل اعتًٍندم، السٍُّورىيت الاٌلٍجبيورم يوسيف بن ػتمد الشيخ بن علي أزتد راظتعمَّ  الصاحل اظتسند الشيخ ىو (ُ)
 من أسن إنو كقيل يعتمده، كاف الذم التاريخ ىو كىذا ىػ[،ُّّٔ] هبا، كيلد كاظتتوىف إنكلَبا، يف ًلٍسَبى  مدينة

 الشيخ على زمالئو مع قرأ اعتند، كىناؾ كىجىرات، يف سيورىت مديرية من الٍجبيور، مدينة يف ذلك، كمولده
 الشيباين، اضتسن بن كػتمد الليثي حيٓب بركايٍبى  كاظتوطأ البخارم، صحيح األٍمريكىي الرزتن عبد اظتعمَّر العادل

 سنن كقرؤكا .إسنادان  كأعالىم شيوخو، أكرب كىو تعاذل، اهلل شاء إف مسلم صحيح كمعها اصتاللْب، كتفسّب
 الشمائل مع الَبمذم سنن كقرؤكا .البنورم يوسف العالمة على: ماجو ابن كسنن النسائي، كسنن داكد، أيب

 .ستْب سنة اصتامعة من كخترج عامة، إجازة الثالثة ىؤالء كأجازه .اظتّبهتي عادل بدر الشيخ على كاظتشكاة
 سنوات، ستس الفارسية دٌرس داهبيل يف مث سنوات، ستس الجبور بلده يف التخرج بعد اظتَبجم شيخنا دٌرس

، مدينة يف طويلة مدة كأقاـ إنكلَبا، إذل ىاجر مث للدعوة، قرف ربع حنو أقاـ حيث مالكم إذل كسافر  ًلٍسَبى
 على صغّبة حاشية قدديان  ككتب الكرمي، القرآف حتفيظ سيما كال كالدعوة، التعليم يف جهود لو ككانت

 جسمو ضعف مع فكاف رآىا، لرؤيا ،عمره من األخيرة السنوات في التحديث إليو ُحبِّب ثم .البخارم
، يف للحديث مقرأة كفتح اإلقراء، على يصابر كأمراضو شيخوختو كإرىاؽ  كاظتوطأ البخارم ىناؾ كأقرأ ًلٍسَبى
 مسجد يف حافل رتع يف اظتوطأ كأقرأ إليو، كريحل ىناؾ، اظتسلمة اصتالية منو كاستفادت الكتب، من كغّبمها
تويف  .ُِّْ ػتـر ِِك ُِ يومي كذلك امرأة، َٖك رجالن، َِٓ حنو عليو شتع لندف، يف اإلسالـ إشاعة

ىػ يف لندف. من مقالة للشيخ ػتمد زياد ُِّْالشيخ رزتو اهلل تعاذل يـو اطتميس خامس ربيع اآلخر، 
 التكلة على موقع األلوكة الثقافية.

ضور عشر مسندين من العادل ٕب ََُِككاف ذلك يف اجمللس الذم عقدتو كزارة األكقاؼ الكويتية سنة  (ِ)
أحمد علي السورتي، صبحي السامرائي، محمد قاسم الوشلي، ثناء اهلل عيسى خان، اإلسالمي كىم: )

غالم اهلل رحمتي، محمد األنصاري األعظمي، محمد إسرائيل الندوي، عبدالوكيل الهاشمي، عبداهلل 
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  (1)إقبال أمحد بن حمؿد صؽر اهلل األعظؿيفضقؾة الشقخ ادحدث 

 موضل مالك برواية حمؿد بن احلسن الشقباين

س بروايي حمؿد بـ احلسـ ؿرأ ظؾقف افشقخ مقضل اإلموم موفؽ بـ أك

 مع ؾقت يسر، ويروي افشقخ إؿبول مقضل موفؽ بروايي حمؿد بـ احلسـ افشقبوين

ظـ مجوظي مـفؿ: افشقخ مؼرئ افبخوري ذم ديقبـد ؾخر افديـ أمحد ادراد آبودي 

احلـػل، ظـ ظالمي اهلـد حمؿد أكقر صوه افؽشؿري احلـػل، ظـ افشقخ حمؿد 

فقد احلـػل، ظـ إشحوق افؽشؿري احلـػل، ظـ افعالمي كعامن بـ حمؿقد أ

مػتل افشوم حمؿقد احلؿزاوي احلـػل، ظـ صقخ احلـػقي بوفشوم شعقد احلؾبل، ظـ 

افشقخ صوـر افعؼود احلـػل، ظـ مصطػك افرمحتل احلـػل، ظـ خر افديـ افرمع 

                                                                                                                            

ىػ، ُُّْذم القعدة،  ِاختتمت األحد ( غتلسان ُٖ( كذلك يف )عمر األىدل، وليد عبداهلل المنيس
 ـ.ََُِيوافق: العاشر من شهر تشرين األكؿ، 

 ـُِْٗ:سنة اعتندم، كلد األعظمي اهلل سليم ػتمد بن اهلل شكر ػتمد بن أزتد بن أزتد إقباؿ الشيخ ىو (ُ)
 :مشاخيو هبّبا، كمن بر كليد مدينة يف
  الكاندىلوم زكريا ػتمد الشيخ .ُ
  البلياكم ػتمد إبراىيم الشيخ .ِ
  آبادم اظتراد أزتد الدين فخر الشيخ .ّ
 الشيخ ػتمد طيب بن حافظ أزتد بن الشيخ ػتمد قاسم النانوثوم .ْ
 خاف. ملتقى أىل اضتديث، كإجازتو للشيخ يف موطأ مالك. أزتد بشّب الشيخ .ٓ
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احلـػل، ظـ افشقخ أمحد أمغ افديـ احلـػل، ظـ وافده، ظـ افشقخ رسي افديـ 

ه ابـ افشحـي احلـػل، ظـ اإلموم افبوبريت احلـػل، ابـ ظبدافز احلـػل، ظـ وافد

ظـ افعالمي حمؿد ؿقام افديـ احلـػل، ظـ افعالمي افسغـوين، ظـ اإلموم حمؿد 

افبخوري افـسػل احلـػل، ظـ افشؿس افؽردري احلـػل، ظـ ادطرزي احلـػل، 

ـػل ظـ اإلموم مقؾؼ افديـ ادؽل احلـػل، ظـ اإلموم حمؿقد بـ ظؿر افزخمؼي احل

بؿؽي ظـد بوب بـل صقبي، ؿول: حدثـو ابـ خرسو افبؾخل احلـػل، ظـ ظع بـ 

احلسغ احلـػل، ؿول: أخزكو ظبدافغػور ادمدب احلـػل، ؿول: أخزكو ابـ افصقاف 

احلـػل، ؿول: أخزكو بؼ بـ مقشك إشدي احلـػل، ؿول: أخزكو أمحد بـ حمؿد 

ػي قفشقبوين، صوحى اإلموم أيب حـبـ مفران، ؿول: أخزكو حمؿد بـ احلسـ ا

 .افـعامن، ؿول: أخزكو اإلموم موفؽ بـ أكس رمحفؿ اهلل أمجعغ بف

  . (1)وأجوز فؾشقخ إجوزة ظومي

                                                 

ر رتادل كانت اإلجازة يف مسجد السلطاف ػتمد الفاتح يف بّبكت احملركسة يف السادس كالعشرين من شه (ُ)
ـ، بقراءة فضيلة الشيخ احملدث الدكتور بساـ ََِٗىػ، يوافق العشرين من حزيراف َُّْاآلخرة لسنة 

اضتمزاكم، كحضر فضيلة الشيخ احملدث صبحي السامرائي يف هناية اجملالس كأجاز اضتضور إجازة عامة 
 كباضتديث اظتسلسل باألكلية.
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  (1)ثـاء اهلل عقسى خانفضقؾة الشقخ ادحدث 

 ، وأجوزه إجوزة ظومي.افبخوري ومسؾؿ لؿرأ ظؾقف افشقخ صحقح

  رمحه اهلل  حسني عسرانفضقؾة الشقخ ادحدث ادؼرئ

 (2)هـ(1426تعاىل)ت:

                                                 

 السلفي كلد الباكستاين الالىورم مث الكلسوم خاف إشتاعيل بن افخ عيسى بن مدين اهلل ثناء النصر أبو ىو (ُ)
 دراستو بدأ ( ـ َُْٗ. )  ىجَُّٔ سنة البنجاب يف الىور مدينة مضافات من(  كلس)  قرية يف

 أىل جامعة يف كدرس الىور اذل ذلك بعد كرحل . مبكرة سن يف القرآف حفظ هبا كأمت، قريتو يف االبتدائية
 على كحصل اظتنورة باظتدينة االسالمية باصتامعة التحق مث . أككارة يف احملمدية اصتامعة كيف، هبا اضتديث
 يف السلفية اصتامعة يف كدرس ،كطنو اذل بعدىا كرجع .ـُٖٔٗ سنة الشريعة كلية من بامتياز العالية الشهادة

 هبا. مدرسا يزاؿ كال االسالمية الىور جامعة اذل انتقل مث آباد فيصل
الشيخ اظتسند اظتريب احملَبؼ اظتعمَّر حسْب ابن أزتد عسّباف رزتو اهلل تعاذل، من أسرة معركفة يف صيدا، يتصل  (ِ)

ىػ، كلد الشيخ يف ُٕٔببيب بن مظاىر األسدم أحد شهداء كربالء سنة  -على ما قالو الشيخ–نسبها 
خ رتيل اظتيداين، كاظترحـو الشيخ ـ، قرأ العلـو على الشيُُُٗىػ، يوافق كانوف الثاين، ُِّٗصيدا ػتـر 

ىػ[، كعلى أمْب فتول لبناف الشيخ ُُُْىػ[، كشيخ القراء حسن دمشقية ]ت:ُّّٔتوفيق البابا ]ت:
ىػ[ شيخو يف اضتديث، كقرأف الفقو على الشيخ ػتمد الفاخورم ُِّٖالعالمة ػتمد العريب العزكزم ]ت:

ىػ[، َُّٔ، كعلى الشيخ ػتمد الفيومي ]ت:ىػ[ُّْٓىػ[، كعلى الشيخ راغب القباين ]ت:َُّٓ]ت:
ىػ[، كعلى ُُْٔىػ[، كعلى الشيخ ػتمد الداعوؽ ]ت:ُُُْكعلى الشيخ ػتمد الرببّب البّبكيت ]ت:

ىػ[....اخل، ككاف رزتو اهلل بكاءن من خشية اهلل تعاذل، بعيدان عن التكلف، مدققان ُِْٗعبداهلل اعتررم ]ت:
 كاضتديث النبوم الشريف، مبغضان للغيبة، ال سيما غيبة العلماء. بقي على الطلبة يف تالكة القرآف الكرمي

الشيخ ػتافظان على صحتو مع ما يعَبيو من أحواؿ كرب السن اظتعتادة إذل يـو كفاتو، الٍب كانت ليلة األربعاء 
كتاب   . رزتو اهلل رزتة كاسعة. منََِٓدتوز،  ُِىػ، اظتوافق ُِْٔبعد صالة العشاء من رتادل اآلخرة، 

كما بعدىا  ُّمنة الرزتن يف أسانيد حسْب عسّباف، بعناية الدكتور احملدث بساـ اضتمزاكم الدمشقي، ص 
 بتصرؼ.



56 

 

 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث

ؿرأ ظؾقف افشقخ أول حديٌ مـ افؽتى افستي، وأجوزه هبو، وأجوزه ـذفؽ 

 .(1)إجوزة ظومي

  (2)هـ(1437رمحه اهلل تعاىل )ت: رجب ديبفضقؾة الشقخ ادريب 

 أجوز افشقخ إجوزة ظومي، بوإلضوؾي إػ اإلجوزة بوفسبقي وافتزـقي.

  (3)هـ(1434رمحه اهلل تعاىل )ت:  زهر الشاويشفضقؾة الشقخ 

                                                 

كللشيخ حسْب عسّباف ثبت مطبوع بعناية فضيلة شيخنا احملدث الدكتور بساـ عبدالكرمي اضتمزاكم بعنواف:  (ُ)
 "منة الرزتن يف أسانيد الشيخ حسْب عسّباف". 

 ـ، من شيوخو: الشيخُُّٗىػ، يوافق َُّٓيخ رجب بن صبحي بن علي ديب، كلد يف دمشق سنة الش (ِ)
العرقسوسي، كالشيخ سعيد الربىاين،  الدين عز كالشيخ اضتلواين، ػتمد بن أزتد كالشيخ اضتلواين، ػتمد

كثّب. للشيخ كالشيخ ػتمود الرنكوسي، كالشيخ إبراىيم اليعقويب، كالشيخ عبدالوىاب دبس كزيت، كغّبىم  
كتاب، كالكثّب الكثّب من احملاضرات كالدركس يف شٌب بقاع العادل، تويف الشيخ سنة   ُّما يقرب من 

 ـ. موقع الشيخ رجب ديب على شبكة االنَبنت. َُِٔىػ، يوافق ُّْٕ
 رضي علي   بن اضتسْب إذل نسبو يف يرجع الشاكيش، اضتسيِب علي بن أزتد بن مصطفى بن زىّب ػتمد ىو (ّ)

يداف حي   يف كلد  .عنو اهلل
ى
، اظت  عادل(: ـُِٓٗ/ ٗ/ ِٓ) ىػُّْْ األكؿ ربيع من الثامن يف الدمشقي 

الناشرين صاحب  شيوخ كمن الشاـ، يف اإلسالمي   ركَّاد العمل من غتاىد، ككجيو كػتق ق، باحث سلفي،
 اضتق   نصرة يف كاصتاه اظتاؿ كبذؿ كالعطاء، كالسخاء اليد، كعفَّة النفس بعزَّة عيرؼ اظتكتب اإلسالمي الشهّب،

 شاكر ػتمد كأزتد ،(الدمشقي) الشط ي رتيل ػتمد :العلماء السادة اإلجازة، يف مشاخيو كبار فمن .كالسنَّة
 البشّب كػتمد ،(األحسائي) عبدالقادر آؿ عبداهلل بن كػتمد ،(العراقي) الراكم كإبراىيم ،(اظتصرم)

 فلسطْب مفٍب) القلقيلي كعبداهلل ،(الدمشقي) كزيت دبس اضتافظ كعبدالوىَّاب ،(اصتزائرم) اإلبراىيمي
 الد ين كتقي ،(اضتليب) الطبَّاخ راغب كػتمد ،(اظتكي مث اليماين) اظتعل مي حيٓب بن كعبدالرزتن ،(كاألردف
 ،(البّبكيت مث الدمشقي) الصبَّاغ ياسْب كسعدم ،(الدمشقي) الزعيم رضا بن الد ين كصالح ،(اظتغريب) اعتالرل

 العىٍريف سعيد كػتمد ،(اضتىمىوم) اضتامد ػتمود بن كػتمد ،(اعتند أىل أسانيد مرجع) اظتدين أزتد كحسْب
 كػتمد ،(اعتندم) األعظمي الرزتن كحبيب ،(القطرم مث القصيمي) اظتانع عبدالعزيز بن كػتمد ،(الفيرايت)

 



 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث 57

 .(1)أجوز افشقخ إجوزة ظومي

  رمحه  صبحي بن جاشم البدري السامرائيفضقؾة الشقخ ادحدث

 (2)هـ( 1434اهلل تعاىل )ت:

  

                                                                                                                            

 الدين بدر األكرب احملد ث غتالسى  صغّب كىو كحضر .(اإلدليب) الشامي كنافع ،(العىدىين) الًبيحاين سادل
 الشيخ كفاة من ىجرية سنةن  ستْب زيىاء بعد أم ىػُُْْ عاـ عنو بالتحديث كبدأ منو، إجازةه  كلو اضتسِب

 زىّب النابغة األستاذ كلدم: الشيخ الطنطاكم يف ذكرياتو بقولو كصفو ىػ.ُّْٓ عاـ اهلل رزتو البدر
 لو بضع كستوف انتاج علمي بْب تأليف كحتقيق، تويف رزتو اهلل يـو .(اإلسالمي اظتكتب) صاحب الشاكيش

. مقالة من موقع األلوكة الثقايف لألستاذ أدين ذك (ـَُِّ/ ٔ/ ُ) يوافقو ىػُّْْ رجب من ِِ السبت
 الغُب.

ىػ. َُّْصفر اطتّب لسنة ككاف ذلك يف منزؿ الشيخ زىّب رزتو اهلل يف حازمية بّبكت الثالث كالعشرين من  (ُ)
ـ. ٕبضور الشيخ احملدث صبحي السامرائي رزتو اهلل ََِٗيوافق السادس كالعشرين من شهر شباط، 

 تعاذل.
، كىو شريف النسب (ـُّٔٗ عاـ سامراء يف كالدتو) جاسم السيد بن صبحي السيد الرزتن عبد أبو ىو (ِ)

 حتقيق يف ساىم كما اضتديثية اظتخطوطات من كثّب نشر يف اهلل رزتو الشيخ من جهة األب كاألـ، ساىم
 نفتح ما فكثّبان  أكثرىم، احملققْب على أيدو  كلو اضتديث، علـو مهمات من كتابان  ْٓ من أكثر كتصنيف

شغل الشيخ الكثّب الكثّب من اظتناصب فقد درس  .تعاذل اهلل زتد بعد لشيخنا ينصرؼ الشكر كجند كتابان 
يف اظتسجد اضتراـ ٗبكة اظتكرمة، كدرس يف العديد من اصتامعات حوؿ العادل، اضتديث يف مساجد بغداد، ك 

عضو يف نقابة األشراؼ اعتامشيْب يف العراؽ.. كغّبىا الكثّب، أخذ عن العديد من اظتشايخ منهم: الشيخ 
ذرل جاين، كالشيخ ػتمد الشااألعظمي، كالشيخ ػتمد اضتافظ التعبدالكرمي الصاعقة، كالشيخ حبيب الرزتن 

 النيفر كغّبىم. أخذ عنو الكثّب الكثّب من طالب العلم حوؿ العادل. تويف الشيخ رزتو اهلل يف بّبكت ليلة
ـ. الَبرتة من ثبت نعمة اظتناف، كمن ؼترج الثبت  َُِّ حزيراف ِٓ اظتوافق ُّْْ شعباف ُٔ الثالثاء

 غفر اهلل لو.
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 هـ(769)ت: (1)عذ ألػقة ابن مالك، البن عؼقل ابن عؼقلذح 

 افسقد بـ صوـرافشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل تعوػ، ظـ افعالمي ظـ 

 اهلل ظبد بـ اهلل حبقى حمؿد افعالميظـ  يروي افسومرائل افبدري احلسقـل حمؿقد

 أمحد افعبوس أيب ظـ افؽتوين جعػر بـ حمؿد افشـؼقطل ظـ اجلؽـل مويلبك بـ

 وظبد اددين، افؽوطؿل افرمحـ وحبقى افػفري، افػود جقده وأيب افػود، افبـوين

 افدهؾقي ادجددي ظبدافغـل ظـ( ـؾفؿ) اددين افقتري وظع آبودي، اإلفف احلؼ

 حك" ثبتف ذم بام (2)افسـدي ظوبد حمؿد افشقخ ظـ وهق "اجلـل افقوكع" ثبتف ذم بام

ؿول: ظـ افشقخ صوفح افػالين، ظـ حمؿد بـ شـف، ظـ مقٓي افؼيػ،  "افشورد

ظـ ظع إجفقري، ظـ افرساج ظؿر بـ إجلوئل، ظـ جالل افديـ افسققضل، 

ـ ظؾؿ افديـ صوفح افبؾؼقـل، ظـ أخقف جالل افديـ، ظـ ادمفػ هبوء افديـ ظ

 .(3)ظبداهلل بـ ظبدافرمحـ بـ ظؼقؾ افؼرر اهلوصؿل

                                                 

 من. النحاة أئمة من: عقيل ابن الدين هباء ي،اعتامش القرشي ػتمد بن اهلل عبد بن الرزتن عبد بن اهلل عبد (ُ)
 ابن من أحنى السماء أدمي حتت ما: حياف ابن القاىرة، قاؿ يف ككفاتو مولده. طالب أيب ابن عقيل نسل
 .(ََِِ)الزركلي،  .عقيل

 .ّٖنعمة اظتناف، ػتمد غازم البغدادم ص  (ِ)
 .َّّالشارد من أسانيد ػتمد عابد، ػتمد عابد السندم، ص حصر  (ّ)
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 (1)ادوصيل مودود بن حمؿود بن اهلل لتعؾقل ادختار، لإلمام عبد االختقار

 هـ(683)ت:

افشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل تعوػ، ظـ افشقخ أيب افصوظؼي، ظـ 

 أيب أبقف، ظـ افبغدادي أفقد أؾـدي افديـ خر كعامن افسقد بغداد ظالميظـ 

 بـ ظع ظـ يروي وهق ،"ادعوين روح" صوحى أفقد اهلل ظبد بـ حمؿقد افثـوء

 ،افسقيدي شعقد حمؿد اهلل ظبد أيب افعراق راويي أبقف ظـ، افسقيدي شعقد حمؿد

 إبراهقؿ ظـ افبكي شومل بـ اهلل ظبد ظـ -بغداد ورد وؿد- ادؽل ظؼقؾي ابـ ظـ

 افصوفح افػؼقف ظـؿول:  (2)"اهلؿؿ إليؼوظ إمؿ صوحى"افؽقراين حسـ بـ

 أمحد افديـ صفوب افشقخ ظـ ادزاحل، أمحد بـ شؾطون افشقخ افعزائؿ أيب افشقخ

 حمؿقد افديـ ـامل اخلطقى ظـ، زـريو افزيـ ظـ افغقطل، افـجؿ ظـ خؾقؾ، بـ

                                                 

 كبارىم، كلد من حنفي، فقيو: الفضل أبو غتدالدين البلدحي، اظتوصلي مودكد بن ػتمود بن اهلل عبد (ُ)
األعالـ، الزركلي،  .فيها كتويف مدرسا، ببغداد استقر مث. مدة الكوفة قضاء ككرل دمشق، إذل كرحل باظتوصل،

ْ/ُّٓ. 
 َّنعمة اظتناف، ػتمد غازم البغدادم، ص  (ِ)
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 بـ حمؿد ظـ افبؽري افصؿد ظبد بـ يقشػ لاجلام ظـ ادؽل، ةطفر بـ أمحد بـ

 .(1)هـ(683ممفػفو جمد افديـ افبغدادي ادقصع )ت: ظـ احلـػل، ؽوزي بـ أمحد

 هـ(733)ت: (2)البن مجاعةأدب العامل وادتعؾم تذكرة السامع وادتؽؾم دم 

ظـ صقخـو ادحدث صبحل افسومرائل، ظـ افسقد حمؿد احلوؾظ افتجوين 

 افؽتوين اإلدريز احلل ظبد حمؿد اإلشعود أيب ادحدث ادوفؽل، ظـ افعالمي

 مو ـؾ بام ذم ؾفرس افػفورس ؿول: أروي (هـ1382ت:) ادوفؽل ادغريب افػود

 بـ أمحد افشفوب إػ بوجلزائريغ ادسؾسؾ بنشـودكو -يعـل أيب زيد افثعوفبل – فف

 افؽريؿ ظبد حمؿد أيب ظـ افثعوفبل، ظقسك مفدي أيب ظـ أبقف، ظـ افبقين، ؿوشؿ

 إوراد شؾقامن بـ حيقك زـريوء أيب افعاّلمي ظـ افؼسؿطقـل، افػَؽقن

 أيب اإلموم ظـ طقـل،ـافؼس افزواوي زيون بـ ضوهر افؼدس أيب ظـ طقـل،ـافؼس

 افطوهر أيب ظـ احلػقد، مرزوق ابـ ظـ افثعوفبل زيد أيب ظـ زروق، أمحد افعبوس

                                                 

 .ٖٗص اعتمم، الكوراين، إليقاظ األمم (ُ)
 من قاض،: اهلل عبد أبو الدين، بدر الشافعٌي، اضتموم الكناين رتاعة بن اهلل سعد بن إبراىيم بن ػتمد (ِ)

 فقضاء ٗبصر، القضاء مث بالقدس، كاطتطابة اضتكم ككرل. زتاة يف كلد. الدين علـو كسائر باضتديث العلماء
 .ِٕٗ/ٓاألعالـ، الزركلي،  .ٗبصر كتويف. القضاة خيار من كاف. كعمي شاخ أف إذل مصر قضاء مث الشاـ،
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 بـ حمؿد افبدر اإلمومظـ وافده  مجوظي بـ افعز ظـ افؽقيؽ، بـ افقؿـ أيب بـ

 .(1) مجوظي بـ إبراهقؿ

 هـ(256)ت: (2)لإلمام البخاري األدب ادػرد

ظـ صقخـو ادحدث مسـد افعراق افسقد صبحل بـ افسقد جوشؿ افبدري  

هـ( ظـ 1379هـ( ظـ ادعؿر ظبد افؽريؿ افصوظؼي )ت1434افسومرائل )ت:

هـ(، ظـ افشقخ حسغ 1317ظالمي بغداد كعامن خر افديـ أؾـدي أفقد )ت

هـ(، ظـ حمؿد بـ كوس احلوزمل، ظـ 1327بـ حمسـ افقامين إكصوري )ت

موم حمؿد بـ ظع افشقـوين بام يرويف ذم ثبتف إحتوف إـوبر بنشـود اإل

هـ(، ظـ صقخـو افسقد ظبدافؼودر بـ أمحد، ظـ حمؿد حقوة 1251افدؾوتر)ت

افسـدي، ظـ افشقخ شومل، ظـ أبقف افشقخ ظبداهلل بـ شومل افبكي افشوؾعل 

                                                 

 .ّّٕ/ِفهرس الفهارس، عبداضتي الكتاين،  (ُ)
 اهلل رسوؿ ضتديث كاضتافظ اإلسالـ، حرب: اهلل عبد أبو البخارم، اظتغّبة بن إبراىيم بن إشتاعيل بن ػتمد (ِ)

 كنشأ ٖبارل، يف البخارم كلد بصحيح اظتعركؼ( ط - الصحيح اصتامع) صاحب كسلم، عليو اهلل صٌلى
 حنو من كشتع كالشاـ، كمصر كالعراؽ خراساف فزار طلب اضتديث، يف( َُِ سنة) طويلة برحلة كقاـ يتيما،
 يف كضع من أكؿ كىو. بركاتو كثق ما صحيحو يف منها اختار حديث ألف مئة ست حنو كرتع شيخ، ألف

 من) خىٍرتٍنك إذل فأخرج بالتهم، كرموه رتاعة عليو فتعصب ٖبارل، يف كأقاـ. النحو ىذا على كتابا اإلسالـ
 .ّْ/ٔعليها. األعالـ، الزركلي،  اظتعوؿ الستة الكتب أكثق اضتديث يف ككتابو. فيها فمات( شترقند قرل
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خ صوفح بـ ادؽل، ظـ افشقخ حمؿد بـ ظالء افديـ افبوبع ادكي، ظـ افشق

هـ(، ظـ افزيـ 1114صفوب افبؾؼقـل، ظـ افشؿس حمؿد بـ أمحد افرمع )ت

هـ(، ظـ أيب افػضؾ افؽـوين، ؿول: ؿرأتف ظذ 926زـريو بـ حمؿد إكصوري )ت

افؼف أيب بؽر بـ ظبدافعزيز بـ مجوظف، ظـ جده افبدر، ؿول: أخزين بف مؽل بـ 

َؾػل، ؿول: أخزكو أبق ؽوفى حمؿد بـ مسؾؿ بـ ظالن، ظـ احلوؾظ أيب افطوهر افسِّ 

احلسـ افبوؿالين، ؿول: أخزكو افؼويض أبق افعالء حمؿد بـ ظع افقاشطل، ؿول: 

أخزكو أبق كك أمحد بـ حمؿد افـقوزـل، ؿول: أخزكو أبق اخلر أمحد بـ حمؿد 

 .(1)افعبؼز، ؿول: حدثـو ممفػف اإلموم أبق ظبداهلل افبخوري رمحف اهلل تعوػ

  

                                                 

 .ٓٔإحتاؼ األكابر بإسناد الدفاتر، الشوكاين، ص  (ُ)
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 هـ(676)ت: (1)لإلمام ذف الدين الـووياألذكار 

ظـ ظالمي افعراق وحمدثفو افشقخ صبحل بـ جوشؿ افبدري افسومرائل  

ظـ حمدث افعراق افعالمي ظبد افؽريؿ افصوظؼي افشقخع ظـ ظالمي بغداد افسقد 

كعامن خر افديـ أؾـدي أفقد افبغدادي ظـ حسغ بـ حمسـ افقامين إكصوري 

د بـ حمؿد افشقـوين ظـ وافده اإلموم حمؿد بـ ظع افشقـوين صوحى ظـ أمح

ؿول: أرويف ظـ صقخـو افسقد ظبدافؼودر بـ أمحد،  "إحتوف إـوبر بنشـود افدؾوتر"

 وصقخـو صديؼ بـ ظع وصقخـو يقشػ بـ حمؿد بـ ظالء افديـ ادزجوجل.

أمحد بـ ظـ افسقد شؾقامن بـ حيقك ظؿر إهدل، ظـ  -ؿول إوٓن- 

 حمؿد إهدل، ظـ حيقك بـ ظؿر إهدل.

وؿول افثوفٌ ظـ أبقف حمؿد بـ ظالء افديـ، ظـ افسقد حيقك بـ ظؿر ؿول:  

أخزين بف يقشػ بـ حمؿد افبطوح إهدل، ؿول: أخزين بف افسقد ضوهر بـ 

احلسغ إهدل، ؿول: أخزين بف ظبدافرمحـ بـ ظع افربقع ؿول: أخزكو بف احلوؾظ 

                                                 

 بالفقو عالمة: الدين ػتيي زكريا، أبو الشافعٌي، النوكم، اضتوراين، اضتزامي حسن بن مرم بن شرؼ بن حيٓب (ُ)
 .ُْٗ/ٖاألعالـ، الزركلي،  .نسبتو كاليها( بسورية حوراف، قرل من) نول يف ككفاتو مولده. كاضتديث
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امظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر افبكاوي، أخزكو افشقخ احلوؾظ يقشػ ادزي، ظـ إش

 .(1)ممفػف اإلموم افـقوي رمحف اهلل

 هـ(774)ت: (2)اختصار عؾوم احلديث البن كثر

أخزكو افعالمي ادحدث مسـد افعراق افسقد صبحل بـ جوشؿ افبدري 

افسقد ظبوس آل افقزير افسومرائل ظـ افعالمي حمدث افعراق افسقد ظبدافؽريؿ بـ 

هـ(، ظـ حمدث افعراق افسقد كعامن 1379احلسـل افشقخع أيب افصوظؼي )ت:

 حمؿد ظـ ،(3)إكصوري حمسـ بـ حسغ ظـ هـ(1317خر افديـ أفقد )ت:

 اإلموم افثوين وافد ظـ ـالمهو افشقـوين، ظع بـ حمؿد بـ وأمحد احلوزمل، كوس بـ

 ظـ جده ظـ أبقف، ظـ ادزجوجل، افديـ ظالء بـ حمؿد بـ يقشػ ظـ افشقـوين،

 زـريو احلوؾظ ظـ افرمع، افشؿس ظـ اددين، حمؿد بـ أمحد ظـ افؽردي، إبراهقؿ

                                                 

 .ٔٔإحتاؼ األكابر بإسناد الدفاتر، الشوكاين، ص  (ُ)
 حافظ: الدين عماد الفداء، أبو الدمشقٌي، مث البصركم القرشي درع بن ضوٌ  بن كثّب بن عمر بن إشتاعيل (ِ)

 طلب يف كرحل ىػ َٕٔ سنة دمشق إذل لو أخ مع كانتقل الشاـ، بصرل أعماؿ من قرية يف كلد. فقيو مؤرخ
 .َِّ/ُاألعالـ، الزركلي،  .حياتو يف تصانيفو الناس تناقل. بدمشق كتويف. العلم

 .ّٔاظتناف، ػتمد غازم البغدادم، ص  نعمة (ّ)
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 رمحف- ـثر ابـ ظـ حجل، بـ افشفوب ظـ حجر، ابـ احلوؾظ ظـ إكصوري،

 .(1)اهلل

 هـ(242)ت: (2)دحؿد بن أشؾم الطوداألربعني 

 بدر حمؿد ظـ افصوظؼي، أيب ظـ اهلل، رمحف افسومرائل صبحل افشقخ ظـ

 ادؾقي، أمحد ظـ افرضير، افػشـل ثعقؾى ظـ افسؼو، إبراهقؿ ظـ احلسـل، افديـ

 وحمؿد افؽقراين، إبراهقؿ ظـ إكصوري، شومل بـ ظبداهلل ظـ اجلقهري، وأمحد

 ظـ افغزي، افبدر أبقف ظـ افغزي، حمؿد بـ حمؿد افـجؿ ظـ افبوبع، افعالء بـ

، ظـ ايب حجر افعسؼالين (3)افؼؾؼشـدي وإبراهقؿ إكصوري زـريو اإلشالم صقخ

د اهلل ظبد أيب ظذ ؿرأتفؿول  ي شؽر اْبـ ضؽوم بـ َظعّ  بـ حُمَؿَّ  بَِساَمِظفِ  ادؼؾي بَِؿؽَّ

ّي  ُيقُشػ بـ حيقك ظذ د أيب َظـ ادْْكِ وب ظبد حُمَؿَّ  رواج بـ طوؾر بـ اْفَقهَّ

د َؽوفى َأُبق َأكبَلَكو افسَؾِػل افطَّوِهر أيب ظذ بسامظفام  َأكبَلَكو افبوؿالين احْلسـ اْبـ حُمَؿَّ

                                                 

 .ٕٓ/ُتفسّب ابن كثّب، حتقيق سامي سالمة،  (ُ)
 اضتسن أبو اإلسالـ، شيخ الرباين، اضتافظ، موالىم، اإلماـ، الكندم يزيد بن سادل بن أسلم بن ػتمد (ِ)

 ،( األربعْب) ك ،( اظتسند: )كصنف .كمائة الثمانْب حدكد يف: مولده .الطوسي اطتراساين، موالىم، الكندم
 .ُٓٗ/ُِسّب أعالـ النبالء، الذىيب،  .ذلك كغّب

 .ّٓاللمعة يف إسناد الكتب التسعة، ػتمد زياد التكلة، ص  (ّ)
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د د بـ إِْبَراِهقؿ َأكبَلَكو بؽر بـ ظؿر بـ حُمَؿَّ د َحدثـَو ادَُْزـل حيقك بـ حُمَؿَّ  َوـِقع بـ حُمَؿَّ

د َحدثـَو افطقد  .(1)بِفِ  أشؾؿ بـ حُمَؿَّ

 (2)لإلمام العجؾوين األربعني العجؾوكقةعؼد اجلوهر الثؿني ادعروف بـ 

 هـ(1162)ت:

ظـ افشقخ ادحدث صبحل بـ جوشؿ افبدري افسومرائل، ظـ حمدث  

افعراق افسقد ظبد افؽريؿ بـ افسقد ظبوس آل افقزير احلسـل افشقخع إزجل 

صقخ افشوم حمؿد بدر افديـ احلسـل هـ[، ظـ 1379ادؾؼى بليب افصوظؼي ]ت:

هـ[ 1354افدمشؼل مؼرئ افبخوري وؽره حتً ؿبي افـرس ذم جومع بـل أمقي ]ت:

افذي يروي ظـ افشقخغ افػوضؾغ: وافده افعالمي يقشػ بـ ظبد افرمحـ كزيؾ 

هـ[، وافشقخ ظبد افؼودر بـ صوفح اخلطقى افدمشؼل 1279دمشؼ ]ت:

ظبد افرمحـ افؽزبري افدمشؼل مدرس  هـ[ ـؾقفام ظـ افعالمي1288]ت:

                                                 

 .َِٗاظتعجم اظتفهرس، ابن حجر، ص  (ُ)
 مولده .أيامو يف الشاـ ثػتد: الفداء أبو ،الدمشقي العجلوين احياصتر  اعتادم عبد بن ػتمد بن إشتاعيل (ِ)

 األحاديث من اشتهر عما اإللباس كمزيل اطتفاء كشف) منها كتب لو. بدمشق ككفاتو كمنشأه بعجلوف
 منو، غتلدات ذتانية( خ - البخارم صحيح شرح يف اصتارم الفيض) ك غتلداف،( ط - الناس ألسنة على

 اظتسلسل اضتديث شرح) ك .يتمو كدل ُُّٓ سنة كتبها ببّبكت، الشاكيش زىّب مكتبة يف ٖبطو،
 .ِّٓ/ُ. األعالـ، الزركلي، (ط - الثمْب اصتوىر عقد) ك( بالدمشقيْب
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ظـ صقخف مسـد ظكه افشقخ أمحد ظبقد  هـ[1262افبخوري حتً ؿبي افـرس ]ت:

هـ[ ظـ ممفػفو افشقخ إشامظقؾ افعجؾقين حمدث افشوم رمحف 1218افعطور ]ت: 

 اهلل تعوػ.

 هـ(676لؾـووي )ت: (1)األربعني الـووية

ظـ افشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل ظـ حمدث تقكس افشقخ حمؿد 

هـ( ظـ أبقف افعالمي افـحرير حمؿد افصودق افـقػر 1418افشوذيل افـقػر )

هـ( ظـ افشقخ ظؿر بـ مػتل تقكس صوحى افثبً ادعروف، ظـ 1356)

افشوذيل بـ صوفح، ظـ حمؿد برم افثوفٌ، ظـ حمؿد برم إول، ظـ افشقخ أيب 

عبوس ادؽقدي، ظـ أمحد بـ ادبورك افسؾجامد، ظـ أيب ظبداهلل ادسـووي اف

افدٓئل، ظـ أيب ظبد اهلل حمؿد بـ ظبد افؼودر افػود وأيب مدوان ظبد ادوفؽ 

افتجؿقظتل، وأيب افعبوس أمحد بـ إبراهقؿ افعطور ادراـق ثالثتفؿ، ظـ افشقخ 

ـ زيد افػود ظؿ وفده، ظـ حمؿد ظبد افؼودر افػود، ظـ ظبد افرمحـ بـ حمؿد ب

                                                 

 .(األحكام وقواعد اإلسالم مباني في األربعون)كاسم الكتاب  (ُ)
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بـ افؼوشؿ افؼصور وأيب ادحوشـ يقشػ بـ حمؿد افػود ـالمهو: ظـ جور اهلل 

افرحؾي أيب ظبد اهلل بـ أيب افػضؾ خروف افتقكز، ظـ أيب حمؿد ظبد افرمحـ بـ 

هـ(، ظـ افؼؾؼشـدي وافسخووي وزـريو آكصوري 956ظع شؼغ افعوصؿل)

بـ حجر ظـ أيب إشحوق افتـقخل ظـ ظع بـ أيقب ثالثتفؿ: ظـ احلوؾظ ا

 ادؼدد وظع بـ إبراهقؿ بـ داود افعطور ـالمهو ظـ اإلموم افـقوي.

 هـ(676لؾـووي )ت: إرصاد ضالب احلؼائق

ظـ ظالمي افعراق وحمدثفو افشقخ صبحل بـ جوشؿ افبدري افسومرائل  

ظالمي بغداد افسقد  ظـ حمدث افعراق افعالمي ظبد افؽريؿ افصوظؼي افشقخع ظـ

كعامن خر افديـ أؾـدي أفقد افبغدادي ظـ حسغ بـ حمسـ افقامين إكصوري 

ظـ أمحد بـ حمؿد افشقـوين ظـ وافده اإلموم حمؿد بـ ظع افشقـوين صوحى 

ؿول: أرويف ظـ صقخـو افسقد ظبدافؼودر بـ أمحد،  "إحتوف إـوبر بنشـود افدؾوتر"

 خـو يقشػ بـ حمؿد بـ ظالء افديـ ادزجوجل.وصقخـو صديؼ بـ ظع وصق

ظـ افسقد شؾقامن بـ حيقك ظؿر إهدل، ظـ أمحد بـ  -ؿول إوٓن- 

 حمؿد إهدل، ظـ حيقك بـ ظؿر إهدل.
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وؿول افثوفٌ ظـ أبقف حمؿد بـ ظالء افديـ، ظـ افسقد حيقك بـ ظؿر ؿول:  

بف افسقد ضوهر بـ أخزين بف يقشػ بـ حمؿد افبطوح إهدل، ؿول: أخزين 

احلسغ إهدل، ؿول: أخزين بف ظبدافرمحـ بـ ظع افربقع ؿول: أخزكو بف احلوؾظ 

إشامظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر افبكاوي، أخزكو افشقخ احلوؾظ يقشػ ادزي، ظـ 

 .(1)ممفػف اإلموم افـقوي رمحف اهلل

 هـ(1226)ت: (2)األصول الثالثة دحؿد بن عبدالوهاب

 ظالميظـ افشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل، ظـ أيب افصوظؼي، ظـ 

 بـ أمحد افشقخ ظـ، افبغدادي أفقد أؾـدي افديـ خر كعامن افسقد بغداد

 ادؽرمي بؿؽي وأجوزه ،(هـ1329 ت) افـجدي احلـبع افؼؿل ظقسك بـ إبراهقؿ

 ظـ افقهوب ظبد بـ حمؿد بـ حسـ بـ افرمحـ ظبد ظـ يروي وهق، (هـ1295)

 .(3)افـجدي افتؿقؿل افقهوب ظبد بـ حمؿد ادجدد اإلموم جده

                                                 

 .ِّْإحتاؼ األكابر، الشوكاين، ص  (ُ)
اضتجاز،  إذل مرتْب كرحل( بنجد) العيينة يف كنشأ النجدم، كلد التميمي سليماف بن الوىاب عبد بن ػتمد (ِ)

 منها مطبوعة، رسائل أكثرىا مصنفات كلو (الشيخ) ببيت يعرفوف اليـو كحفداؤه( الدرعية) يف كفاتو ككانت
 .ِٕٓ/ٔكغّبىا. األعالـ، الزركلي،  (الشبهات كشف) كرسالة( التوحيد كتاب)

 .َّنعمة اظتناف، ػتمد غازم، ص  (ّ)
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 هـ(1175)ت: (1)دحؿد شعقد شـبل األوائل السـبؾقة

ظـ ظالمي افعراق وحمدثفو افشقخ صبحل بـ جوشؿ افبدري افسومرائل  

ظـ افشقخ حبقى افرمحـ إظظؿل ظـ إموم افعك حمؿد أكقر صوه افؽشؿري، 

حمؿقد حسـ افديقبـدي، ظـ حجي اإلشالم حمؿد ؿوشؿ ظـ صقخ اهلـد 

افـوكقتقي، ظـ افشوه ظبدافغـل ادجددي افدهؾقي، ظـ افشوه حمؿد إشحوق 

افدهؾقي، ظـ ظؿر بـ ظبدافؽريؿ افعطور، ظـ حمؿد ضوهر بـ حمؿد شعقد شـبؾ، 

 .(2)ظـ أبقف ادمفػ اإلموم حمؿد شعقد شـبؾ رمحف اهلل تعوػ

  

                                                 

 اضتراـ، اظتسجد يف كالتدريس اإلفتاء توذل. مكة أىل من شافعٌي، فقيو: اجملالئي سنبل ػتمد بن سعيد ػتمد (ُ)
 اآللوسي الدين عالء للسيد إجازات) ك اضتديث، كتب أكائل يف( ط - السنبلية األكائل) لو. بالطائف كتويف

 .َُْ/ٔ. األعالـ، الزركلي، (خ - ثبت) ك( خ - سعيد ػتمد إسناد) ك( خ -
 .ّٕاألكائل السنبلية، بتحقيق العالمة عبدالفتاح أبو غدة، ص  (ِ)
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 هـ(852)ت: (1)البن حجر العسؼالين بؾوغ ادرام

ظـ ظالمي افعراق وحمدثفو افشقخ صبحل بـ جوشؿ افبدري افسومرائل،  

ظـ حمدث افعراق افعالمي ظبدافؽريؿ افصوظؼي افشقخع، ظـ ظالمي بغداد افسقد 

كعامن خر افديـ أؾـدي أفقد افبغدادي، ظـ حسغ بـ حمسـ افقامين 

افشقـوين، ظـ وافده اإلموم حمؿد بـ ظع افشقـوين إكصوري، ظـ أمحد بـ حمؿد 

ؿول: أرويف ظـ صقخل افسقد ظبدافؼودر  "إحتوف إـوبر بنشـود افدؾوتر"صوحى 

بـ أمحد، ظـ صقخف افسقد أمحد بـ ظبدافرمحـ، ظـ صقخف افسقد احلسغ بـ أمحد 

ن، ظـ زبورة، ظـ صقخف ظبدافعزيز بـ حمؿد احلبقق، ظـ إبراهقؿ بـ ظبداهلل جعام

حمؿد بـ إبراهقؿ جعامن، ظـ إبراهقؿ بـ حمؿد جعامن، ظـ افسقد ضوهر إهدل، 

ظـ ظبدافرمحـ افديبع، ظـ احلوؾظ افسخووي، ظـ اإلموم ابـ حجر افعسؼالين 

 رمحف اهلل تعوػ.

                                                 

. كالتاريخ العلم أئمة من: حىجىر ابن الدين، شهاب الفضل، أبو العسقالين، الكناين ػتمد بن علي بن أزتد (ُ)
 إذل كرحل اضتديث، على أقبل مث كالشعر باألدب كلع. بالقاىرة ككفاتو كمولده( بفلسطْب) عسقالف من أصلو
 يف اإلسالـ حافظ كأصبح عنو لألخذ الناس فقصده شهرة لو كعلت الشيوخ، لسماع كغّبمها كاضتجاز اليمن

 اللساف، فصيح ككاف( األكابر ككتبها اظتلوؾ كهتادهتا حياتو يف مصنفاتو انتشرت: )السخاكمٌ  قاؿ عصره،
 أما. اعتزؿ مث مرات مصر قضاء ككرل. الوجو صبيح اظتتأخرين، كأخبار اظتتقدمْب بأياـ عارفا للشعر، راكية

 .ُٖٕ/ُجليلة. األعالـ، الزركلي،  فكثّبة تصانيفو
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 هـ(911)ت: (1)دم ذح تؼريب الـواوي لؾسقوضي تدريب الراوي

أخزكو افعالمي ادحدث مسـد افعراق افسقد صبحل بـ جوشؿ افبدري 

افسومرائل ظـ افعالمي حمدث افعراق افسقد ظبدافؽريؿ بـ افسقد ظبوس آل افقزير 

هـ(، ظـ حمدث افعراق افسقد كعامن 1379احلسـل افشقخع أيب افصوظؼي )ت:

كصوري هـ(، ظـ حسغ بـ حمسـ افقامين ا1317ٕخر افديـ أفقد )ت:

هـ( و أمحد بـ ظع 1283هـ(، ظـ حمؿد بـ كوس احلوزمل )ت:1327)ت:

هـ( ـالمهو ظـ وافد افثوين اإلموم افعالمي حمؿد بـ ظع 1281افشقـوين )

: "إحتوف إـوبر بنشـود افدؾوتر"هـ( ؿول رمحف اهلل ذم َثَبتِف 1251افشقـوين )ت:

ف افسقد شؾقامن بـ حيقك أرويف ظـ صقخل افسقد ظبدافؼودر بـ أمحد، ظـ صقخ

هـ(، ظـ افسقد أمحد بـ حمؿد إهدل، ظـ افسقد حيقك بـ 1197إهدل )ت:

هـ(، ظـ أيب بؽر بـ ظع افبطوح إهدل، ظـ يقشػ 1147ظؿر إهدل )ت:

                                                 

 مؤرخ حافظ إماـ: الدين جالؿ السيوطي، اطتضّبم الدين سابق ابن ػتمد بن بكر أيب بن الرزتن عبد (ُ)
 .َُّ/ّاألعالـ، الزركلي،  .أديب
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بـ حمؿد افبطوح إهدل، ظـ افسقد ضوهر بـ احلسغ إهدل، ظـ احلوؾظ 

 .(1)ققضل، ظـ اإلموم افسظبدافرمحـ بـ ظع افديبع

 هـ(741ادسؿى لباب التلويل دم معاين التـزيل)ت: (2)تػسر اخلازن

ظـ افشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل تعوػ، ظـ افعالمي أيب افصوظؼي، 

ظـ افـعامن، وأخقف أمحد صوـر، ظـ أبقفام حمؿقد أفقد، ظـ ظبدافرمحـ 

اإلشالم زـريو  : ظـ صقخ(3)افؽزبري، ظـ حمؿد إمر افؽبر بام ذم ثبتف

إكصوري، ظـ صقخف مسـد افدكقو حمؿد بـ مؼبؾ احلؾبل، وهق ـام ذم إظالم 

فؼوضـ افصـعوين ظـ حمؿد بـ ظذ احلراوي، ظـ احلوؾظ ظبدادممـ بـ خؾػ 

 .(4)افدمقوضل، ظـ ممفػف ظالء افديـ ظع بـ حمؿد بـ إبراهقؿ بـ اخلوزن

  

                                                 

 .ِّٕإحتاؼ األكابر، الشوكاين، ص  (ُ)
 فقهاء من كاضتديث، بالتفسّب عادل: باطتازف اظتعركؼ الدين عالء الشيحيٌ  إبراىيم بن ػتمد بن علي (ِ)

 كسكن ببغداد، كلد. حلب أعماؿ من اظتهملة، باضتاء"  شيحة"  إذل نسبتو األصل، بغدادم. الشافعية
 التأكيل لباب"  منها تصانيف، لو. ٕبلب كتويف. فيها السميساطية باظتدرسةي  الكتب خازف ككاف مدة، دمشق

 .ٓ/ٓاطتازف. األعالـ، الزركلي،  بتفسّب يعرؼ التفسّب، يف"  ط - التنزيل معاين يف
 .ّٓاللمعة يف إسناد الكتب التسعة، ػتمد زياد التكلة، ص  (ّ)
 .ُِْ-ُِّسد األرب من علـو اإلسناد كاألدب، األمّب الكبّب، ص  (ْ)
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 هـ(676لؾـووي )ت: التؼريب والتقسر

 بدر حمؿد ظـ افصوظؼي، أيب ظـ اهلل، رمحف افسومرائل صبحل افشقخ ظـ

 ادؾقي، أمحد ظـ افرضير، افػشـل ثعقؾى ظـ افسؼو، إبراهقؿ ظـ احلسـل، افديـ

 وحمؿد افؽقراين، إبراهقؿ ظـ إكصوري، شومل بـ ظبداهلل ظـ اجلقهري، وأمحد

 ظـ افغزي، افبدر أبقف ظـ افغزي، حمؿد بـ حمؿد افـجؿ ظـ افبوبع، افعالء بـ

، ظـ أمر ادممـغ ابـ حجر افؼؾؼشـدي وإبراهقؿ إكصوري زـريو اإلشالم صقخ

د بـ اْفَعِزيز ظبد بـ بؽر َأُبق افّديـ ذف أخزَكوافعسؼالين ؿول:   إِْبَراِهقؿ اْبـ حُمَؿَّ

 افـََّقِوّي  َأكبَلَكو َشاَمظو يؽـ مل إِن إَجوَزة جده َظـ مشوؾفي إِْذكو مَجوَظي بـ اهلل شعد بـ

 .(1)َظَؾْقفِ  بِِؼَراَءيِت 

  

                                                 

 .ّٕٗاظتعجم اظتفهرس، ابن حجر العسقالين، ص  (ُ)
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 هـ(1226)ت: التوحقد دحؿد بن عبدالوهاب

 ظالميظـ افشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل، ظـ أيب افصوظؼي، ظـ 

 بـ أمحد افشقخ ظـ، افبغدادي أفقد أؾـدي افديـ خر كعامن افسقد بغداد

 ادؽرمي بؿؽي وأجوزه ،(هـ1329 ت) افـجدي احلـبع افؼؿل ظقسك بـ إبراهقؿ

 ظـ افقهوب ظبد بـ حمؿد بـ حسـ بـ افرمحـ ظبد ظـ يروي وهق، (هـ1295)

 .(1)افـجدي افتؿقؿل افقهوب ظبد بـ حمؿد ادجدد اإلموم جده

 هـ(241)ت: (2)ثالثقات اإلمام أمحد

أخزكو صقخـو افسومرائل ؿول أخزكو أبق افعبوس ظبدافؽريؿ افشقخع 

افشفر بليب افصوظؼي ؿراءة ظؾقف دسوكقد افعؼة مـف، أخزكو يقشػ حسغ 

اخلوكػقري ؿراءة ظؾقف فبعضف، ظـ كذير حسغ إجوزة، ظـ افشوه حمؿد إشحوق 

ف افشوه افدهؾقي ؿراءة حلديٌ مـف إن مل يؽـ أـثر وإجوزة، ظـ جده ٕم

                                                 

 .َّنعمة اظتناف، ػتمد غازم، ص  (ُ)
 أصلو. األربعة األئمة كأحد اضتنبلٌي، اظتذىب إماـ: الوائلي الشيباينٌ  اهلل، عبد أبو حنبل، بن بن ػتمد أزتد (ِ)

 كبّبة أسفارا سبيلو يف كسافر العلم، طلب على منكٌبا فنشأ. ببغداد ككلد. سرخس كارل أبوه ككاف مرك، من
 كاصتباؿ كخراساف كفارس كالعراقْب كاصتزائر كاظتغرب كالثغور كالشاـ كاليمن كاظتدينة كمكة كالبصرة الكوفة إذل

 .َِّ/ُكتب أخرل.. األعالـ، الزركلي،  كلو(. ط - اظتسند) كصٌنف. كاألطراؼ
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ظبدافعزيز ـذفؽ، ظـ أبقف افشوه ويل اهلل ـذفؽ، أخزكو ضوهر بـ إبراهقؿ 

افؽقراين افؽردي، بؼراءيت ظؾقف فبعضف، وإجوزة فسوئره، أخزكو ظبداهلل بـ شومل 

افبكي ادؽل، أخزكو حمؿد بـ ظالء افديـ افبوبع شامظًو ظؾقف ٕوفف، ظـ افـجؿ 

د افغزي، ظـ أيب افػتح حمؿد افعقذم ادزي، أخزكو حمؿد افغزي، ظـ أبقف افبدر حمؿ

أمحد بـ ظثامن ادكي، أخزكو ظع بـ أمحد افعريض، أكو زيـى ابـي مؽل احلراكقي 

جلؿقعف، وافػخر ظع بـ أمحد ابـ افبخوري ٕحوديٌ مـف وإجوزة، أخزكو أبق ظع 

بـ حمؿد بـ  حـبؾ بـ ظبداهلل افرصوذم ادؽز، أخزكو أبق افؼوشؿ هبي اهلل

ظبدافقاحد بـ احلصقبـ افشقبوين، أخزكو أبق ظع احلسـ بـ ظع افتؿقؿل ادذهى 

افقاظظ، أخزكو أبق بؽر أمحد بـ جعػر بـ محدان بـ موفؽ افؼطقعل، أخزكو أبق 

 .(1)ظبدافرمحـ ظبداهلل بـ أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ، حدثـل أيب وؽره

 احلديث ادسؾسل باحلـابؾة

 ف ظـيرويصقخـو ادحدث صبحل افسومرائل رمحف اهلل افذي أوريف ظـ 

 محدان ظؿر ظـ( ثالثتفؿ) افصوظؼي افؽريؿ وظبد افشوذيل وحمؿد احلوؾظ حمؿد

                                                 

 . بتصرؼ.َّ-ِٗاللمعة يف إسناد الكتب التسعة، ػتمد زياد التكلة، ص  (ُ)
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 ظؿر ظـ احلـبع افشطل ظؿر بـ حسـ ظـ احلـبع ظقدة بـ اهلل ظبد ظـ( ـالمهو)

 ظبد بـ حمؿد ظـ احلـبع افؼودر ظبد ظـ احلـبع افبعع أمحد ظـ احلـبع افرحيبوين

 احلـبع افػتقحل افـجور أمحد افتؼل ظـ افبفقيت افرمحـ ظبد أبقف ظـ احلـبع افبوؿل

 افبشقق ظع بـ أمحد حومد أيب ظـ احلـبع افعزيز ظبد بـ أمحد افشفوب أبقف ظـ

 بـ اهلل ظبد ظـ احلـبع افؽـوين إبراهقؿ بـ أمحد افزـوت أيب ظـ احلـبع ادقداين

 ابـ افػخر ظـ احلـبع افدمشؼل افعريض حمؿد بـ أمحد بـ ظع ظـ افؽـوين ظع

 بـ اهلل هبي ظـ احلـبع افرصوذم اهلل ظبد بـ حـبؾ ظع أيب ظـ احلـبع افبخوري

 افقاظظ ادذهى اهلقثؿل ظع بـ احلسـ ظع أيب ظـ احلـبع افقاحد ظبد بـ حمؿد

 أمحد افسـي إموم أبقف ظـ أمحد اإلموم بـ اهلل ظبد ظـ افؼطقعل جعػر بـ حمؿد ظـ

 ظـ ظؿر ابـ ظـ كوؾع ظـ موفؽ اإلموم ظـ افشوؾعل اإلموم ظـ افشقبوين حـبؾ بـ

 ظـ وَنك افـجش، ظـ وَنك: بعض بقع ظذ بعضؽؿ يبقع ٓ: ))ؿول اهلل رشقل

 افؽرم وبقع ـقال بوفتؿر افثؿر بقع وادـوبذة: ادـوبذة ظـ وَنك احلبؾي، حبؾ بقع

 .(1)افذهى شؾسي وهذه ((.ـقال بوفزبقى

                                                 

 .ُِْغازم، ص نعمة اظتناف، ػتمد  (ُ)
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 احلديث ادسؾسل بالشافعقة

 ظـ ،افصوظؼي أيب افؽريؿ ظبد افسقد ظـ ،صبحل افسقد صقخـو ويرويف

 حمؿد بـ أمحد ظـ ،احلوزمل كوس بـ حمؿد ظـ ،إكصوري حمسـ بـ حسغ

 افديـ وجقف ظـ ،افشوؾعل إهدل ظبدافبوري بـ حسـ افسقد ظـ ،افشقـوين

 ،افشوؾعل إهدل شؾقامن افسقد أبقف ظـ ،افشوؾعل إهدل شؾقامن بـ افرمحـ ظبد

 افـخع حمؿد بـا أمحد ظـ ،افشوؾعل إهدل مؼبقل ذيػ بـ أمحد افسقد ظـ

 ظبدافرحقؿ بـ ظؿر ظـ ،افشوؾعل ادؽل بوصؼر شعقد بـ اهلل ظبد ظـ ،افشوؾعل

 بـ أمحد أبقف ظـ ،افشوؾعل افرمع حمؿد افشؿس ظـ ،افشوؾعل افبكي احلسقـل

 افسخووي وافشؿس ،افشوؾعل إكصوري زـريو ظـ ،افشوؾعل افرمع حـؿزة

 افعراؿل اإلموم ظـ ،افشوؾعل افعسؼالين حجر ابـ احلوؾظ ظـ ـالمهو ،افشوؾعل

 ظـ ،افشوؾعل افـقوي اإلموم ظـ ،افشوؾعل افعطور بـ افعالء ظـ ،افشوؾعل

 ،افصغر افشومؾ صوحى حمؿد بـ حمؿد ظـ ،افشوؾعل إربع شالر بـ افؽامل

 ظـ وافده ظـ ،افراؾعل افؼوشؿ أيب ظـ ،احلووي صوحى افؼزويـل افغػور ظبد ظـ

 ظـ ،افبغقي افػراء بـ احلسغ ظـ ،افؼزويـل داد موفؽ ظـ ،افؽريؿ ظبد بـ حمؿد
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 شفؾ أيب ظـ ،افصغر ادروزي افؼػول بؽر أيب ظـ وافده ظـ ،ادروروذي حسغ

 شؾقامن بـ افربقع ظـ ،خزيؿي بـ إشحوق بـ حمؿد بؽر أيب ظـ ،افصعؾقـل

 ظـ ،موفؽ اإلموم ظـ ،افشوؾعل اإلموم ظـ ،ادزين إشامظقؾ إبراهقؿ وأيب ،ادرادي

 مـفام ـؾ ادتبويعون)) :ؿول صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افـبل أن ،ظؿر ابـ ظـ ،كوؾع

 .(1)((اخلقور بقع إٓ يتػرؿو مل مو صوحبف ظذ بوخلقور

 احلديث ادسؾسل بادالؽقة

 حمؿد وافشقخ ،افتجوين احلوؾظ حمؿد افسقديروهيو صقخـو افسومرائل ظـ 

 ،اإلدريز ادوفؽل ادغريب افؽتوين احلل ظبد حمؿد شعوداإل أيب ظـ ،افـقػر افشوذيل

 بـ حمؿد ظـ صوفح افشقخ ظـ ،افرمحتل مصطػك ظـ ،اخلطقى كك أيب ظـ

 ظـ ،ادراـق ادقد شعقد بـ حمؿد ظـ وأخذتف :افرداين ؿول ،افرداين شؾقامن

 ظبد ظـ ،ادغود ادـجقر بـ أمحد ظـ ،افسجؾامد احلسـل ضوهر بـ اهلل ظبد

 ،افثعوفبل ظبدافرمحـ ظـ ،افرشوفي صورح افػود زروق أمحد ظـ ،شؼغ افرمحـ

 صورح افتقكز افرموح ؿوشؿ بـ وحمؿد ،خؾقؾ صورح افرمحـ ظبد بـ وأمحد

                                                 

 .ُِّنعمة اظتناف، ػتمد غازم، ص  (ُ)
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 حمؿد ظـ ،افـقازل ممفػ افززايل إشامظقؾ بـ أمحد ظـ ثالثتفؿ ،ظرؾي ابـ حدود

 هورون بـ وحمؿد ،افتقكز اهلقاري افسالم ظبد بـ حمؿد ظـ ،افقرؽؿل ظرؾي بـ

 ظـ ،افتقكز افؼرضبل هورون بـ حمؿد بـ حمؿد ظـ ومهو ،ادتقطقي خمتك صورح

 بـ حمؿد ظـ ،اخلزرجل ظبداحلؼ بـ حمؿد ظـ ،افؼرضبل بؼل بـ يزيد بـ أمحد

 افؼطون ابـ ظـ ،وإحؽوم افؼوط ـتوب صوحى افطالع ابـ مقػ ؾرج

 ذم اإلشتقعوب صوحى ادؾؽ ظبد بـ أمحد ظـ ،حيقك بـ اهلل ظبد ظـ ،افؼرضبل

 بـ حمؿد ظـ ،ادعوؾري شؾقامن بـ أيقب ظـ ،افؾمفمي أمحد بـ حمؿد ظـ ،ادذهى

 ظـ ،موفؽ اإلموم ظـ ،افؾقثل حيقك بـ حيقك ظـ ،افعتبقي صوحى افؼرضبل أمحد

 مـ ادديـي أهؾ هيؾ: ))ؿول وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل أن ،ظؿر ابـ ظـ ،كوؾع

 .(1)((ادـوزل ؿرن مـ كجد أهؾ وهيؾ اجلحػي، مـ افشوم أهؾ وهيؾ احلؾقػي، ذي

  

                                                 

 (.ُُٖٔ، ح)ْٕٕ/ّ. كاضتديث يف موطأ مالك، مواقيت األىلة، ُِِنعمة اظتناف، ػتمد غازم، ص  (ُ)
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 هـ(676لؾـووي )ت: رياض الصاحلني

 بدر حمؿد ظـ افصوظؼي، أيب ظـ اهلل، رمحف افسومرائل صبحل افشقخ ظـ

 ادؾقي، أمحد ظـ افرضير، افػشـل ثعقؾى ظـ افسؼو، إبراهقؿ ظـ احلسـل، افديـ

 وحمؿد افؽقراين، إبراهقؿ ظـ إكصوري، شومل بـ ظبداهلل ظـ اجلقهري، وأمحد

 ظـ افغزي، افبدر أبقف ظـ افغزي، حمؿد بـ حمؿد افـجؿ ظـ افبوبع، افعالء بـ

 حجر ابـ ادممـغ أمر ظـ افؼؾؼشـدي، وإبراهقؿ إكصوري زـريو اإلشالم صقخ

ْقخ بِفِ  أخزَكو: ؿول افعسؼالين  َأُبق َأكبَلَكو مشوؾفي إِْذكو افتـقخل إِْشَحوق َأُبق افشَّ

 .(1)َظَؾْقفِ  َشاَمظو افـََّقِوّي  َأكبَلَكو ـَِتوبف ذِم  اْفَعطَّور بـ إِْبَراِهقؿ بـ َظعّ  احْلسـ

 هـ(273)ت: (2)بن ماجهالسـن ال

، أخزكو أبق افعبوس رمحف اهلل تعوػ ظـ افعالمي افشقخ صبحل افسومرائل 

ظبدافؽريؿ افشقخع افشفر بليب افصوظؼي، أخزكو يقشػ حسغ اخلوكػقري، 

أخزكو كذير حسغ، أخزكو حمؿد إشحوق افدهؾقي، أخزكو افشوه ظبدافعزيز بـ 

                                                 

 .ّٔٗاظتعجم اظتفهرس، ابن حجر، ص  (ُ)
 رحل. قزكين أىل من. اضتديث علم يف األئمة أحد: ماجو ابن اهلل، عبد أبو القزكيِب، الربعي يزيد بن ػتمد (ِ)

( ط - ماجة ابن سنن) كتابو كصنف. اضتديث طلب يف كالرم، كاضتجاز كمصر كالشاـ كبغداد البصرة إذل
 .ُْْ/ٕاظتعتمدة. األعالـ، الزركلي،  الستة الكتب أحد كىو غتلداف،
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أمحد بـ ظبدافرحقؿ افدهؾقي، أخزكو وافدي شامظًو فبعضف، وافبوؿل  ويل اهلل

إجوزة، مع إـامل بوؿقف ظذ خؾػوئف، أخزكو أبق ضوهر بـ إبراهقؿ افؽقراين افؽردي 

ؿراءة فبعضف، وإجوزة فسوئره، أخزكو احلسـ افُعجقؿل، أخزكو ظقسك افثعوفبل 

فزيـ بـ ظبدافؼودر افطزي، ظـ أبقف، ادغريب شامظًو فبعضف إن مل يؽـ ـؾف، أخزكو ا

ظـ افشؿس حمؿد بـ أمحد افرمع، ظـ زـريو إكصوري، أخزكو أمحد بـ ظع بـ 

حجر ؿراءة جلؿقعف إٓ آخره ؾنجوزة، أخزكو أبق افعبوس أمحد بـ ظؿر بـ ظع 

افؾمفمي، أخزكو احلوؾظ أبق احلجوج يقشػ بـ افزـل ظبدافرمحـ ادزي، أخزكو 

بـ إشامظقؾ بـ جقشؾغ افبعؾبؽل، وتوج افديـ ظبداخلوفؼ بـ  إشامظقؾ

ظبدافسالم بـ ظؾقان، وصقخ اإلشالم صؿس افديـ ظبدافرمحـ بـ أيب ظؿر 

 ادؼدد احلـبع، أخزكو ادقؾؼ ظبداهلل بـ أمحد بـ ؿدامي احلـبع )ح(.

وافعجقؿل ظـ افبوبع شامظًو ظؾقف ٕوفف، ظـ شومل افسـفقري، أخزكو  

افـجؿ افغقطل شامظًو فف إٓ افربع إخر ؾنجوزة، أخزكو ظبداحلؼ افسـبوضل، 

أخزتـو بوي خوتقن افسبؽقي، ؿوفً: أخزكو حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد ابـ افػخر 

احلجور واحلوؾظ ادزي  افبعع جلؿعقف بػقت يسر، أخزكو أمحد بـ أيب ضوفى

واحلوؾظ ادزي، وؽرمهو، ؾوحلجور ظـ أكجى بـ أيب افسعودات احلاممل إجوزة، 

: أخزكو أبق زرظي ضوهر بـ حمؿد بـ ضوهر ادؼدد، -ادتؼدم-ؿول هق وادقؾؼ 
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أخزكو أبق مـصقر حمؿد بـ احلسغ ادؼقمل، أخزكو أبق ضؾحي افؼوشؿ بـ أيب 

كو أبق احلسـ ظع بـ إبراهقؿ بـ شؾؿي افؼطون، أخزكو أبق ادـذر افؼزويـل، أخز

 . (1)ظبداهلل حمؿد بـ يزيد افؼزويـل

 هـ(275)ت: (2)السجستاين يب داودألسـن ال

أخزكو صقخـو افعالمي افسومرائل، أخزكو أبق افعبوس ظبدافؽريؿ افشقخع 

افشفر بليب افصوظؼي، أخزكو يقشػ حسغ اخلوكػقري، أخزكو كذير حسغ، 

هؾقي، أخزكو افشوه ظبدافعزيز بـ ويل اهلل أمحد بـ  أخزكو حمؿد إشحوق افدِّ

هؾقي، أخزكو وافدي شامظًو فبعضف، و افبوؿل إجوزة، مع إـامل ظبدافرحقؿ افدِّ

بوؿقف ظذ خؾػوئف، أخزكو أبق ضوهر بـ إبراهقؿ افؽقراين افُؽردي ؿراءة فبعضف 

وإجوزة فسوئره، أخزكو احلسـ افعجقؿل، أخزكو حمؿد بـ افعالء افبوبع شامظًو 

ظؾقف فغوفبف، وإجوزة فسوئره، ظـ شومل افسـفقري إجوزة إن مل يؽـ شامظًو فبعضف، 

جؿ افغقطل، أخزكو زـريو إكصوري جلؿقعف إٓ يسرًا آخره ؾنجوزة، أخزكو افـ

                                                 

 .ِٔاللمعة يف إسناد الكتب التسعة، ػتمد زياد التكلة، ص  (ُ)
 أصلو. زمانو يف اضتديث أىل إماـ: داكد أبو السجستاين، األزدم بشّب بن إسحاؽ بن األشعث بن سليماف (ِ)

الستة. األعالـ،  الكتب أحد كىو جزآف،( - ط السنن) لو. بالبصرة كتويف كبّبة رحلة رحل. سجستاف من
 .ُِِ/ّالزركلي، 
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أخزكو أبق إشحوق إبراهقؿ بـ صدؿي احلـبع، أخزكو أبق حػص ظؿر بـ 

ظبدادحسـ بـ ظبدافؾطقػ بـ رزيـ جلؿعقف إٓ يسرًا ؾنجوزة، أخزكو أبق 

ػضؾ حمؿد بـ ادحوشـ يقشػ بـ ظؿر بـ احلسغ اخلَُتـل احلـػل، أخزكو أبق اف

زد احلـبع، أخزكو  حمؿد بـ حمؿد افبؽري، أخزكو ظؿر بـ حمؿد بـ معؿر بـ َضَزْ

ومل  أبق افبدر إبراهقؿ بـ حمؿد بـ مـصقر افؽرخل، وأبق افػتح مػؾح بـ أمحد افدُّ

ؼًو وإجوزة، ؿوٓ: أخزكو احلوؾظ أبق بؽر أمحد بـ ظع بـ ثوبً  شامظًو مؾػَّ

ظؿر افؼوشؿ بـ جعػر بـ ظبدافقاحد اهلوصؿل، أخزكو أبق  افبغدادي، أخزكو أبق

ظؿر حمؿد بـ أمحد بـ ظؿرو افؾمفمي، أخزكو أبق داود شؾقامن بـ إصعٌ 

جستوين إزدي افسِّ
(1). 

  

                                                 

 .ِّاللعمة يف إسناد الكتب التسعة، ػتمد زياد التكلة، ص  (ُ)
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 هـ(279)ت: (2)مذيؾِس ل (1)ـنس  ال

أخزكو صقخـو افعالمي افسومرائل، أخزكو أبق افعبوس ظبدافؽريؿ افشقخع 

افشفر بليب افصوظؼي، أخزكو يقشػ حسغ اخلوكػقري، أخزكو كذير حسغ، 

هؾقي، أخزكو افشوه ظبدافعزيز بـ ويل اهلل أمحد بـ  أخزكو حمؿد إشحوق افدِّ

هؾقي، أخزكو وافدي شامظًو فبعضف، و افبوؿل إجوزة، مع إـامل ظبدافرحقؿ افدِّ

بوؿقف ظذ خؾػوئف، أخزكو أبق ضوهر بـ إبراهقؿ افؽقراين افُؽردي ؿراءة فبعضف 

وإجوزة فسوئره، أخزكو احلسـ افعجقؿل، أخزكو حمؿد بـ افعالء افبوبع شامظًو 

ظؾقف فغوفبف، وإجوزة فسوئره، ظـ شومل افسـفقري إجوزة إن مل يؽـ شامظًو فبعضف، 

جؿ افغقطل، أخزكو زـريو إكصوري شامظًو ظؾقف دجوفس ظدة وإجوزة، أخزكو افـ

أخزكو حمؿد بـ ظع افؼويويت، أخزكو أبق زرظي افعراؿل شامظًو فغوفبف وإجوزة، أخز 

                                                 

الجامع المختصر من السنن عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول كاشتو: " (ُ)
 ".وما عليو العمل

 كحفاظو، اضتديث علماء أئمة من: عيسى أبو الَبمذم، البوغي السلمي موسى بن سورة بن عيسى بن ػتمد (ِ)
 كالعراؽ خراساف إذل برحلة كقاـ. شيوخو بعض يف كشاركو للبخارٌم، تتلمذ( جيحوف هنر على) ترمذ أىل من

 - الكبّب اصتامع) تصانيفو من. بَبمذ اضتفظ، مات يف اظتثل بو يضرب ككاف. عمره آخر يف كعمي كاضتجاز
 يف( العلل) ك( التاريخ)ك( ط - النبويٌة الشمائل)ك غتلداف، اضتديث، يف( الَبمذم صحيح) باسم( ط

 .ِِّ/ٔاضتديث. األعالـ، الزركلي، 



86 

 

 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث

ظؿر بـ أمقؾي ادراؽل، أخزكو افػخر بـ افبخوري، أخزكو ابـ ضززذ، أخزكو أبق 

إزجل، وأمحد افغقرجل جلؿقعف، افػتح ظبدادؾؽ افؽقخل، أخزكو حمؿقد 

وظبداهلل افسيوؿل مـ أوفف إػ مـوؿى ابـ ظبوس، وظبقداهلل افدهون فبوؿقف، ؿوفقا: 

 .(1)أخزكو ظبداجلبور اجلراحل، أخزكو أمحد ادحبقيب، أخزكو أبق ظقسك افسمذي

 هـ(385)ت: (2)شـن الدارقطـي

 بدر حمؿد ظـ افصوظؼي، أيب ظـ اهلل، رمحف افسومرائل صبحل افشقخ ظـ

 ادؾقي، أمحد ظـ افرضير، افػشـل ثعقؾى ظـ افسؼو، إبراهقؿ ظـ احلسـل، افديـ

 وحمؿد افؽقراين، إبراهقؿ ظـ إكصوري، شومل بـ ظبداهلل ظـ اجلقهري، وأمحد

 ظـ افغزي، افبدر أبقف ظـ افغزي، حمؿد بـ حمؿد افـجؿ ظـ افبوبع، افعالء بـ

 حجر ابـ ادممـغ أمر ظـ افؼؾؼشـدي، وإبراهقؿ إكصوري زـريو اإلشالم صقخ

                                                 

 .ِْاللمعة يف إسناد الكتب التسعة، ػتمد زياد التكلة، ص  (ُ)
 صنف من كأكؿ اضتديث، يف عصره إماـ: الشافعي الدارقطِب اضتسن أبو مهدم، بن أزتد بن عمر بن علي (ِ)

 كافور كزير) حنزابة ابن فساعد مصر، إذل كرحل( بغداد أحياء من) القطن بدار كلد. أبوابا عتا كعقد القراآت
 العلل"  ك"  ط - السنن"  كتاب تصانيفو من .هبا فتويف بغداد إذل كعاد. مسندة تأليف على( اإلخشيدم

 اظتؤتلف"  ك"  خ - اظتأثورة السنن من اجملتىب"  ك منو، غتلدات ثالثة"  خ - النبويٌة األحاديث يف الواردة
 أخبار"  ك"  خ - الضعفاء"  ك حديث، الكتب، دار يف األخّب، كىو منو، الثاين اصتزء"  خ - كاظتختلف

 .ُّْ/ْكريقات. األعالـ، الزركلي،  يف منو جزء"  ط - عبيد بن عمرك
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َٓ  اهلقثؿل احْلسـ َوأيب احْلَُسْغ  بـ اْفػضؾ أيب احلوؾظغ ظذ ؿرأتف: (1)ؿول  َأكبَلَكو َؿو

 َأُبق احْلَوؾِظ َأكبَلَكو َؿوُفقا إول بِِؼَراَءة َشاَمظو اخلالضل ُيقُشػ بـ َأمْحد افّديـ حمى

وج َأُبق احْلَوؾِظ َأكبَلَكو افدمقوضل خؾػ بـ ادُْممـ ظبد َأمْحد  َخؾِقؾ بـ ُيقُشػ احْلجَّ

د بـ َكوِس  َأكبَلَكو  َضوِهر َأُبق َأكبَلَكو إخشقذ بـ اْفػضؾ بـ إِْشاَمِظقؾ َأكبَلَكو افقيرج حُمَؿَّ

د ِحقؿ ظبد بـ َأمْحد بـ حُمَؿَّ اَرُؿْطـِّل  َأكبَلَكو افرَّ  مْفدي بـ ظؿر بـ َظعّ  احْلسـ َأُبق افدَّ

 .(2)اْفَبْغَداِدّي 

 هـ(255)ت: (3)شـن الدارمي

أخزكو صقخـو افعالمي افسومرائل، أخزكو أبق افعبوس ظبدافؽريؿ افشقخع 

افشفر بليب افصوظؼي، أخزكو يقشػ حسغ اخلوكػقري، أخزكو كذير حسغ ؿراءة 

هؾقي شامظًو فثامكقي أحوديٌ مـف إن مل  فبعضف وإجوزة، ظـ افشوه حمؿد إشحوق افدِّ

                                                 

 .ّٓاللمعة يف إسناد الكتب التسعة، ػتمد زياد التكلة،  ص  (ُ)
 .ْٔاظتعجم اظتفهرس، ص  (ِ)
 ػتمد أبو األعالـ، أحد اإلماـ، اضتافظ، اهلل، عبد بن هبراـ الفضل، ابن بن الرزتن عبد بن اهلل عبد الدارمي (ّ)

 أقدـ كىو - زتيد بن كعبد كالَبمذم، داكد، كأبو مسلم،: عنو حدث .السمرقندم الدارمي، مث التميمي،
 منو أكرب كىم - حيٓب بن كػتمد بندار، بشار بن كػتمد البزار، الصباح بن كاضتسن مرجى، بن كرجاء - منو
 الرزتن عبد بن اهلل كعبد بنيسابور، كمسلم بالرم، زرعة أبو: أربعة الدنيا حفاظ: بشار بن ػتمد ، كقاؿ-

 كدفن العصر، بعد الَبكية يـو كمائتْب، كستسْب ستس سنة يف: مات .ببخارل إشتاعيل بن كػتمد ،بسمرقند
 .ِِْ/ُِسّب أعالـ النبالء، الذىيب،  .سنة كسبعْب ستس ابن كىو اصتمعة، يـو عرفة، يـو
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ـذفؽ، ظـ أبقف افشوه ويل واهلل يؽـ أـثر وإجوزة، ظـ جده افشوه ظبدافعزيز 

افدهؾقي ـذفؽ، حدثـو أبق ضوهر افؽقراين بجؿقعف ذم ادسجد افـبقي، أخزكو 

حسـ افعجقؿل ؿراءة فبعضف وإجوزة فسوئره أخزكو حمؿد بـ افعالء افبوبع 

ـذفؽ، ظـ حجوزي افقاظظ، ظـ أمحد بـ حمؿد بـ يشبؽ افققشػل، أخزكو 

بثالثقوتف ومقاؾؼوتف ومسؾسؾ افصػ مـف، ؿول: أخزكو إبراهقؿ بـ ظع افؼؾؼشـدي 

هـ بودسجد 795إبراهقؿ بـ ظع افزمزمل، أكو إبراهقؿ ابـ صديؼ افرشوم شـي 

احلرام، أخزكو أمحد بـ أيب ضوفى احلجور، أخزكو ظبداهلل بـ ظؿر ابـ افؾَّتل 

افـفل "إػ بوب:  "اؽتسول احلوئض إذا دخؾً ادسجد"شامظًو: شقى مـ بوب : 

ؾنجوزة إن مل يؽـ شامظًو، أخزكو أبق افقؿً  "ظـ آصتبوك إذا دخؾ ادسجد

ظبدإول بـ ظقسك افسجزي، أخزكو ظبدافرمحـ بـ حمؿد افداودي، أخزكو 

ْقيل، أخزكو ظقسك بـ أمحد افسؿرؿـدي، أخزكو افدارمل.  ظبداهلل بـ أمحد احلَؿُّ
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 هـ(323)ت: (2)ؾـسائيلسـن من ال (1)ادجتبى

أخزكو صقخـو افعالمي افسومرائل، أخزكو أبق افعبوس ظبدافؽريؿ افشقخع 

افشفر بليب افصوظؼي، أخزكو يقشػ حسغ اخلوكػقري، أخزكو كذير حسغ، 

هؾقي، أخزكو افشوه ظبدافعزيز بـ ويل اهلل أمحد بـ  أخزكو حمؿد إشحوق افدِّ

هؾقي، أخزكو وافدي شامظ ًو فبعضف، وافبوؿل إجوزة، مع إـامل ظبدافرحقؿ افدِّ

بوؿقف ظذ خؾػوئف، أخزكو أبق ضوهر بـ إبراهقؿ افؽقراين افُؽردي ؿراءة فبعضف 

وإجوزة فسوئره، أخزكو احلسـ افعجقؿل، أخزكو حمؿد بـ افعالء افبوبع شامظًو 

 ظؾقف فغوفبف، وإجوزة فسوئره، ظـ شومل افسـفقري إجوزة إن مل يؽـ شامظًو فبعضف،

أخزكو افـجؿ افغقطل، أخزكو زـريو إكصوري شامظًو فبعضف، وإجوزة فسوئره، 

أخزكو رضقان بـ حمؿد ادستؿع، أخزكو أبق احلسـ ظع بـ أمحد بـ شالمي 

                                                 

ـي  صنَّف (ُ)  اختصرىا الٍب كالصغرل الكربل، السنن مها؛ كتابْب السنن يف - اهلل رزتة عليو - النسائي اإلما
 العلماء، من خاصة عنايةن  لقيت الٍب ىي الصغرل كالسنن الكربل، من اظتختارة: أم اجملتىب عتا كييقاؿ منها،
 تدؿ أبوابو كتراجم األبواب، كثّب القدر، عظيم كتاب كىو الستة، اضتديثية الكتب أحد تاعترب  الٍب كىي
 (ََِِ)العباد، الرباعيات.  النسائي سنن يف األسانيد مؤلفو، كأعلى فقو على

 السنن، صاحب: النسائي الرزتن عبد أبو دينار، بن ٕبر بن سناف بن علي بن شعيب بن علي بن أزتد (ِ)
 فحسده مصر، كاستوطن البالد يف كجاؿ( ٖبراساف) نسا من أصلو. اإلسالـ شيخ اضتافظ، القاضي

 كأخرج اصتامع، يف فضربوه عنو، فأمسك معاكية، فضائل عن فسئل( بفلسطْب) الرملة إذل فخرج مشاخيها،
 .ُُٕ/ُاظتقدس. األعالـ، الزركلي،  ببيت كدفن. فمات عليال،
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َؾؿل ادؽل، أخزكو أبق افػرج ظبدافرمحـ بـ أيب احلسغ ظع بـ حمؿد افتغؾبل،  افسُّ

ع بـ كك اهلل بـ ظؿر بـ افصقاف شامظًو ظرف بوبـ افؼورئ، أخزكو أبق احلسـ ظ

فبعضف، وإجوزة فسوئره، أخزكو أبق بؽر ظبدافعزيز بـ أمحد بـ ظؿر بـ بوؿو 

افبغدادي، أخزكو أبق زرظي ضوهر بـ حمؿد بـ ضوهر ادؼدد شامظًو جلؿقعف إٓ 

وين، أخزكو افؼويض  أبق كك يسرًا ؾنجوزة، أخزكو أبق حمؿد ظبدافرمحـ بـ مَحْد افدُّ

ـِّل  أمحد بـ احلسغ افؽّسور، أخزكو أبق بؽر أمحد بـ حمؿد بـ إشحوق بـ افسُّ

ْيـََقري احلوؾظ، أخزكو أبق ظبدافرمحـ أمحد بـ صعقى افـسوئل  .(1)افدِّ

 هـ(279لإلمام السمذي )ت: الشامئل ادحؿدية

 بدر حمؿد ظـ افصوظؼي، أيب ظـ اهلل، رمحف افسومرائل صبحل افشقخ ظـ

 ادؾقي، أمحد ظـ افرضير، افػشـل ثعقؾى ظـ افسؼو، إبراهقؿ ظـ احلسـل، افديـ

 وحمؿد افؽقراين، إبراهقؿ ظـ إكصوري، شومل بـ ظبداهلل ظـ اجلقهري، وأمحد

 ظـ افغزي، افبدر أبقف ظـ افغزي، حمؿد بـ حمؿد افـجؿ ظـ افبوبع، افعالء بـ

 ابـ ادممـغ أمر ظـ افؼؾؼشـدي، وإبراهقؿ إكصوري زـريو اإلشالم صقخ

                                                 

 .ِٓاللمعة، ص ( ُ)
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 بـ احْلسـ َوأيب احْلَُسْغ  بـ اْفػضؾ أيب احلوؾظغ ظذ بِوْفَؼوِهَرةِ  ؿرأتف ؿول: (1)حجر

مْحَـ ظبد أيب ادََْشوِيخ ظذ وبوفشوم بؽر أيب  َوأيب احلرشتوين َخؾِقؾ بـ اهلل ظبد افرَّ

د َوأيب ادرداوي َأمْحد اْبـ َظعّ  احْلسـ د بـ ظؿر حُمَؿَّ  بِِؼَراَءة افبوفز شؾاَمن بـ حُمَؿَّ

نِ  أمو اخْلَْؿَسي َٓ َوَّ ْٕ د أيب ظذ ـؾفؿ َؽرهؿ ؾبؼراءة افثَّاَلَثي َوأمو إول ؾبؼراءة ا  حُمَؿَّ

د اْبـ اهلل ظبد ابِع َؿوَل  افضقوئقي ؿقؿ بـ اْفبزوِري ادَْْؼِدِد  إِْبَراِهقؿ بـ حُمَؿَّ  ذِم  َوَأكو افرَّ

ابَِعي نِ  َوَؿوَل  إوػ ذِم  َوَأكو أخر َوَؿوَل  افرَّ َٓ َوَّ ْٕ د اهلل ظبد َأُبق َأكبَلَكو َأْيضو ا  بـ حُمَؿَّ

د َوَأُبق اخلبوز بـ إِْشاَمِظقؾ د بـ ظؿر حُمَؿَّ د اهلل ظبد َوَأُبق افشحطبل حُمَؿَّ  َأمْحد بـ حُمَؿَّ

قَػ  َبوب إَِػ  َأوفف مـ ظؿر أيب بـ ونَ  ـَ اَلم ـَ  َأُبق َوشؾؿ َظَؾْقفِ  اهلل صذ اهلل َرُشقل ـَ

د اهلل ظبد خُرونَ  افثَّاَلَثي َوَؿوَل  احْلَوؾِظ بـ افّؼف بـ َأمْحد بـ حُمَؿَّ ْٔ  َأكبَلَكو َأْيضو ا

وج َأُبق احْلَوؾِظ ادََْشوِيخ د اهلل ظبد َأُبق وادحدث ادْزي ُيقُشػ احْلجَّ  إِْبَراِهقؿ بـ حُمَؿَّ

د وافعز ادفـدس د بـً َوَزْيـَى ظؿر أيب بـ إِْبَراِهقؿ بـ َأمْحد بـ حُمَؿَّ  ظبد بـ حُمَؿَّ

ْقػ بـ َأمْحد وافشفوب ظؿر اْفِعزّ  بـ َظعّ  وافبفوء ظؿر أيب بـ اهلل  ظؿر أيب بـ افسَّ

                                                 

 .ّٓاللمعة، ص ( ُ)
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د وافعز د بـ حُمَؿَّ د بـ َوأمحد َداُود بـ حُمَؿَّ  بـ َظعّ  بـً اْفَعَرب وشً َحوِزم بـ حُمَؿَّ

د وافـجؿ ادقؿر مْحَـ َوظبد َصقَبون بـ َأمْحد اْفَبْدر بـ حُمَؿَّ  بـ ُحَسْغ  بـ َظعّ  بـ افرَّ

 بـ َظعّ  بـ َوإِْشاَمِظقؾ احلقراين َصوفح بـ بؽر َوَأُبق اهلل ظبد َوَأُخقهُ  افتؽريتل مـوع

 ظبد اْبـ اْفِعزّ  بـ َأمْحد بـً َوَزْيـَى اهْلَوِدي ظبد بـ َأمْحد وافعامد اْفَعطَّور إِْشاَمِظقؾ

مْحَـ وم افرَّ د بـ َوأمحد اْفَبْغَداِدّي  َصوفح بـ َومَهَّ  َظعّ  بـ َوحُمَّؿد اْفؼقي ظبد بـ حُمَؿَّ

 ظبد اْبـ َحوِزم بـ َوحُمَّؿد تبع بـ افّصالح بـ َأمْحد وافتؼل بحس بـ بؽر أيب بـ

د بـ بؽر َأُبق وافعامد افـوصح بـ َأمْحد بـ اهلل ظبد وافتؼل اْفَغـِّل   افشحطبل حُمَؿَّ

ِحقؿ ظبد بـ َوحُمَّؿد مْحَـ ظبد بـ َوأمحد اجْلَزِري افرَّ مْحَـ َوظبد افبجدي افرَّ  ْبـ افرَّ

د د بـ حَمُْؿقد بـً َوَظوِئَشي َصوفح بـ َظعّ  بـ َوؾرج اهْلَوِدي ظبد بـ حُمَؿَّ  َوَزْيـَى حُمَؿَّ

ِحقؿ ظبد بـ َأمْحد اْفَؽاَمل بـً  افؽتوين َأمْحد بـ إِْبَراِهقؿ َأكبَلَكو اخلبوز اْبـ َؿوَل  افرَّ

د بـ اهلل َوظبد اِئؿ ظبد بـ َوأمحد حُمَؿَّ  افثَّويِن  ظذ وحضقرا إول ظذ َشاَمظو افدَّ

 َأمْحد بـ َظعّ  اْفَػخر ظذ َوَظوِئَشي َزْيـَى شقى افَبوِؿغَ  وبسامع افثَّوفٌِ مـ وإجوزة

 افـَّبِل مزاح َبوب إَِػ  َأوفف َؾؿـ ؾرج شقى جلؿقعف افُبَخوِرّي  بـ اْفَقاِحد ظبد بـ

مْحَـ ظبد َوشقى ِمـْفُ  َففُ  إَجوَزة اْفؽتوب آخر إَِػ  ثؿَّ  َومـ َوشؾؿ َظَؾْقفِ  اهلل صذ  بـ افرَّ
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ـّ  َبوب إَِػ  َأوفف َؾؿـ اهْلَوِدي ظبد  آخر إَِػ  ثؿَّ  َومـ َوشؾؿ َظَؾْقفِ  اهلل صذ افـَّبِل ش

 آِخرهؿ بعده كػسو ظؼ َوأحد ظؿر أيب بـ وافعز ادْزي وبسامع إَجوَزة اْفؽتوب

ِحقؿ ظبد اْفَؽاَمل مـ اْفَعطَّور إِْشاَمِظقؾ  واثـل ادفـدس اْبـ وبسامع ادْؾؽ ظبد بـ افرَّ

مْحَـ َوظبد َأْيضو إِْشاَمِظقؾ آِخرهؿ بعده كػسو ظؼ د بـ افرَّ  ظذ اهْلَوِدي ظبد بـ حُمَؿَّ

ْقخ مْحَـ ظبد اْفػرج أيب افّديـ صؿس افشَّ  ظبد اْبـ شقى جلؿقعف ظؿر أيب بـ افرَّ

ـّ  َبوب إَِػ  اْفؽتوب أول َؾؿـ اهْلَوِدي  َففُ  إَجوَزة َوافثَّويِن  َوشؾؿ َظَؾْقفِ  اهلل صذ افـَّبِل ش

 َواْبـ ادْزي وبسامع اْفُقرْس  أيب بـ إِْبَراِهقؿ اْبـ إِْشاَمِظقؾ مـ َظوِئَشي وبسامع ِمـْفُ 

د بـ َأمْحد اْفَؽاَمل ظذ َأْيضو ادْزي وبسامع مؽل بـً َزْيـَى مـ ادفـدس  اْبـ حُمَؿَّ

اِئؿ ظبد اْبـ بَِساَمع افـصقبل افؼوهر ظبد  ادْؾؽ ظبد بـ وافؽامل َظعّ  َواْفَػْخر افدَّ

 اْفؽِـِْدّي  زيد اْبـ احْلسـ بـ زيد اْفقؿـ أيب مـ جلؿقعف ظؿر أيب َواْبـ اْفُقرْس  أيب َواْبـ

ًّ  َومـ ظؿر أيب اْبـ َزاد  ظذ ؿرَئ  َزْيـَى َوَؿوَفً افطراح بـ َظعّ  بـً افؽتبي ِش

 ًّ  أـؾف صػي َبوب إَِػ  َوشؾؿ َظَؾْقفِ  اهلل صذ اهلل َرُشقل فَِبوس َبوب مـ افؽتبي ِش

 اهْلَوِصِؿل اْفػضؾ بـ ادْطؾى ظبد افّديـ اؾتخور َأكبَلَكو اْفَبوُؿقنَ  َوَؿوَل  إَجوَزة َواْفَبوِؿل

اِئؿ ظبد اْبـ َزاد مْحَـ ظبد وأكبلكو افدَّ َْرَبَعي َؿوَل  ادالح اْفَؽرم أيب اْبـ افرَّ ْٕ  َأُبق وهؿ ا
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د بـ ظؿر ُصَجوع َأُبق َأكبَلَكو وادالح وآؾتخور افؽتبي وشً اْفِؽـِْدّي  اْفقؿـ  بـ حُمَؿَّ

 َظعّ  بـ َوظؿر اْفَقْفَقاجلّل  افـُّْعاَمن اْبـ افرصقد َوظبد آؾتخور َزاد افبسطومل اهلل ظبد

َْرَبَعي َؿوَل  افـؼوش بؼ اْبـ َواحْلسـ اْفَؽَرابِقِز  ْٕ د بـ َأمْحد اْفَؼوِشؿ َأُبق َأكبَلَكو ا  حُمَؿَّ

د بـ  اخلؾقع حُمَؿَّ

د بؽر أيب بـً َظِجقَبي َظـ َظوفِقو اْفَؽاَمل بـً َزْيـَى وبنجوزة (ح)  حُمَؿَّ

َٓ  ادعداين َحوِمد بـ ورجوء اْفَقاِحد ظبد بـ اْفػضؾ بـ اْفَؼوِشؿ َظـ افبغداديي  َؿو

 بـ اهْلَْقَثؿ َأكبَلَكو اخْلَُزاِظّل  َأمْحد بـ َظعّ  اْفَؼوِشؿ َأُبق َأكبَلَكو إِْذكو اخلؾقع اْفَؼوِشؿ َأُبق َأكبَلَكو

َؾْقى وِر  ـُ ِمِذّي  ِظقَسك َأُبق َحدثـَو افشَّ ْ  .(1)بِفِ  افسِّ

  

                                                 

 .َٖ-ٕٗاظتعجم اظتفهرس، ص ( ُ)
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 هـ(311)ت: (1)صحقح ابن خزيؿة

 بدر حمؿد ظـ افصوظؼي، أيب ظـ اهلل، رمحف افسومرائل صبحل افشقخ ظـ 

 ادؾقي، أمحد ظـ افرضير، افػشـل ثعقؾى ظـ افسؼو، إبراهقؿ ظـ احلسـل، افديـ

 وحمؿد افؽقراين، إبراهقؿ ظـ إكصوري، شومل بـ ظبداهلل ظـ اجلقهري، وأمحد

 ظـ افغزي، افبدر أبقف ظـ افغزي، حمؿد بـ حمؿد افـجؿ ظـ افبوبع، افعالء بـ

 حجر ابـ ادممـغ أمر ظـ افؼؾؼشـدي، وإبراهقؿ إكصوري زـريو اإلشالم صقخ

ة ظذ مسؿقظو َضوِهر بـ فزاهر حصؾ افَِّذي اْفؼدر ِمـْفُ  فـو وادسؿقعؿول:   ظدَّ

د بـ إِْبَراِهقؿ بـ بؽر َأُبق اْفِعاَمد َأْخزيِن  شوئره َوظدم ُصُققخ  افػريض اْفِعزّ  بـ حُمَؿَّ

ل وحِلِ د اهلل ظبد َأُبق َأكبَلَكو هَبو افصَّ  يؽـ مل إِن إَجوَزة افزراد اهلقجوء أيب بـ َأمْحد بـ حُمَؿَّ

فغ بوجلزئغ وأكبلكو َشاَمظو َوَّ ْٕ  احلؿقد ظبد بـ بؽر أيب بـ َأمْحد اْفَعبَّوس َأُبق ِمـْفُ  ا

ل احْلَـَْبِعّ  وحِلِ قر افزراد اْبـ َأكبَلَكو ؾِقَفو ُمَؽوتَبي إَجوَزة افصَّ ـُ  أول َومـ َشاَمظو ادَْْذ

                                                 

. باضتديث عاظتا غتتهدا، فقيها كاف. عصره يف نيسابور إماـ: بكر أبو السلمي، خزدية بن إسحاؽ بن ػتمد (ُ)
 مصنفاتو تزيد. األئمة بإماـ السبكي كلقبو كمصر، كاصتزيرة كالشاـ العراؽ إذل رحل. بنيسابور ككفاتو مولده
 اظتسمى( اظتختصر ؼتتصر) ك كصغّب، كبّب( ط - الرب صفة كإثبات التوحيد) كتاب منها َُْ على

 للنشر هتيأ بقيتو زالت كما األعظمي مصطفى الدكتور حققها منو، غتلدات ثالثة( ط - خزدية ابن صحيح)
 .ِٗ/ٔآخرين. األعالـ، الزركلي،  غتلدين يف كتقع
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د اْبـ حيقك ادَوء وشقاس َؿْقفف إَِػ  اْفؽتوب  ظبد بـ َأمْحد بـ َوحُمَّؿد شعد بـ حُمَؿَّ

مْحَـ د بـ احْلسـ َظعّ  َأُبق َأكبَلَكو إول َؿوَل  َظْسَؽر بـ َأمْحد بـ َوظع افبجدي افرَّ  حُمَؿَّ

خُرونَ  َوَؿوَل  اْفبْؽِرّي  ْٔ د َأكبَلَكو ا  روح َأُبق َأكبَلَكو ادرد اْفػضؾ أيب بـ اهلل ظبد بـ حُمَؿَّ

د بـ ادْعز ظبد  َأُبق اْدََشوِيخ ُمَؾػًؼو بِفِ  َأكبَلَكو افشحومل َضوِهر بـ َزاِهر َأكبَلَكو اهْلََرِوّي  حُمَؿَّ

د شعد مْحَـ ظبد بـ حُمَؿَّ  إَِػ  ثؿَّ  َومـ ادَوء وشقاس َؿْقفف إَِػ  َأوفف مـ افؽـجروذي افرَّ

د بـ َوحُمَّؿد ادُْْؼِرئ َأمْحد بـ إِْبَراِهقؿ اْبـ َأمْحد شعد َأُبق اْفَعِجغ أثر ؾِقَفو َؿْقفف  بـ حُمَؿَّ

 إَِػ  ثؿَّ  َومـ افؽـجروذي شعد َأُبق يرسا ديـُؽؿْ  ذِم  إِن َؿْقفف إَِػ  ثؿَّ  َومـ اْفقراق حيقك

ي َؿْقفف د افثَّويِن  اجْلُْزء ذِم  َوُهقَ  َصْقئو َذفِؽ ظذ يزدْ  مل اْفؽتوب َؾوحِتَ د بـ حُمَؿَّ  بـ حُمَؿَّ

ْظَػَرايِن  يؼؾ مل َصاَلة ـؾ دبر ذِم  َؿْقفف إَِػ  ثؿَّ  َومـ حيقك  افثَّوفٌِ اجْلُْزء ذِم  َوُهقَ  يل افزَّ

ؾِّؿفُ  ُ َؾؽـً َؿْقفف إَِػ  ثؿَّ  َومـ ادُْْؼِرئ شعد َأُبق ـَ  َأْيضو افثَّوفٌِ ذِم  َوُهقَ  بَِقِدهِ  إِيَلّ  َؾَلْومل أ

 َشْجَدة َؿْقفف إَِػ  ثؿَّ  َومـ اْفؼشِري َمـُْصقر بـ شعقد ادظػر َوَأُبق ادُْْؼِرئ شعد َأُبق

ْفق ـِ  ِذي َيْقم افسَّ ابِع اجْلُْزء ذِم  َوُهقَ  اْفَقَدْي  َؿْقفف إَِػ  ثؿَّ  َومـ َوحده ادُْْؼِرئ شعد َأُبق افرَّ

َٓ  ؿبؾ ابِع اجْلُْزء ذِم  َوُهقَ  بعد َو  إِكَّاَم  َؿْقفف إَِػ  ثؿَّ  َومـ افؽـجروذي شعد َأُبق َأْيضو افرَّ

ونَ  وَكً َؿْقفف إَِػ  ثؿَّ  َومـ ادُْْؼِرئ شعد َأُبق اخْلَوِمس َأَواِئؾ ذِم  َوُهقَ  إِْبَراِهقؿ دَْقت ـَ ـَ  َو

 َأيُّقب َؿْقفف إَِػ  ثؿَّ  َومـ اْفؼشِري ادظػر َأُبق َأْيضو اخْلَوِمس ذِم  َوُهقَ  اْفُؼْرآن مجعً ؿد

د َظـ َذا حُمَؿَّ  إَِػ  ثؿَّ  َومـ افؽـجروذي شعد َأُبق َأْيضو اخْلَوِمس ذِم  َوُهقَ  احَلِديٌ هِبَ
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َٓ  َؿْقفف َٓ  بعدافي شعقد َظـفُ  روى افَِّذي بؼ بـ اهلل ظبد َو  ادُْْؼِرئ شعد َأُبق جرح َو

وِدس ذِم  َوُهقَ  أهؾؽ ؾلضعؿف َؿْقفف إَِػ  ثؿَّ  َومـ  اْفػضؾ أيب اْبـ اْفَؼوِشؿ َأُبق افسَّ

 بَِساَمع اْفؼشِري َمـُْصقر بـ شعقد ادظػر َأُبق ادسؿقع آخر إَِػ  ثؿَّ  َومـ اْفَغوِزي

د افطَّوِهر أيب مـ َظَؾْقِفؿ ؿرَئ  دو اخْلَْؿَسي ادََْشوِيخ د اْبـ اْفػضؾ بـ حُمَؿَّ  بـ حُمَؿَّ

 .(1)اْفؽتوب ُمَصـػ جده ظذ بَِساَمِظفِ  ُخَزْيَؿي بـ إِْشَحوق

 هـ(256)ت: (2)صحقح البخاري

أخزكو افشقخ صبحل افسومرائل ؿول أخزكو أبق افعبوس ظبدافؽريؿ  

افشقخع افشفر بليب افصوظؼي، أخزكو يقشػ حسغ اخلوكػقري، أخزكو صقخ 

افؽؾ كذير حسغ افدهؾقي، ؿراءة فبعضف وإجوزة إن مل يؽـ شامظًو فبؼقتف، أخزكو 

يل اهلل افدهؾقي، افشوه حمؿد إشحوق افدهؾقي، أخزكو افشوه ظبدافعزيز بـ و

أخزكو وافدي شامظًو إػ ـتى احلٍ، مع إـامل بوؿقف ظذ خؾػوئف، أخزكو أبق ضوهر 

                                                 

 .ِْاظتعجم اظتفهرس، ص ( ُ)
 وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامعكاسم الصحيح كامالن: )( ِ)

 (.وأيامو وسننو
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 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث

افُؽقراين، أخزكو حسغ افعجقؿل، أخزكو ظقسك افثعوفبل اجلعػري، أخزكو 

اجل، أخزكو أمحد بـ خؾقؾ افسبؽل. )ح(.  شؾطون ادَزَّ

ع، أخزكو شومل بـ حمؿد ؿول افعجقؿل: وأخزكو حمؿد بـ افعالء افبوب 

ـفقري ؿراءة فبعضف وإجوزة، ؿول هق وافسبؽل: أخزكو افـجؿ حمؿد افَغقطل،  افسَّ

أخزكو زـريو إكصوري، أخزكو صدؿي احلـبع، أخزكو ظبدافقهوب بـ رزيـ 

 احلؿقي. )ح(.

وؿول زـريو: أخزكو أمحد بـ ظع بـ حجر افعسؼالين شامظًو فؾؽثر مـف  

وإجوزة، أخزكو إبراهقؿ بـ أمحد افتـقخل افبعع، ؿول هق وابـ رزيـ: أخزكو أمحد 

 ظؿر بـً وزيرة افقزراء وشً: -رزيـ ابـ–بـ أيب ضوفى احلجور، زاد افثوين 

 ظبدإول افقؿً أبق أخزكو افزبقدي، ادبورك بـ احلسغ أخزكو: ؿوٓ افتـقخقي،

حمؿد افداودي افُبقصـجل،  بـ ظبدافرمحـ أخزكو اهلروي، افسجزي ظقسك بـ

أخزكو ظبداهلل بـ أمحد بـ محقيف افرسخز، أخزكو حمؿد بـ يقشػ بـ مطر 

  .(1)افػربري، أخزكو حمؿد بـ إشامظقؾ افبخوري

                                                 

 كما بعدىا. ُٗاللمعة يف إسناد الكتب التسعة، ػتمد زياد التكلة، ص ( ُ)



 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث 001

 هـ(261)ت: (2)مسؾم (1)صحقح

أخزكو صقخـو افسومرائل ؿول أخزكو أبق افعبوس ظبدافؽريؿ افشقخع 

افشفر بليب افصوظؼي، أخزكو يقشػ حسغ اخلوكػقري، أخزكو كذير حسغ، 

هؾقي، أخزكو افشوه ظبدافعزيز بـ ويل اهلل  أخزكو افشوه حمؿد إشحوق افدِّ

هؾقي، أخزكو وافدي فبعضف، مع إـامل بوؿقف ظذ خؾػوئف ، أخزكو أبق ضوهر افدِّ

افُؽقراين ؿراءة فبعضف وإجوزة، أخزكو حسغ افُعجقؿل، أخزكو حمؿد بـ افعالء 

ـفقري ؿراءة فبعضف  افبوبع شامظًو فغوفبف وإجوزة، أخزكو شومل بـ حمؿد افسَّ

وإجوزة، أخزكو افـجؿ افَغْقطل، أخزكو زـريو إكصوري، أخزكو أبق افـَّعقؿ 

ْجقي، رضقان افُعؼبل، أخ زكو أبق افطوهر حمؿد بـ افُؽَقيؽ وحمؿد بـ حمؿد افدِّ

أخزكو ظبدافرمحـ بـ ظبداهلودي ادؼدد، أخزكو أمحد بـ ظبدافدائؿ ادؼدد، 

أخزكو حمؿد بـ صدؿي احلّراين، أخزكو حمؿد بـ افػضؾ افُػراوي، أخزكو إبراهقؿ 

                                                 

(ُ )( :  اهلل صلى اهلل رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسندكاسم الصحيح كامالن
 (.وسلم عليو

 بنيسابور، كلد. احملدثْب أئمة من حافظ،: اضتسْب أبو ،النيسابورم القشّبم مسلم بن اضتجاج بن مسلم (ِ)
 فيو رتع( ط - مسلم صحيح) كتبو أشهر. نيسابور بظاىر كتويف كالعراؽ، كالشاـ كمصر اضتجاز إذل كرحل

 السنة، أىل عند عليهما اظتعوؿ الصحيحْب أحد كىو سنة، عشر ستسة يف كتبها حديث، ألف عشر اثِب
 .ُِِ/ٕاألعالـ، الزركلي،  .كثّبكف شرحو كقد اضتديث، يف
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ج شامظًو جلؿقعف، إٓ ثالثي بـ حمؿد بـ شػقون، أخزكو أبق احلسغ مسؾؿ بـ احلجو

 .(1)أؾقات معؾقمي

 هـ(321)ت:(2) العؼقدة الطحاوية

افشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل تعوػ، ظـ افشقخ أيب افصوظؼي، ظـ 

 افثـوء أيب أبقف، ظـ افبغدادي أفقد أؾـدي افديـ خر كعامن افسقد بغداد ظالمي

 حمؿد بـ ظع ظـ يروي وهق ،"ادعوين روح" صوحى أفقد اهلل ظبد بـ حمؿقد

 ابـ ظـ ،افسقيدي شعقد حمؿد اهلل ظبد أيب افعراق راويي أبقف ظـ، افسقيدي شعقد

 بـ إبراهقؿ ظـ افبكي شومل بـ اهلل ظبد ظـ -بغداد ورد وؿد- ادؽل ظؼقؾي

ؿول: بوفسـد إػ احلوؾظ  (3)"اهلؿؿ إليؼوظ إمؿ صوحى"افؽقراين حسـ

 ظؿر بـ محدأ بـ حمؿدأيب احلسـ  ظـاهلؿداين،  شؾقؿ بـ مـصقر ظـ ،افدمقوضل

بـ حمؿد  افؽريؿ ظبداحلوؾظ ادمرخ  ظـ افؽوتى، جرير بـ اهلل ظبد ظـ ،افؼطقعل

                                                 

 .ِِاللمعة يف إسناد الكتب التسعة، ػتمد زياد التكلة، ص ( ُ)
 كلد. ٗبصر اضتنفية رياسة إليو انتهت فقيو: جعفر أبو الطحاكم، األزدمٌ  سلمة بن سالمة بن ػتمد بن أزتد (ِ)

 سنة الشاـ إذل كرحلحنفيا،  حتوؿ مث الشافعٌي، مذىب على كتفقو مصر، صعيد من( طحا) يف كنشأ
األعالـ، الزركلي،  .اظتزين أخت ابن بالقاىرة، كىو كتويف خاصتو، من فكاـ طولوف، بن بأزتد فاتصل ىػِٖٔ

ُ/َِٔ. 
 َّنعمة اظتناف، ص ( ّ)



 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث 001

 ظـإجوزة  افرسخز احلوزمل حمؿد بـ أمحد مـصقر أيبافؼويض  ظـ افسؿعوين،

 ظؿر بـ ظبداهلل حمؿد أيبافؼويض  ظـ ،افرسخزاحلسغ  بـ ظع بـ حمؿداإلموم 

 .(1)رمحف اهلل افطحووياإلموم  ظـ ،افدامغوين حمؿد بـ حمؿد بـ أمحد ظـ ،إـػوين

 هـ(622)ت: (3)، لإلمام عبدالغـي ادؼدد(2)عؿدة األحؽام

أخزكو افعالمي ادحدث مسـد افعراق افسقد صبحل بـ جوشؿ افبدري  

افسومرائل ظـ افعالمي حمدث افعراق افسقد ظبدافؽريؿ بـ افسقد ظبوس آل افقزير 

هـ(، ظـ حمدث افعراق افسقد كعامن 1379احلسـل افشقخع أيب افصوظؼي )ت:

كصوري هـ(، ظـ حسغ بـ حمسـ افقامين ا1317ٕخر افديـ أفقد )ت:

هـ( و أمحد بـ ظع 1283هـ(، ظـ حمؿد بـ كوس احلوزمل )ت:1327)ت:

هـ( ـالمهو ظـ وافد افثوين اإلموم افعالمي حمؿد بـ ظع 1281افشقـوين )

                                                 

 .َٗاألمم إليقاظ اعتمم، الكوراين، ص ( ُ)
 ".عليو الصالة والسالمعمدة األحكام في معالم الحالل والحرام عن سيد األنام محمد كاشتو: "( ِ)
: الدين تىًقيٌ  ػتمد، أبو اضتنبلي، الدمشقيٌ  اصتماعيلي اظتقدسي سركر بن علي بن الواحد عبد بن الغِب عبد (ّ)

 إذل رحل مث. دمشق إذل صغّبا كانتقل( نابلس قرب) رتاعيل يف كلد. برجالو العلماء من للحديث، حافظ
 ما فيو ذكر"  خ - الرجاؿ أشتاء يف الكماؿ"  لو. ٗبصر كتويف. مرات كامتحن. كأصبهاف االسكندرية

"  ك"  خ - النبويٌة السّبة يف اظتضية الدرة" ك غتلدين، يف الرجاؿ، من الستة اضتديث كتب عليو اشتملت
 األدعية يف النصيحة"  ك"  ط - األناـ خّب كالـ من األحكاـ عمدة"  ك جزءا، كأربعوف ذتانية"  اظتصباح

 .ّْ/ْكغّبىا. األعالـ، الزركلي، "  الساعة أشراط"  ك"  ط - الصحيحة
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: "إحتوف إـوبر بنشـود افدؾوتر"هـ( ؿول رمحف اهلل ذم َثَبتِف 1251افشقـوين )ت:

ف افسقد شؾقامن بـ حيقك أرويف ظـ صقخل افسقد ظبدافؼودر بـ أمحد، ظـ صقخ

هـ(، ظـ افسقد أمحد بـ حمؿد إهدل، ظـ افسقد حيقك بـ 1197إهدل )ت:

هـ(، ظـ أيب بؽر بـ ظع افبطوح إهدل، ظـ يقشػ 1147ظؿر إهدل )ت:

بـ حمؿد افبطوح إهدل، ظـ افسقد ضوهر بـ احلسغ إهدل، ظـ احلوؾظ 

افؼجل، ظـ اجلزري، ظـ حمؿد بـ ظبدافرمحـ بـ ظع افديبع، ظـ زيـ افديـ 

إشامظقؾ إكصوري، ظـ أمحد بـ ظبدافدائؿ، ظـ اإلموم احلوؾظ ظبدافغـل 

 .(1)هـ(611ادؼدد )ت:

  

                                                 

 .َُٖإحتاؼ األكابر، ص ( ُ)



 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث 003

 هـ(364 )ت: (1)عؿل القوم والؾقؾة البن السـي

ظالمي افعراق وحمدثفو افشقخ صبحل بـ جوشؿ افبدري افسومرائل ظـ  

حمدث افعراق افعالمي ظبد افؽريؿ افصوظؼي افشقخع ظـ ظالمي بغداد افسقد 

كعامن خر افديـ أؾـدي أفقد افبغدادي ظـ حسغ بـ حمسـ افقامين إكصوري 

قـوين صوحى ظـ أمحد بـ حمؿد افشقـوين ظـ وافده اإلموم حمؿد بـ ظع افش

ؿول: أرويف ظـ صقخـو افسقد ظبدافؼودر بـ أمحد،  "إحتوف إـوبر بنشـود افدؾوتر"

ظـ حمؿد حقوة افسـدي، ظـ افشقخ شومل ابـ افشقخ ظبداهلل بـ شومل افبكي 

افشوؾعل ادؽل، ظـ أبقف، ظـ افشقخ حمؿد بـ ظالء افديـ افبوبع ادكي، ظـ ظع 

ـ ظبداهلل إرمققين، ظـ أيب افػضؾ ابـ أيب بؽر، بـ حيقك افزيودي، ظـ يقشػ ب

ظـ إبراهقؿ بـ أمحد بـ يقكس افغزي، ظـ إبراهقؿ بـ صديؼ افدمشؼل، ظـ أيب 

افعبوس احلجور، ظـ جعػر بـ ظع اهلؿداين، ظـ أيب ضوهر افسؾػل، ظـ 

                                                 

 من شافعيٌ  ثقة، ػتدث: السِب ابن بكر أبو الدينػىوىرٌم، أسباط بن إبراىيم بن إسحاؽ بن ػتمد بن أزتد (ُ)
 منها كتبا، كصنف. كاصتزيرة كالشاـ كمصر بالعراؽ شتع. الدينور أىل من. الثمانْب ناىز. النسائي تالميذ

 الطب) ك الظاىرية، يف( خ - القناعة) ك األزىرية، يف( خ - األعماؿ فضائل) ك( ط - كالليلة اليـو عمل)
 سنن بو اختصر( اجملتىب) ك( َّّّ) شسَببٍب يف( خ - اظتستقيم الصراط) ك الفاتح، يف( ط - النبوم

 .َِٗ/ُاألعالـ، الزركلي،  .يكتب كىو فجأة كمات. النسائي
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رمحف اهلل  لكك افؽسور، ظـ اإلموم ابـ افسـ ظبدافرمحـ بـ محد افدوين، ظـ أيب

 .(1)ػتعو

 هـ(699 )ت: (2)، البن فْرح اإلصبقيلغرامي صحقح

ظـ افشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل، ظـ افشقخ افعالمي أيب افصوظؼي، 

 افعالمي وافده ظـ ،[1354:ت] احلسـل افديـ بدر ادحدث افشوم صقخ ظـ

 مدرس افدمشؼل افؽزبري افرمحـ ظبد افشوم ظالمي ظـ[ هـ1279:ت] يقشػ

 افؽزبري حمؿد افشوم حمدث وافده ظـ[ هـ1262:ت] افـرس ؿبي حتً افبخوري

 ظبد افعالمي أبقف ظـ[ هـ1221:ت] افـرس ؿبي حتً افبخوري مدرس افدمشؼل

 بـ حمؿد ادقاهى أيب افشوم حمدث ظـ[ هـ1185:ت] افدمشؼل افؽزبري افرمحـ

 واددرس افشوم أذاف كؼقى ظـ[ هـ1126:ت] احلـبع افدمشؼل افبوؿل ظبد

                                                 

 .ُُٖإحتاؼ األكابر، ص ( ُ)
 شهاب العباس، أبو دمشق، نزيل ،اإلشبيلي اللَّخمي فرح بن ػتمد بن أزتد بن( الراء بسكوف) فىرح بن أزتد (ِ)

 يف لقولو( الغرامية القصيدة) تسمى اضتديث ألقاب يف منظومة لو. اضتديث علماء من شافعٌي، فقيو :الدين
 - النوكية حديثا األربعْب على شرح) كلو. كثّبكف شرحها كقد( معضل فيك كالرجا صحيح غرامي): أكعتا

 .ُْٗ/ُكالشافعية. األعالـ، الزركلي،  اضتنفية بْب اطتالؼ يف( خ - البيهقي خالفيات ؼتتصر) ك( خ



 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث 005

[ هـ1185:ت] افدمشؼل احلَؿزاوي حمؿد بـ حمؿد افػضؾ أيب أمقي بـل بجومع

 صقخ افقرع افعالمي افشقخ ظـ[ هـ1133:ت] افدمشؼل ادقداين افشؿس ظـ

 ـامل افبؼوء أيب ظـ[ هـ979:ت] افدمشؼل افطقبل أمحد افديـ صفوب اإلشالم

 خومتي مـفؿ: صققخف مـ مجوظي ظـ[ هـ933:ت] افدمشؼل احلؿزاوي افديـ

 افعالمي ظـ[ هـ852:ت] افعسؼالين حجر ابـ ادممـغ أمر وادحؼؼغ احلػوظ

 ؿول[ هـ771:ت] افشوؾعل افسبؽل ظبدافؽوذم بـ ظع بـ ظبدافقهوب افديـ توج

 افـوبؾز حمؿد أيب بـ ادظػر بـ أمحد افعبوس أبق احلوؾظ أكشدكو":  تعوػ اهلل رمحف

 أبق افديـ صفوب افزاهد احلوؾظ اإلموم افشقخ أكشدـؿ: فف ؿؾً ظؾقف، بؼراءيت

  :فـػسف ؾْرح بـ أمحد افعبوس

 ."ومسؾسؾ مرشؾ ودمعل وحزين معضؾ ؾقؽ وافرجو صحقح ؽرامل
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 هـ(926)ت: (2)لزكريا األكصاري  (1)مفتح العال

 افبدري جوشؿ بـ صبحل افسقد افعراق مسـد ادحدث افعالمي أخزكو

 افقزير آل ظبوس افسقد بـ ظبدافؽريؿ افسقد افعراق حمدث افعالمي ظـ افسومرائل

 كعامن افسقد افعراق حمدث ظـ ،(هـ1379:ت) افصوظؼي أيب افشقخع احلسـل

 إكصوري افقامين حمسـ بـ حسغ ظـ ،(هـ1317:ت) أفقد افديـ خر

 افعالمي اإلمومظـ ( هـ1283:ت) احلوزمل كوس بـ حمؿد ظـ ،(هـ1327:ت)

 إـوبر إحتوف" َثَبتِف ذم اهلل رمحف ؿول( هـ1251:ت) افشقـوين ظع بـ حمؿد

أرويف ظـ صقخـو افسقد ظبدافؼودر بـ أمحد، ظـ صقخـو حمؿد  :"افدؾوتر بنشـود

حقوة افسـدي، ظـ شومل بـ ظبداهلل بـ شومل افبكي، ظـ أبقف، ظـ افشزمؾز، 

                                                 

 فتح العالم بشرح اإلعالم بأحاديث األحكام (ُ)
 قاض. اإلسالـ شيخ: حيٓب أبو الشافعٌي، اظتصرم السنيكي األنصارم زكريا بن أزتد بن ػتمد بن زكريا (ِ)

 نشأ ىػ َٔٗ سنة بصره ككف القاىرة يف كتعلم( مصر بشرقية) سنيكة يف كلد. اضتديث حفاظ من مفسر،
 مراجعة بعد إال يقبلو فلم القضاة، قضاء( َُٗ - ِٖٔ) اصتركسي قايتبام السلطاف معدما، كاله فقّبا

 فعزلو الظلم، عن يزجره إليو فكتب أعمالو، بعض يف اضتق عن عدكال السلطاف رأل من كرل كظتا. كإضتاح
 .ْٔ/ّكثّبة. األعالـ، الزركلي،  تصانيف لو. تويف أف إذل بالعلم اشتغالو إذل فعاد السلطاف،
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ء بـ حمؿد ظـ افشفوب أمحد افسبؽل، ظـ افـجؿ افغقطل، ظـ افزيـ زـريو

 .(1)إكصوري

 هـ(1226)ت: كشف الشبفات دحؿد بن عبدالوهاب

 ظالميظـ افشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل، ظـ أيب افصوظؼي، ظـ 

 بـ أمحد افشقخ ظـ، افبغدادي أفقد أؾـدي افديـ خر كعامن افسقد بغداد

 ادؽرمي بؿؽي وأجوزه ،(هـ1329 ت) افـجدي احلـبع افؼؿل ظقسك بـ إبراهقؿ

 ظـ افقهوب ظبد بـ حمؿد بـ حسـ بـ افرمحـ ظبد ظـ يروي وهق، (هـ1295)

 .(2)افـجدي افتؿقؿل افقهوب ظبد بـ حمؿد ادجدد اإلموم جده

 هـ(593)ت: (3)متن الغاية والتؼريب أليب صجاع

ظـ افشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل تعوػ، ظـ افشقخ حمؿد افشوذيل 

 ادحرد محدان بـ ظؿر حػص أيب احلرمغ حمدثهـ(، ظـ 1418افـقػر )ت:

                                                 

 .ِّٖإحتاؼ األكابر، ص ( ُ)
 .َّنعمة اظتناف، ص ( ِ)
 لو. الشافعية علماء من األصفهاين فقيو الطيب أبو الدين شهاب شجاع، أبو أزتد، بن اضتسْب بن أزتد (ّ)

=  ىػ ّٗٓ - ّّٓ) (اظتاكردم إقناع شرح) ك( االختصار غاية) كيسمى فقو،( التقريب) منها كتب،
 .ُُٔ/ُ. األعالـ، الزركلي، (ـ ُُٕٗ - ُُّٖ
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، ظـ افسقد حمؿد أيب افـك بـ ظبدافؼودر (هـ1368) ادوفؽل اددين ثؿ افتقكز،

هـ(، ظـ حمؿد ظؿر بـ ظبدافغـل افغزي 1324اخلطقى افدمشؼل )ت:

هـ(، 1218هـ(، ظـ افشفوب أمحد بـ ظبقد افعطور افدمشؼل )ت:1277)ت:

هـ(، ظـ حمؿد أيب ادقاهى بـ 117ظـ أمحد بـ ظع بـ ظؿر ادَـِقـل )ت:

حمؿد بـ ـامل افديـ بـ محزة كؼقى دمشؼ  هـ(، ظـ1126ظبدافبوؿل احلـبع )ت:

هـ(، 1131هـ(، ظـ حمؿد بـ مـصقر بـ إبراهقؿ ابـ ادُحى )ت:1185)ت:

هـ(، ظـ افشؿس 1111ظـ اخلطقى حمؿد بـ حمؿد بـ ظبدافرمحـ افَبْفـَِز )ت:

هـ(، ظـ افسقد ـامل افديـ 953حمؿد بـ ظع بـ أمحد ابـ ضقفقن افدمشؼل )ت:

هـ(، ظـ احلوؾظ أمحد بـ ظع 933محد احلسقـل افدمشؼل )ت:حمؿد بـ محزة بـ أ

هـ(، ظـ أيب إشحوق إبراهقؿ بـ أمحد افتَّـُقخل 852بـ حجر افعسؼالين )ت:

ور 811)ت: حؾي ادسـد أيب افعبوس أمحد بـ أيب ضوفى احلَجَّ هـ(، ظـ افرُّ

هـ(، ظـ أيب 636هـ(، ظـ أيب افػضؾ جعػر بـ ظع اهلَْؿداين )ت:731)ت:
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َؾِػل )ت:ضو هـ(، ؿول: أكو ادمفػ افؼويض أبق ُصجوع 576هر أمحد بـ حمؿد افسِّ

 .(1)هـ(593أمحد بـ احلسغ بـ أمحد اإلصػفوين )ت:

 هـ(463)ت: (2)البغدادي لؾخطقب الرواية عؾم دم الؽػاية

 افبدري جوشؿ بـ صبحل افسقد افعراق مسـد ادحدث افعالمي أخزكو

 افقزير آل ظبوس افسقد بـ ظبدافؽريؿ افسقد افعراق حمدث افعالمي ظـ افسومرائل

 كعامن افسقد افعراق حمدث ظـ ،(هـ1379:ت) افصوظؼي أيب افشقخع احلسـل

 إكصوري افقامين حمسـ بـ حسغ ظـ ،(هـ1317:ت) أفقد افديـ خر

 ظع بـ أمحد و( هـ1283:ت) احلوزمل كوس بـ حمؿد ظـ ،(هـ1327:ت)

 ظع بـ حمؿد افعالمي اإلموم افثوين وافد ظـ ـالمهو( هـ1281) افشقـوين

                                                 

 .ْٕٓالركض الفائح، ص ( ُ)
 يف مولده .اظتقدمْب اظتؤرخْب اضتفاظ أحد: باطتطيب اظتعركؼ بكر، أبو البغدادم، ثابت بن علي بن أزتد (ِ)

 كشتع مكة إذل رحل. ببغداد ككفاتو كمنشأه كمكة، الكوفة بْب الطريق منتصف - التصغّب بصيغة - (غزية)
( العباسي القائم كزير) مسلمة ابن الرؤساء رئيس فقربو بغداد إذل كعاد كغّبىا، كالكوفة كالدينور بالبصرة
 كطرابلس كصور دمشق يف مدة فأقاـ الشاـ إذل مستَبا أثرىا على خرج شؤكف حدثت مث. قدره كعرؼ

 العلم أىل كعلى الرب كجوه يف مالو رتيع كفرؽ كتبو كقف األخّب مرضو مرض كظتا ىػ ِْٔ سنة كحلب،
 ٔٓ أشتاء ياقوت ذكر كالتأليف، باظتطالعة كلوعا الشعر، يقوؿ باألدب، عارفا اللهجة فصيح ككاف. كاضتديث

 G)) سلموف اظتستشرؽ كنشر. غتلدا عشر أربعة( ط - بغداد تاريخ) أفضلها من مصنفاتو، من كتابا

Salomon) . )ُاألعالـ، الزركلي،  .صفحة ََّ يف بباريس التاريخ ىذا مقدمة/ُِٕ. 
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: "افدؾوتر بنشـود إـوبر إحتوف" َثَبتِف ذم اهلل رمحف ؿول( هـ1251:ت) افشقـوين

 شومل، افشقخ ظـ افسـدي، حقوة حمؿد ظـ أمحد، بـ ظبدافؼودر افسقد صقخـو ظـ

 ظالء بـ حمؿد افشقخ ظـ ادؽل، افشوؾعل افبكي شومل بـ ظبداهلل افشقخ أبقف ظـ

، ظـ أيب افـرض بـ بـ كوس افديـ افطبالوي، ظـ أبقف، ظـ ادكي افبوبع افديـ

اجلالل افسققضل، ظـ حمؿد بـ مؼبؾ، ظـ احلراوي، ظـ افدمقوضل، ظـ ابـ 

 .(1)ادؼر، ظـ افػضؾ بـ شفؾ اإلشػرائقـل، ظـ ادمفػ رمحف اهلل تعوػ

 (2)دحؿد بن حمؿد الصـفاجي ادعروف بابن آجروم متن اآلجرومقة

 هـ(723)ت:

ظـ افشقخ صبحل افسومرائل ظـ أيب افصوظؼي، ظـ حسغ بـ حمسـ 

إكصوري، ظـ حمؿد بـ كوس احلوزمل، ظـ حمؿد ظوبد افسـدي بام ذم ثبتف 

ؿول: أروهيو ظـ ظؿل افشقخ حمؿد حسغ إكصوري افسـدي،  (3)"حك افشورد"

                                                 

 .ُٗٗإحتاؼ األكابر، ص ( ُ)
 شرحها كقد( ط - األجركمية) برسالتو اشتهر حنوم،: اهلل عبد أبو الصنهاجي، داكد بن ػتمد بن ػتمد (ِ)

 خزانة يف ٖبطو، لعلهما كالثاين األكؿ منو، غتلداف( خ - األماين حرز شرح يف اظتعاين فرائد) كلو. كثّبكف
بفاس. األعالـ،  ككفاتو مولده. كأراجيز أخرل مصنفات كلو. الشاطبية بشرح كيعرؼ( أكقاؼ ُْٔ) الرباط

 .ّّ/ٕالزركلي، 
 .ّْاللمعة، ص ( ّ)
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حمؿد بـ حمؿد بـ حمؿد بـ ظبداهلل ادغريب، ظـ افشقخ ظبداهلل بـ شومل ظـ افشقخ 

، ظـ افشفوب أمحد بـ حمؿد افشؾبل، (1)افبكي، ظـ حمؿد بـ ظالء افديـ افبوبع

ظـ افؽامل يقشػ بـ زـريو، ظـ افؼويض زـريو إكصوري، ظـ حمؿد بـ حمؿد 

أمحد بـ حمؿد بـ شومل افداظل، ظـ حمؿد بـ ظبدادؾؽ افغركوضل، ظـ أيب جعػر 

 .(2)اجلذامل، ظـ حمؿد بـ إبراهقؿ احلرضمل، ظـ ممفػفو

 هـ(776 )ت:  (3)خمترص خؾقل

 افبدري جوشؿ بـ صبحل افسقد افعراق مسـد ادحدث افعالمي أخزكو

 افقزير آل ظبوس افسقد بـ ظبدافؽريؿ افسقد افعراق حمدث افعالمي ظـ افسومرائل

 كعامن افسقد افعراق حمدث ظـ ،(هـ1379:ت) افصوظؼي أيب افشقخع احلسـل

 إكصوري افقامين حمسـ بـ حسغ ظـ ،(هـ1317:ت) أفقد افديـ خر

 ظع بـ أمحد و( هـ1283:ت) احلوزمل كوس بـ حمؿد ظـ ،(هـ1327:ت)

                                                 

 ْٓٗ-ْْٗحصر الشارد، ص ( ُ)
 ْٓٗحصر الشارد، ص ( ِ)
 تعلم. اصتند زمٌ  يلبس كاف. مصر أىل من مالكي، فقيو: اصتندم الدين ضياء موسى، بن إسحاؽ بن خليل (ّ)

 شرحو كقد خليل، يعرؼ ٗبختصر الفقو، يف( ط - اظتختصر) لو. مالك مذىب على اإلفتاء ككرل القاىرة، يف
 ك( خ - اظتناسك) ك اضتاجب، ابن ؼتتصر بو شرح( خ - التوضيح) ك الفرنسية، إذل كترجم كثّبكف،

 .ُّٓ/ِاظتنويف(. األعالـ، الزركلي،  مناقب) ك( خ - كالعلـو بالَباجم يتعلق ما يف الفهـو ؼتدرات)
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 ظع بـ حمؿد افعالمي اإلموم افثوين وافد ظـ ـالمهو( هـ1281) افشقـوين

 :"افدؾوتر بنشـود إـوبر إحتوف" َثَبتِف ذم اهلل رمحف ؿول( هـ1251:ت) افشقـوين

 شومل، افشقخ ظـ افسـدي، حقوة حمؿد ظـ أمحد، بـ ظبدافؼودر افسقد صقخـو ظـ

 ظالء بـ حمؿد افشقخ ظـ ادؽل، افشوؾعل افبكي شومل بـ ظبداهلل افشقخ أبقف ظـ

حمؿد بـ ظبدافرمحـ ، ظـ شومل بـ حمؿد افسـفقري، ظـ ادكي افبوبع افديـ

افعؾؼؿل، ظـ اإلموم افسققضل، ظـ ظبدافرمحـ بـ ظبدافقارث، ظـ حمؿد بـ 

 .(1)حمؿد افغامري، ظـ ادمفػ رمحف اهلل تعوػ

 ادسؾسل باألولقة

شؿعً احلديٌ ادسؾسؾ بوٕوفقي مـ افعالمي افشقخ صبحل افسومرائل،  

ؿول: شؿعتف مـ افشقخ افسقد ظبدافؽريؿ افشقخع مـ ؾؿف، ؿول وهق أول حديثف 

شؿعتف مـ صقخـو افعالمي ادحدث يقشػ أيب إشامظقؾ اخلوكػقري اهلزاروي، ؿول 

صقيل ادؼرئ حمؿد وهق أول حديٌ شؿعتف مـ صقخـو افعالمي ادحدث افػؼقف إ

كذير حسـ، ؿول وهق أول حديٌ حدثـل بف صقخـو حمؿد إشحوق افدهؾقي رمحف 

                                                 

 .َِٖإحتاؼ األكابر، ص ( ُ)
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اهلل تعوػ، ؿول حدثـل بف جدي مـ أمل افشقخ ظبدافعزيز افدهؾقي، ؿول بف 

وافدي افشقخ ويل اهلل افدهؾقي، ؿول حدثـل بف افسقد ظؿر بـ أمحد ظؼقؾ مـ 

ثـل بف جدي افشقخ ظبداهلل بـ شومل فػظف، وهق أول حديٌ شؿعتف مـف، ؿول حد

افبكي، وهق أول حديٌ شؿعتف مـف، ؿول حدثـل حيقك بـ حمؿد افشفر 

بوفشووي، وهق أول حديٌ شؿعتف مـف، ؿول أخزكو بف افشقخ شعقد بـ إبراهقؿ 

اجلزائري ادػتل افشفر بؼدورة، ؿول وهق أول حديٌ شؿعتف مـف، ؿول أخزكو 

ؿد ادؼرظل وهق أول حديٌ شؿعتف مـف، ؿول ظـ افشقخ ادحؼؼ شعقد بـ حم

افشقخ افعورف بوهلل تعوػ أيب افعبوس أمحد بـ حجل افقهراين، وهق أول حديٌ 

شؿعتف مـف، ؿول ظـ صقخ اإلشالم افعورف بوهلل تعوػ شقدي إبراهقؿ افغوزي، 

وهق أول حديٌ شؿعتف مـف، ؿول: ؿد ؿرأتف ظذ ادحدث افربوين أيب افػتح حمؿد 

بـ أيب بؽر بـ احلسغ ادراؽل، ؿول وهق أول حديٌ ؿرأتف ظؾقف، ؿول: شؿعً 

مـ فػظ صقخـو زيـ افديـ ظبدافرحقؿ بـ احلسغ افعراؿل، ؿول وهق أول حديٌ 

شؿعتف مـف، ؿول أخزكو افـجقى أبق افػرج ظبدافؾطقػ بـ ظبدادـعؿ احلراين ؿول 

فػتح بـ ظع ادعروف بوبـ وهق أول حديٌ شؿعتف مـف. ؿول : حدثـل بف أبق ا

اجلقزي، ؿول حدثـل بف أبق شعقد إشامظقؾ بـ أيب صوفح افـقسوبقري، ؿول حدثـل 

وافدي أبق صوفح أمحد بـ ظبدادؾؽ ادمذن، ؿول حدثـل أبق ضوهر حمؿد بـ حمؿد 
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بـ حمؿش افزيدي، ؿول حدثـل بف أبق حومد أمحد بـ حمؿد بـ حيقك بـ بالل 

دافرمحـ بـ بؼ بـ احلؽؿ افعبدي افـقسوبقري، ؿول حدثـل افبزاز، ؿول حدثـل ظب

بف شػقون بـ ظققـي، ؿول حدثـل بف ظؿرو بـ ديـور، ؿول حدثـل بف أبق ؿوبقس مقػ 

ظبداهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ظـ ظبداهلل بـ ظؿرو بـ افعوص ريض اهلل ظـفام أن 

ن تبارك وتعاىل، الرامحون يرمحفم الرمح "رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿول : 

 .(1)"ارمحوا من دم األرض يرمحؽم من دم السامء 

 هـ(241)ت:  (2)لإلمام أمحد بن حـبلسـد اد

أخزكو صقخـو افسومرائل ؿول أخزكو أبق افعبوس ظبدافؽريؿ افشقخع 

افشفر بليب افصوظؼي ؿراءة ظؾقف دسوكقد افعؼة مـف، أخزكو يقشػ حسغ 

اخلوكػقري ؿراءة ظؾقف فبعضف، ظـ كذير حسغ إجوزة، ظـ افشوه حمؿد إشحوق 

ف افشوه افدهؾقي ؿراءة حلديٌ مـف إن مل يؽـ أـثر وإجوزة، ظـ جده ٕم

ظبدافعزيز ـذفؽ، ظـ أبقف افشوه ويل اهلل ـذفؽ، أخزكو ضوهر بـ إبراهقؿ 

                                                 

كأزتد يف مسنديهما كالبيهقي يف الشعب كأبو داكد يف أخرجو البخارم يف الكُب كاألدب اظتفرد كاضتميدم  (ُ)
سننو كالَبمذم يف جامعو كقاؿ: حديث حسن صحيح، كاضتاكم يف مستدركو كصححو، كىو كذلك ما لو 

 من اظتتابعات كالشواىد... كالتسلسل ينقطع عند سفياف بن عيينة.
 (ىػُِْ: اظتتوىف) الشيباين أسد بن ىالؿ بن حنبل بن ػتمد بن أزتد اهلل عبد أبو (ِ)
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افؽقراين افؽردي، بؼراءيت ظؾقف فبعضف، وإجوزة فسوئره، أخزكو ظبداهلل بـ شومل 

افبكي ادؽل، أخزكو حمؿد بـ ظالء افديـ افبوبع شامظًو ظؾقف ٕوفف، ظـ افـجؿ 

د افغزي، ظـ أيب افػتح حمؿد افعقذم ادزي، أخزكو حمؿد افغزي، ظـ أبقف افبدر حمؿ

أمحد بـ ظثامن ادكي، أخزكو ظع بـ أمحد افعريض، أكو زيـى ابـي مؽل احلراكقي 

جلؿقعف، وافػخر ظع بـ أمحد ابـ افبخوري ٕحوديٌ مـف وإجوزة، أخزكو أبق ظع 

بـ حمؿد بـ ظبدافقاحد حـبؾ بـ ظبداهلل افرصوذم ادؽز، أخزكو أبق افؼوشؿ هبياهلل 

بـ احلصقبـ افشقبوين، أخزكو أبق ظع احلسـ بـ ظع افتؿقؿل ادذهى افقاظظ، 

أخزكو أبق بؽر أمحد بـ جعػر بـ محدان بـ موفؽ افؼطقعل، أخزكو أبق ظبدافرمحـ 

 .(1)ظبداهلل بـ أمحد بـ حمؿد بـ حـبؾ، حدثـل أيب وؽره

 هـ(425)ت: (2)معرفة عؾوم احلديث لؾحاكم

 افسقد افػؼقف إديى افعالميظـ ادحدث افشقخ صبحل افسومرائل، ظـ 

 حمؿد افعالمي فشقخظـ ا افسومرائل افبدري احلسقـل حمؿقد افسقد بـ صوـر

                                                 

 . بتصرؼ.َّ-ِٗاللمعة، ص ( ُ)
 أبو البٌيع، بابن كيعرؼ باضتاكم، الشهّب ،النيسابورم الٌطهماين الضيب، نعيم بن زتدكيو بن اهلل عبد بن ػتمد (ِ)

 ىػ ُّْ سنة العراؽ إذل رحل. نيسابور يف ككفاتو مولده. فيو كاظتصنفْب اضتديث حفاظ أكابر من: اهلل عبد
 .ِِٕ/ٔشيخ. األعالـ، الزركلي،  ألفي حنو عن كأخذ النهر، كراء كما خراساف بالد يف كجاؿ كحج،
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 ظـ افؽتوين جعػر بـ حمؿدظـ افشـؼقطل  اجلؽـل مويلبك بـ اهلل ظبد بـ اهلل حبقى

 افرمحـ وحبقى افػفري، افػود جقده وأيب افػود، افبـوين أمحد افعبوس أيب

 ظبد ظـ( ـؾفؿ) اددين افقتري وظع آبودي، اإلفف احلؼ وظبد اددين، افؽوطؿل

 ظوبد حمؿد افشقخ ظـ وهق "اجلـل افقوكع" ثبتف ذم بام افدهؾقي ادجددي افغـل

ؿول: أرويف ظـ افشقخ يقشػ ادزجوجل،  (1)"افشورد حك" ثبتف ذم بام افسـدي

ظـ افسقد أمحد بـ حمؿد ذيػ مؼبقل إهدل، ظـ افشقخ حمؿد ضوهر بـ افشقخ 

إبراهقؿ افؽردي، ظـ أبقف، ظـ مـال حمؿد ذيػ بـ مـال يقشػ بـ حمؿد 

افؽردي، ظـ حمؿد بـ ظع احلؽؿل، ظـ افشفوب ابـ حجر اهلقثؿل ادؽل، ظـ 

ي، ظـ احلوؾظ ابـ حجر افعسؼالين، ظـ أيب حمؿد ظبداهلل افؼويض زـريو إكصور

بـ حمؿد بـ أمحد بـ ظبقداهلل، ظـ أيب ظبداهلل بـ أمحد بـ أيب اهلقجو بـ افزراد، ظـ 

أيب ظع احلسـ بـ حمؿد بـ حمؿد افبؽري، ظـ أيب حمؿد افؼوشؿ بـ أيب شعد 

مل، أكو أبق بؽر أمحد ظبداهلل بـ ظؿر بـ افصػور، أكو أبق بؽر وجقف بـ ضوهر افشحو

                                                 

 ْٖ-ّٖنعمة اظتناف، ص ( ُ)
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بـ ظع بـ خؾػ افشرازي، أكو أبق ظبداهلل حمؿد بـ ظبداهلل افضبل افـقسوبقري 

 .(1)احلوـؿ بف

 (3)هـ(643)ت: ابن الصالح (2)مؼدمة

ظـ افشقخ صبحل افسومرائل ظـ أيب افصوظؼي، ظـ حسغ بـ حمسـ 

ذم ثبتف إكصوري، ظـ حمؿد بـ كوس احلوزمل، ظـ حمؿد ظوبد افسـدي بام 

ؿول: ظـ ويل اهلل تعوػ صقخـو اإلموم ادحؼؼ وجقف افديـ افسقد  (4)"حك افشورد"

ظبدافرمحـ بـ شؾقامن، أكو بف وافدكو افعالمي افسقد شؾقامن بـ حيقك بـ ظؿر مؼبقل 

إهدل، ظـ صقخف اإلموم اجلؾقؾ افسقد أمحد بـ حمؿد صؼيػ مؼبقل إهدل، 

قل إهدل، ظـ افسقد افعالمي أيب بؽر بـ ظع ظـ افعالمي حيقك بـ ظؿر مؼب

                                                 

 .ّٕٕحصر الشارد من أسانيد ػتمد عابد، ص ( ُ)
 ".معرفة أنواع علوم الحديثكاشتها "( ِ)
 الكردم الشهرزكرمٌ  النصرم النصر أيب بن موسى بن عثماف ابن( الدين صالح) الرزتن عبد بن عثماف (ّ)

 كاضتديث التفسّب يف اظتقدمْب الفضالء أحد: الصالح بابن اظتعركؼ الدين، تقيٌ  عمرك، أبو الشرخاين،
 اظتقدس فبيت خراساف، إذل مث اظتوصل إذل كانتقل( شهرزكر قرب) شرخاف يف كلد. الرجاؿ كأشتاء كالفقو
. فيها كتويف اضتديث، دار تدريس األشرؼ اظتلك فواله ،دمشق إذل كانتقل. الصالحية يف التدريس كرل حيث

 .َِٕ/ْالصالح. األعالـ، الزركلي،  ابن ٗبقدمة يعرؼ"  ط - اضتديث علم أنواع معرفة"  كتاب لو
 .ّْاللمعة، ص ( ْ)
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ف افسقد يقشػ بـ حمؿد بطوح إهدل ؿول: أكو بف افسقد  افبطوح إهدل، ظـ ظؿِّ

، أكو (1)افطوهر بـ حسغ إهدل، ظـ احلوؾظ ظبدافرمحـ بـ ظع افديبع افشقبوين

وب افزيـ افؼجل، ظـ شؾقامن بـ إبراهقؿ بـ ظؿر افعؾقي، ظـ أبقف، ظـ افشف

أمحد بـ أيب اخلر ابـ مـصقر افشامخل، ظـ أبقف، ظـ مجول افديـ حمؿد بـ إبراهقؿ 

بـ ظع افػشع، ظـ افؼويض ادبورك بـ حمؿد بـ ظع افتػؾقز، ظـ ابـ افصالح. 

)ح( وابـ افديبع أيضًو، ظـ افسققضل، ظـ احلوؾظ ابـ حجر، ظـ أيب ادعويل 

الوي، وأيب احلسـ ظع بـ أيب ادجد ؿول ظبداهلل بـ ظؿر بـ ظع بـ ادبورك احل

إول: أكو حمؿد بـ أمحد بـ خوفد افػورؿل، أكو حمؿد بـ احلسغ ابـ رزيـ، أكو ابـ 

افصالح. وؿول افثوين: أكو أبق ظبداهلل حمؿد بـ يقشػ بـ ظبداهلل بـ ادفتور، أكو أبق 

 .(2)ظؿر ابـ افصالح

  

                                                 

 .ّّْحصر الشارد، ص ( ُ)
 .ُْٗحصر الشارد، ص ( ِ)
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: ت) (1)اهلقثؿي بؽر أيب بن عيل الدين لـ كور دم زوائد أيب يعذ العيلادؼصد 

 (هـ827

ظـ ظالمي افعراق وحمدثفو افشقخ صبحل بـ جوشؿ افبدري افسومرائل، 

ظـ حمدث افعراق افعالمي ظبدافؽريؿ افصوظؼي افشقخع، ظـ ظالمي بغداد افسقد 

كعامن خر افديـ أؾـدي أفقد افبغدادي، ظـ حسغ بـ حمسـ افقامين 

د بـ حمؿد افشقـوين، ظـ وافده اإلموم حمؿد بـ ظع افشقـوين إكصوري، ظـ أمح

ؿول: أرويف ظـ صقخل افسقد ظبدافؼودر  "إحتوف إـوبر بنشـود افدؾوتر"صوحى 

بـ أمحد، ظـ صقخف افسقد أمحد بـ ظبدافرمحـ، ظـ صقخف افسقد احلسغ بـ أمحد 

بداهلل جعامن، ظـ زبورة، ظـ صقخف ظبدافعزيز بـ حمؿد احلبقق، ظـ إبراهقؿ بـ ظ

حمؿد بـ إبراهقؿ جعامن، ظـ إبراهقؿ بـ حمؿد جعامن، ظـ افسقد ضوهر إهدل، 

                                                 

 يف كختاريج كتب حافظ، لو: القاىرم اظتصرم الدين، نور اضتسن، أبو اعتيثمي، سليماف بن بكر أيب بن علي (ُ)
 ك"  خ - حباف البن الثقات ترتيب"  ك أجزاء، عشرة"  ط - كالفوائد كمنبع الزكائد غتمع"  منها اضتديث،

 العلى، اظتقصد"  ك"  اظتعجمْب زكائد يف البحرين غتمع"  ك"  خ - اضتلية أحاديث ترتيب يف البغية تقريب" 
 إذل الظمآف موارد"  ك"  خ - اطتمسة الكتب على ماجة ابن زكائد"  ك"  خ - اظتوصلي يعلى أيب زكائد يف

 .ِٔٔ/ْ. األعالـ، الزركلي، " حباف ابن زكائد
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ظـ ظبدافرمحـ افديبع، ظـ احلوؾظ افسخووي، ظـ اإلموم ابـ حجر افعسؼالين 

 .اهلقثؿل شؾقامن بـ بؽر أيب بـ ظع افديـ كقر احلسـ ظـ اإلموم أيب رمحف اهلل تعوػ

 البن قدامة احلـبيل ادؼـع

 افبدري جوشؿ بـ صبحل افسقد افعراق مسـد ادحدث افعالمي أخزكو

 افقزير آل ظبوس افسقد بـ ظبدافؽريؿ افسقد افعراق حمدث افعالمي ظـ افسومرائل

 كعامن افسقد افعراق حمدث ظـ ،(هـ1379:ت) افصوظؼي أيب افشقخع احلسـل

 إكصوري افقامين حمسـ بـ حسغ ظـ ،(هـ1317:ت) أفقد افديـ خر

 ظع بـ أمحد و( هـ1283:ت) احلوزمل كوس بـ حمؿد ظـ ،(هـ1327:ت)

 ظع بـ حمؿد افعالمي اإلموم افثوين وافد ظـ ـالمهو( هـ1281) افشقـوين

: "افدؾوتر بنشـود إـوبر إحتوف" َثَبتِف ذم اهلل رمحف ؿول( هـ1251:ت) افشقـوين

 شومل، افشقخ ظـ افسـدي، حقوة حمؿد ظـ أمحد، بـ ظبدافؼودر افسقد صقخـو ظـ

 ظالء بـ حمؿد افشقخ ظـ ادؽل، افشوؾعل افبكي شومل بـ ظبداهلل افشقخ أبقف ظـ

، ظـ افشقخ حمؿد حجوزي افقاظظ، ظـ ظبدافقهوب ادكي افبوبع افديـ
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افشعراوي، ظـ اجلالل افسققضل، ظـ حمؿد بـ مؼبؾ، ظـ افصالح بـ أيب ظؿر، 

 .(1)خر ابـ افبخوري، ظـ ادمفػ رمحف اهلل تعوػظـ افػ

 (2)هـ(327)ت: البن اجلارود من السـن ادسـدة ادـتؼى

ظـ افشقخ صبحل افسومرائل ظـ أيب افصوظؼي، ظـ حسغ بـ حمسـ 

إكصوري، ظـ حمؿد بـ كوس احلوزمل، ظـ حمؿد ظوبد افسـدي بام ذم ثبتف 

ؿول: أرويف ظـ افشقخ صوفح افػالين، ظـ حمؿد بـ شـف، ظـ  (3)"حك افشورد"

مقٓي افؼيػ، ظـ ظع إجفقري، ظـ افرمع، ظـ افؼويض زـريو إكصوري، 

ظـ احلوؾظ ابـ حجر افعسؼالين، أكو أبق حقون حمؿد بـ حقون، ظـ جده، أكو أبق 

ؾؼل، ظـ أيب احلسغ حمؿد بـ أيب ظومر إصعري، ظـ أيب احلسـ ظع بـ أمحد افغو

احلسـ ذيح بـ حمؿد، أكو ظبداهلل بـ إشامظقؾ بـ خزرج، )ح( واحلوؾظ ابـ 

حجر يرويف أيضًو ظـ أيب إشحوق افتـقخل، ظـ أمحد بـ أيب ضوفى، ظـ جعػر بـ 

َؾػل، أكو حمؿد بـ أمحد بـ إشامظقؾ افطؾقطع، أكو أبق أمحد  ظع، ظـ افطوهر افسِّ

                                                 

 .ِِّإحتاؼ األكابر، ص ( ُ)
 (ىػَّٕ: اظتتوىف) ٗبكة اجملاكر النيسابورم اصتاركد بن علي بن اهلل عبد ػتمد أبو (ِ)
 .ّْاللمعة، ص  (ّ)
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هلل بـ إشامظقؾ،  أكو أبق ادطرف ظبدافرمحـ بـ جعػر بـ ظبداهلل ؿول: هق وظبدا

مروان افؼـوزظل، أكو احلسـ بـ حيقك افؼؾزمل، أكو أبق حمؿد ظبداهلل بـ ظع بـ 

 .(1)اجلورود افـقسوبقري بف

 البن تقؿقة دم األحؽام الرشعقة من كالم خر الزية ادـتؼى

 (2)هـ(562)ت:

ظالمي افعراق وحمدثفو افشقخ صبحل بـ جوشؿ افبدري افسومرائل ظـ  

ظـ حمدث افعراق افعالمي ظبد افؽريؿ افصوظؼي افشقخع ظـ ظالمي بغداد افسقد 

كعامن خر افديـ أؾـدي أفقد افبغدادي ظـ حسغ بـ حمسـ افقامين إكصوري 

قـوين صوحى ظـ أمحد بـ حمؿد افشقـوين ظـ وافده اإلموم حمؿد بـ ظع افش

ؿول: أرويف ظـ صقخـو افسقد ظبدافؼودر بـ أمحد،  "إحتوف إـوبر بنشـود افدؾوتر"

ظـ حمؿد حقوة افسـدي، ظـ افشقخ شومل ابـ افشقخ ظبداهلل بـ شومل افبكي 

افشوؾعل ادؽل، ظـ أبقف، ظـ افشقخ حمؿد بـ ظالء افديـ افبوبع ادكي، ظـ ظع 

                                                 

 .ْْٗحصر الشارد، ( ُ)
 ػتدث حنبلي، فقيو: الدين غتد الربكات، أبو اضتراين، تيمية ابن ػتمد، بن اطتضر بن اهلل عبد بن السالـ عبد (ِ)

 .مفسر
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س افرمع، ظـ افزيـ زـريو إكصوري، ظـ افعز بـ إبراهقؿ احلؾبل، ظـ افشؿ

ظبدافسالم افبغدادي، ظـ أيب افطوهر بـ افؽقيؽ، ظـ زيـى بـً افؽامل، ظـ 

 ادمفػ جمد افديـ ظبد افسالم بـ تقؿقي رمحف اهلل تعوػ

 هـ(826إىل زوائد ابن حبان لإلمام كور الدين اهلقثؿي )ت: موارد الظؿآن

فشقخ صبحل بـ جوشؿ افبدري افسومرائل، ظـ ظالمي افعراق وحمدثفو ا

ظـ حمدث افعراق افعالمي ظبدافؽريؿ افصوظؼي افشقخع، ظـ ظالمي بغداد افسقد 

كعامن خر افديـ أؾـدي أفقد افبغدادي، ظـ حسغ بـ حمسـ افقامين 

إكصوري، ظـ أمحد بـ حمؿد افشقـوين، ظـ وافده اإلموم حمؿد بـ ظع افشقـوين 

ؿول: أرويف ظـ صقخل افسقد ظبدافؼودر  "إـوبر بنشـود افدؾوترإحتوف "صوحى 

بـ أمحد، ظـ صقخف افسقد أمحد بـ ظبدافرمحـ، ظـ صقخف افسقد احلسغ بـ أمحد 

زبورة، ظـ صقخف ظبدافعزيز بـ حمؿد احلبقق، ظـ إبراهقؿ بـ ظبداهلل جعامن، ظـ 

افسقد ضوهر إهدل، حمؿد بـ إبراهقؿ جعامن، ظـ إبراهقؿ بـ حمؿد جعامن، ظـ 

ظـ ظبدافرمحـ افديبع، ظـ احلوؾظ افسخووي، ظـ اإلموم ابـ حجر افعسؼالين 

 .اهلقثؿل شؾقامن بـ بؽر أيب بـ ظع افديـ كقر احلسـ ظـ اإلموم أيب رمحف اهلل تعوػ
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 .برواية حمؿد بن احلسن الشقباينهـ( 179)ت:موضل اإلمام مالك 

ظـ افشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل، ظـ أيب افصوظؼي، ظـ حمؿد بدر 

افديـ احلسـل، ظـ إبراهقؿ افسؼو، ظـ ثعقؾى افػشـل افرضير، ظـ أمحد ادؾقي، 

وأمحد اجلقهري، ظـ ظبداهلل بـ شومل إكصوري، ظـ إبراهقؿ افؽقراين، وحمؿد 

أبقف افبدر افغزي، ظـ  بـ افعالء افبوبع، ظـ افـجؿ حمؿد بـ حمؿد افغزي، ظـ

 ابـصقخ اإلشالم زـريو إكصوري وإبراهقؿ افؼؾؼشـدي، ظـ أمر ادممـغ 

 بـ ظؿر أمر بـ ـوتى أمر افديـ ؿقام ظـ صالح بـ ظع بـ حمؿد ظـ (1)حجر

 بـ حمؿد ظـ افبخوري أشعد بـ حمؿد بـ أمحد افديـ برهون ظـ آتؼوين ؽوزي

 ادؽورم أيب افزهون ظـ افؽردري افستور ظبد بـ حمؿد ظـ افبخوري كك بـ حمؿد

 ظـ افزخمؼي ظؿر بـ حمؿقد افؼوشؿ أيب ظـ ادؽل ادقؾؼ اخلطقى ظـ ادطرزي

 بـ افغػور ظبد ظـ خرون بـ افػضؾ أيب ظـ افبؾخل خرسو بـ حمؿد بـ حسغ

 أمحد ظـ إشدي مقشك بـ بؼ ظـ افصقاف بـ أمحد بـ حمؿد ظـ ادمدب حمؿد

 .موفؽ اإلموم ظـ افشقبوين احلسـ بـ حمؿد ظـ افـسوئل مفران بـ

                                                 

 .ّٓاللمعة، ص ( ُ)
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 برواية حيقى بن حيقى الؾقثيهـ( 179)ت:موضل اإلمام مالك 

ظـ افشقخ صبحل افسومرائل رمحف اهلل تعوػ ؿول أخزكو أبق افعبوس 

ظبدافؽريؿ افشقخع افشفر بليب افصوظؼي، أخزكو يقشػ حسغ اخلوكػقري، 

أخزكو كذير حسغ، أخزكو افشوه حمؿد إشحوق، أخزكو افشوه ظبدافعزيز 

ى، مع إـامل بوؿقف ظذ  خؾػوئف، افدهؾقي، أخزكو بف وافدي ضؿـ ذحف ادسقَّ

أخزكو حمؿد وؾد اهلل ادؽل بـ حمؿد بـ حمؿد بـ شؾقامن ادغريب، أخزكو حسـ 

افُعجقؿل، وظبداهلل بـ شومل افبكي، ؿوٓ: أخزكو ظقسك اجلعػري ادوفؽل ذم 

احل، أخزكو أمحد بـ خؾقؾ افسبؽل،  ادسجد احلرام، أخزكو شؾطون بـ أمحد ادَزَّ

كو افؼف ظبداحلؼ بـ حمؿد افسـبوضل، وحمؿد بـ أخزكو افـجؿ افَغقطل، أخز

وبي،  أمحد بـ افـجور، ؿوٓ: أخزكو افبدر أبق حمؿد احلسـ بـ حمؿد بـ أيقب افـَّسَّ

أخزكو ظؿل احلسـ بـ أيقب، أخزكو أبق ظبداهلل حمؿد بـ جوبر افقادي آر 

ل، أخزكو أبق افتقكز، أخزكو أبق حمؿد ظبداهلل بـ حمؿد بـ هورون افطوئل افؼرضب

افؼوشؿ أمحد بـ يزيد بـ أمحد بـ َبِؼّل، أخزكو أبق ظبداهلل حمؿد بـ ظبدافرمحـ بـ 

ظبداحلؼ اخلزرجل، أخزكو أبق ظبداهلل حمؿد بـ ؾرج افػؼقف مقػ ابـ افطالع، 

أخزكو افؼويض أبق افقفقد يقكس بـ ظبداهلل مغقٌ افصػور، أخزكو أبق ظقسك حيقك 

قك بـ حيقك افؾقثل، أخزكو ظؿ أيب: ظبقداهلل بـ حيقك بـ حيقك، بـ ظبداهلل بـ حي
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أخزكو أيب، أخزكو اإلموم موفؽ بـ أكس: شقى مو صؽ ذم شامظف مـف، وهل 

 -ادعروف بَشبطقن–أبقاب ثالثي مـ آخر آظتؽوف، ؾعـ زيود بـ ظبدافرمحـ 

 .(1)ظـ موفؽ

 (2)هـ(748)ت: ادوقظة دم عؾم ادصطؾح لؾذهبي

ظـ افشقخ صبحل رمحف اهلل ظـ افعالمي أيب افصوظؼي، ظـ حسغ بـ 

حمسـ إكصوري، ظـ حمؿد بـ كوس احلوزمل ظـ افشقخ حمؿد ظوبد افسـدي، 

ظؿل افشقخ حمؿد حسغ، ظـ : "حك افشورد ذم أشوكقد حمؿد ظوبد"ؿول ذم ثبتف 

 ظـ افشقخ أيب احلسـ بـ حمؿد بـ صودق افسـدي، ظـ افشقخ حمؿد حقوت

ظبداهلل بـ شومل افشقخ افسـدي، ظـ افشقخ أيب احلسـ افسـدي افؽبر، ظـ 

افبكي، ظـ افشؿس بـ ظالء افديـ افبوبع ، ظـ ظع بـ حيقك افزيودي، ظـ 

افشفوب أمحد بـ حمؿد افرمع، ظـ افشؿس حمؿد بـ ظبدافرمحـ افسخووي، ظـ 

                                                 

 .ِٖاللمعة، ص  (ُ)
 عالمة مؤرخ، ، حافظ،(ىػْٖٕ: اظتتوىف) الذىيب قىادٍياز بن عثماف بن أزتد بن ػتمد اهلل عبد أبو الدين مشس (ِ)

 من كثّبا كطاؼ القاىرة إذل دمشق، رحل يف ككفاتو مولده ميافارقْب، أىل من األصل، تركماينٌ . ػتقق
 .ِّٔ/ٓاظتئة.األعالـ، الزركلي،  تقارب كثّبة كبّبة تصانيفو ىػ ُْٕ سنة بصره ككف البلداف،
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دافرمحـ بـ احلوؾظ حمؿد أيب ادعويل ظبدافؽوذم بـ أمحد افذهبل، ظـ أيب هريرة ظب

 .(1)بـ أمحد بـ ظثامن افذهبل ظـ أبقف ادمفػ

 هـ(852)ت: (3)البن حجر (2)كزهة الـظر

ظـ  افصوظؼي، أيبافشقخ  ظـ اهلل، رمحف افسومرائل صبحل افشقخ ظـ

حسغ بـ حمسـ إكصوري، ظـ حمؿد بـ كوس احلوزمل، ظـ حمؿد بـ ظع 

ظـ صقخـو افسقد ظبدافؼودر بـ افشقـوين بام ذم ثبتف إحتوف إـوبر ؿول: أروهيو 

أمحد، ظـ حمؿد حقوة افسـدي، ظـ افشقخ شومل، ظـ أبقف افشقخ ظبداهلل بـ شومل 

، ظـ شومل افديـ افبوبع ادكي افبكي افشوؾعل ادؽل، ظـ افشقخ حمؿد بـ ظالء

 .(4)بـ حمؿد، ظـ افزيـ زـريوء، ظـ ابـ حجر افعسؼالين

  

                                                 

 .ُُٗحصر الشارد يف أسانيد ػتمد عابد، ص ( ُ)
 ".النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أىل األثر نزىةكاشتو كامالن: "( ِ)
 (ىػِٖٓ: اظتتوىف) العسقالين حجر بن أزتد بن ػتمد بن علي بن أزتد الفضل أبو (ّ)
 .َُٓإحتاؼ األكابر، ص ( ْ)
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 (1)فضقؾة الشقخ ادحدث عبدالرمحن بن عبداحلي الؽتاين 

 .وأجوزه إجوزة ظوميظؾقف افشقخ صحقح افبخوري، ؿرأ 

  عبداهلل عؿر األهدلفضقؾة الشقخ 

 إجوزة ظوميؿرأ ظؾقف افشقخ صحقح اإلموم مسؾؿ، وأجوزه 

 (2)فضقؾة الشقخ عبداهلل بن محود التوجيري 

 .وأجوزه إجوزة ظومي افبخوري، صحقحؿرأ ظؾقف افشقخ 

  (1)عبدالوكقل اهلاصؿيفضقؾة الشقخ ادحدث 

                                                 

الشيخ الصاحل اظتعمر مسند العصر كاظتغرب كابن مسندمها عبدالرزتن بن عبداضتي بن عبدالكبّب الكتاين ( ُ)
ىػ، كيركم الشيخ شتاعان مع اإلجازة عن: ُّّٖاضتسِب الفاسي، كلد الشيخ حفظو اهلل سنة  اإلدريسي

ىػ(، كالسيد اظتكي بن ُّْٓىػ(، كالسيد ػتمد بن جعفر الكتاين )ت:ُِّٖالسيد عبداضتي الكتاين )ت:
علي  ىػ(، كالسيد ػتمد إدريس بن ػتمد اظتهدم بن ػتمد بنُّٓٓػتمد بن علي البطاكرم الرباطي )ت:

ىػ( كغّبىم كثّب من شيوخ اإلجازة. نيل األماين بفهرسة مسند العصر عبدالرزتن بن َُّْالسنوسي )ت:
 كما بعدىا.  ٕٓعبداضتي الكتاين، ػتمد زياد التكلة، ص 

 بن عبداهلل بن عبدالرزتن بن زتود بن اهلل عبد بن زتود بن اهلل عبد الشيخ األسيف العالمة الفقية احملدث ىو (ِ)
 القبيلة عنزة قبلة من كبّب بطن - التحتية اظتوحدة الباء بتشديد - جبارة آؿ التوجيرم من عبداهلل بن مقحم
التوجيرم.  زتود اجملاىد العالمة الشيخ معركؼ علم فوالده علم بيت يف الشيخ كلد .العدنانية الربعية الوائلية

 ملتقى أىل اضتديث.
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 .، وأجوزه إجوزة ظوميافبخوري ومسؾؿ لؿرأ ظؾقف افشقخ صحقح

 (2)فضقؾة الشقخ عيل بن حمؿد الـحاس 

 .وأجوزه إجوزة ظومي افبخوري. صحقحؿرأ ظؾقف افشقخ 

                                                                                                                            

كاف بداية تعليمو على يد ىػ،  ُّٕٓكلد عاـ سابقا،  اضتراـ باظتسجد اظتدرس اعتامشي اضتق عبد الوكيل عبد (ُ)
جده/ الشيخ عبد الواحد رزتو اهلل مث التحق بإحدل اظتدارس اضتكومية، مث التحق ٗبدرسة دار اضتديث 
احملمدية ببلدة جالؿ بور كتعلم على يد الشيخ سلطاف ػتمود كىو أكرب تالمذة كالده كمكث فيها أربع 

مث التحق ٗبدرسة حتفيظ القراف.  .ات حٌب مت ترحيل أسرة كالده إذل اضتجاز حيث كاف كالده ٗبكة اظتكرمةسنو 
ٗبكة حٌب خترج منها ، مث التحق ٗبدرسة دار اضتديث يف دار األرقم يف أصل الصفا مث أكمل تعليمو على يد 

أيب ػتمد عبد اضتق بن الشيخ  (ُة )الركايكمن أساتذتو الذين حصل منهم إجازة  .كالده يف اظتسجد اضتراـ
السالـ لشيخ عبد( اّاألحوذم )الشيخ عبيد اهلل الرزتاين تلميذ صاحب حتفة ( ِاعتامشي )عبد الواحد 

لشيخ مشس اضتق ( آكالده )الشيخ سلطاف ػتمود كىو أكرب تالمذة ( ْاضتديث )بستوم مدير مدرسة دار 
الشيخ اضتافظ ػتمد عبد اهلل بدىي مالوم ( ٔالدىلوم )ق تلميذ السيد نذير حسْب ابن الشيخ عبد اضت

 .(َُِٓ)اعتامشي، . شيخ اضتديث
 درس ، ـ ُّٗٗ يف دمياط ٗبحافظة بفارسكور كلد ، النحاس توفيق ػتمد علي/  الدكتور الشيخ فضيلة ىو (ِ)

 إذل انتقل مث ، الديِب الزقازيق ٗبعهد أستاذا ىنالك يعمل كالده كاف حيث بالزقازيق كاإلعدادية ائيةداإلبت
 الصيدلة بكلية التحق مث ، كالده يدعلى  كامال القرآف اظترحلة ىذه يف كحفظ الثانوية هبا كدرس القاىرة
 القراءات عليو كقرأ عثماف عامر:  الشيخ على القرآف خالعتا ،كجود ـَُٔٗ عاـ منها كانتهى القاىرة ٔبامعة
 نظرا كلكن ، عامر الشيخ إجازة على اعتمادا الكربل العشر بالقراءات كالده أجازه كبعدىا ، الصغرل العشر

 قرأ مث ، باضتديث كالده أجازه ككذلك ، هبا إال جييز ال فهو الصغرل إال عامر الشيخ على يقرأ دل الشيخ ألف
 اظتقدمة األكجو يف الغراء الرسالة بعدىا كألف ، الصغرل العشر عليو كختم البكرم الرازؽ عبد:  الشيخ على

 أىل من - اهلل حفظو- كالشيخ ، هبا كسر فأقرىا الرازؽ عبد الشيخ على الرسالة عرض كقد ، األداء يف
 كأصوؿ العشرة بالقراء تعريف ، عاصم عن حفص طرؽ يف اظتعادل توضيح:  مؤلفاتو كمن ، كالتأليف التحقيق
 من ذلك كغّب ، بلى ك كال على الوقف كرسالة ، األداء يف اظتقدمة األكجو يف الغراء الرسالة ، قراءهتم
 ملتقى أىل اضتديث. . آمْب ، بعلمو كنفعنا اهلل حفظو ، نثرا أك نظما كانت سواء مؤلفاتو
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  (1)غالم اهلل رمحتيفضقؾة الشقخ 

 .ؿرأ ظؾقف افشقخ صحقح اإلموم مسؾؿ، وأجوزه إجوزة ظومي

  (2)فضقؾة الشقخ قاشم الشامعي الرفاعي رمحه اهلل تعاىل 

 ـتوب ـػويي إخقور، ومتـ افغويي وافتؼريى.ؿرأ ظؾقف افشقخ 

  (3)حمؿد إرسائقل الـدويفضقؾة الشقخ ادحدث 

 .، وأجوزه إجوزة ظومي افبخوري ومسؾؿ لؿرأ ظؾقف افشقخ صحقح

                                                 

ىو أبو عبداضتليم غالـ اهلل بن اظتولوم رزتت اهلل بن ػتمد بن أخَب ػتمد بن باراف بن عثماف بن حكيم ( ُ)
ـ، بوالية قندكز مشاؿ أفغانستاف، ُّٕٗىػ، يوافق ُُّٔخاف بن عظيم خاف الكاكرم الكندرم، كلد سنة 

ظتولوم جنم الدين الكاكرم، من شيوخو: اظتولوم رحنت اهلل كالده الكرمي، اظتولوم عبدالقادر البلوشي، ا
ىػ مدرستو اضتالية باسم دار القرآف كاضتديث السلفية ُُّْاظتولوم عبدالغفار الكاكرم كغّبىم. أسس سنة 

 حتتوم على رتيع اظتراحل الدراسية من االبتدائية حٌب التخصص يف اضتديث كعلومو. 
ـ، درس يف معهد العلـو الشرعية ُِْٗالشيخ أبو اطتّب قاسم الشماعي الرفاعي كلد يف بعلبك سنة ( ِ)

ـ، لو العديد من اظتؤلفات، كاف ُِْٗاإلسالمية للجمعية الغراء يف دمشق، حاز على اإلجازة الشرعية سنة 
ػتاربان للبدع، داعيان إذل الرجوع دكمان إذل اظتصدرين القرآف كالسنة، ساىم الشيخ بتأسيس رتعية اظتقاصد 

يف مدارسها  كمارس التدريب ُٗٔٗإذل بّبكت عاـ كاف خطيبنا مفوىان، انتقل   اطتّبية اإلسالمية يف بعلبك،
الرشتية كيف اظتسجد العمرم الكبّب، ككلف بالتدريس كاطتطابة يف السجوف، كبقي كذلك إذل أف كفاتو اظتنية 

سنة. رثاه اظترحـو شفيق جدايل بقصيدة. نثر ْٔـ، عن عمر ُٖٖٗيف اطتامس عشر من شهر دتوز عاـ 
 كما بعدىا. ََِٖصتواىر كالدرر، ص ا

 نىذير تلميذ اصتيورم؛ عبداضتكيم عن إجازةن  يركم الندكم، كىو السلفي إبراىيم ػتمد بن إسرائيل ػتمد (ّ)
 تالمذة من كاحدو  غّب عن الٌشٍكراكم، عبداصتبار عن كغّبىا الست لألمَّات شتاعان  الد ىلوم، كيركم حسْبً 

 ملتقى أىل اضتديث، نقالن عن ثبت الكويت، حملمد زياد التكلة. .حسْب نذير
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  (1)حمؿد األكصاري األعظؿيفضقؾة الشقخ ادحدث 

 .ؿرأ ظؾقف افشقخ صحقح اإلموم مسؾؿ، وأجوزه إجوزة ظومي

  (2)رمحه اهلل تعاىل حمؿد العؾوي ادالؽيفضقؾة الشقخ ادحدث 

 هـ(.1425)ت:

فستي، وأجوزه هبو، وأجوزه ـذفؽ ؿرأ ظؾقف افشقخ أول حديٌ مـ افؽتى ا

 إجوزة ظومي.

  (3)حمؿد قاشم الوصيلفضقؾة الشقخ 

 ؿرأ ظؾقف افشقخ صحقح اإلموم مسؾؿ، وأجوزه إجوزة ظومي

                                                 

 يف كلد األثرم، األعظمي عبداهلل بن العلي عبد بن األنصارم ػتمد اظتسند العادل، الشيخ ىو (ُ)
 اصتامعة يف درس. األنصار أيدم على أسلموا الذين ألهنم: كالء نسبة األنصارم كنسبة ـ،ُّّٗ/َُ/ِْ

 من كخترج الرزتانية، اضتديث دار كمدرسة بنارس، يف السعيدية اظتدرسة يف درس كما ٗبئو، العربية العاظتية
 مولوم،: شهادات على كحصل الشريعة، يف الفضيلة بشهادة مئو ٗبدينة عاـ بفيض اإلسالمية اصتامعة
 .(َُُِ)اظتساجد،  باعتند اضتكومية التعليمية اعتيئة من كفاضل ككامل، كعادل،

 ،(ىػ ُِْٓ - ىػ ُّٕٔ) اعتامشي اضتسِب اإلدريسي عباس بن علوم بن ػتمد كاشتو اظتالكي علوم ػتمد (ِ)
 من الكثّب بْب تنٌقل. اضترمْب ثٗبحد كييلقب اظتالكي، اظتذىب أئمة من اظتسلمْب الدين علماء أبرز أحد

 العلماء.  كبار عن ليأخذ اإلسالمي العادل يف العلمية اضتواضر
ػتمد بن قاسم بن إشتاعيل الوشلي، كلد ٗبدينة الزيدية الٍب تعترب من أعرؽ اظتدف العلمية يف اليمن سنة ( ّ)

ىػ، قرأ على شيوخ اضترمْب كغّبىم منهم: العالمة علوم عباس مالكي اضتسِب، كعبداهلل سعيد ػتمد َُّٔ
من العالمة ػتمد العريب التباين، كغّبىم. د حسن ػتمد اظتشاط، كأجيز لفظان عبادم اللحجي، كالعالمة السي

 كما بعدىا. ٖمن ثبت أريج القلم من أسانيد أئمة العلم للشيخ الوشلي ص 
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  (1)ولقد عبداهلل ادـقسفضقؾة الشقخ 

 ؿرأ ظؾقف افشقخ صحقح اإلموم مسؾؿ، وأجوزه إجوزة ظومي

  (2)هـ(1434رمحه اهلل تعاىل)ت: يوشف حمؿد عتومفضقؾة الشقخ 

ؿرأ ظؾقف افشقخ احلديٌ ادسؾسؾ بوٕوفقي، وأجوزه افشقخ يقشػ إجوزة 

 ظومي.

  

                                                 

 يدرس ك اضتنبلي الفقة يف دكتوراه معو الكويت يف اظتعركفْب العلم أىل من ىو ك الكويٍب اظتنيس كليد الدكتور (ُ)
 ملتقى أىل اضتديث. .ويتالك جامعة يف

، من مواليد  عمر بن ػتمود بن يوسف الشيخ ىو (ِ)  العلـو معهد شهادة لو سوؼ مسجد ـ، إماـُٖٖٗالعتـو
 أخذ ـ،ُّٓٗ آذار ُِ ق، ُِّٕ رجب ُٔ يف الشهادة ىذه بدمشق، كحررت الغراء للجمعية الشرعية

 الدين بدر كبركتها الشاـ شيوخ شيخ احملدث:  أكعتم : كراـ كمعمرين فخاـ كمسانيد أعالـ مشايخ عن
 يـو يوسف الشيخ تيويف .الدجوم يوسف الشريف االزىر شيوخ كشيخ الدقر، علي الشيخ:  كالثاين.اضتسِب
 جراء اصتسدية قواه يف عاـ بضعف إصابتو بعد ،َُِّ أكتوبر ُِ اظتوافق ُّْْ اضتجة ذك ٕ السبت

، سوؼ. جريدة  مدينة يف النور مسجد من السبت يـو من العصر صالة بعد جثمانو تشييع مت كقد اعتـر
 .ََُِ األكؿ، كانوف/ديسمرب ٖ الدستور، ألربعاء،
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 اخلامتة

 

وذم ختوم هذا افثبً ادبورك، كسلل اهلل تعوػ أن جيعؾـو ذم خدمي ديـف، وأن 

يسخركو فـؼ حديٌ رشقفف افؽريؿ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ، وأن يدرجـو ذم ؿقفف 

 . "حيؿؾ هذا افعؾؿ مـ ـؾ خؾػ ظدوفف"اهلل ظؾقف وشؾؿ:  صذ

وأن يبورك بعؿر صقخـو افشقخ مـصقر فـؼ روايي حديٌ رشقل اهلل صذ 

 اهلل ظؾقف وشؾؿ.

 إكف ويل ذفؽ وافؼودر ظؾقف

 وكتبه9                                                                                                            

 عبداهلل هنانود. 

 هـ1437،  صقال  19 افقاؿع ؾقف:   بروت فقؾي إحد 

 م2116متقز،  24 فف: ادقاؾؼ                                                        
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 اإلجازة

احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ كبقـو حمؿد إمغ، وظذ آفف 

 أمو بعد: وشؾؿ أمجعغ، ومـ اتبعفؿ بنحسون إػ يقم افديـوصحبف 

 ................................ :/ةافػوضؾ /تمـل إخ /تؾؼد ضؾى

 ؿرئ وهق /  /تشؿع /  /تؿرأ اإلجوزة هبذا افثبً، بعد أن 

 ظعَّ مـ ـتبف: تسؿع /هليسؿع

1- ....................................................................... 

2- ....................................................................... 

3- ....................................................................... 

4- ....................................................................... 

5- ....................................................................... 
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بـ ....................................  /ةادذـقر /توؿد أجزت إخ

بوفؼط ادعتز ظـد أهؾ إثر، وهق افتثبً ذم إداء وافتحؿؾ ظـد افروايي، وظدم 

/ ق أٓ يـسوينافتسوهؾ ادخّؾ افذي يمدي فـؼؾ اخلطل أو افتسبى بوفؾحـ. وأرج

 افرابحي.  /هومـ دظقة صوحلي، ذم أوؿوتف تـسوين

 واحلؿد هلل افذي بـعؿتف تتؿ افصوحلوت.

 م21هـ، ادقاؾؼ:     /      /   14/        /   

 وكتبه9                                                                                                    

 الشيخ منصور علي بنوت                                                                                     
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 ادصادر وادراجع

إحتوف إـوبر بنشـود افدؾوتر، حمؿد بـ ظع افشقـوين، حتؼقؼ: خؾقؾ بـ  (1

 م.1999، 1بروت، ط –ظثامن اجلبقر افسبقعل، دار ابـ حزم 

، 15بروت، ط –إظالم، خر افديـ افزرـع، دار افعؾؿ فؾؿاليغ  (2

 م.2112

 إمؿ إليؼوظ اهلؿؿ، افؽقراين، د.ت. (3

حتبر افتقسر ذم افؼراءات افعؼ، ابـ اجلزري، حتؼقؼ: أمحد افؼضوة، دار  (4

 م.2111، 1ظامن، ط –افػرؿون 

افدمشؼل،  تػسر افؼرآن افعظقؿ، أبق افػداء إشامظقؾ بـ ظؿر بـ ـثر (5

 م.1999، 2حتؼقؼ: شومل شالمي، دار ضقبي، ط

حك افشورد مـ أشوكقد حمؿد ظوبد، حمؿد ظوبد افسـدي إيقيب،  (6

 هـ.1424، 1طافريوض،–تبي افرصدحتؼقؼ: خؾقؾ ظثامن افسبقعل، مؽ

افروض افػوئح وبغقي افغودي وافرائح بنجوزة ؾضقؾي إشتوذ حمؿد  (7
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داين، حتؼقؼ: يقشػ ادرظشع، دار ريوض ادوفح، حمؿد يوشغ افػو

 م.2115، 1بروت، ط –افبشوئر اإلشالمقي 

شد إرب مـ ظؾقم اإلشـود وإدب، أيب ظبداهلل حمؿد إمر افؽبر  (8

 ، د.ت.2ادكي، مطبعي حجوزي، ط

بروت،  –شر أظالم افـبالء، صؿس افديـ افذهبل، ممشسي افرشوفي  (9

 م.1985

 بروت، د.ت. –صحقح مسؾؿ، دار إحقوء افساث  (11

 ضقء افصبوح بذـر أشوكقد افشقخ ادؼرئ مصبوح ذم افؼرآن افؽريؿ (11

ؾفرس افػفورس وإثبوت ومعجؿ ادعوجؿ وادشقخوت  (12

وادسؾسالت، حمؿد ظبداحلل افؽتوين، حتؼقؼ: إحسون ظبوس، دار 

 م.1989، 2بروت، ط –افغرب اإلشالمل 

ـقػ كستػقد مـ افؽتى احلديثقي افستي، ظبدادحسـ افعبود، دار ادغـل  (13

 م.2112ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي،  –
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افؾؿعي ذم إشـود افؽتى افتسعي فػضقؾي افشقخ ادحدث ادحؼؼ افسقد  (14

صبحل بـ جوشؿ افبدري افسومرائل، ختريٍ حمؿد زيود افتؽؾي، دار 

 م.2111، 1بروت، ط –افبشوئر اإلشالمقي 

ادسـد افصحقح ادختك بـؼؾ افعدل ظـ افعدل إػ رشقل اهلل صذ  (15

اهلل ظؾقف وشؾؿ، مسؾؿ بـ احلجوج افـقسوبقري، حتؼقؼ: حمؿد ؾماد 

 بروت، د.ت، د.ط. –ظبدافبوؿل، دار إحقوء افساث 

مشقخي افؽامل ابـ محزة، بعـويي بسوم ظبدافؽريؿ احلؿزاوي، مرـز  (16

 م.2116، 2ظؾقم احلديٌ، ط

ادعجؿ ادػفرس، ابـ حجر افعسؼالين، حتؼقؼ: حمؿد صؽقر ادقوديبل،  (17

 م.1996، 1بروت، ط –ممشسي افرشوفي 

مـي افرمحـ ذم أشوكقد حسغ ظسران، حسغ أمحد ظسران، بعـويي  (18

 م.2115، 2بسوم ظبدافؽريؿ احلؿزاوي، ط

، 1مـفوج افسـي افـبقيي، ابـ تقؿقي، جومعي اإلموم حمؿد بـ شعقد، ط (19

 م.1986
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ادقضل، موفؽ بـ أكس، حتؼقؼ: حمؿد مصطػك إظظؿل، ممشسي زايد  (21

 م.2114، 1اإلمورات، ط –بـ شؾطون 

 مقؿع إفقـي افثؼوذم اإلفؽسوين. (21

 مقؿع افثبً افعوم دسـدي اإلشالم اإلفؽسوين. (22

 مقؿع افشقخ رجى ديى افرشؿل (23

 مقؿع بؾدة برجو آفؽسوين. (24

 احلديٌ آفؽسوينمقؿع مؾتؼك أهؾ  (25

 مقؿع وزارة إوؿوف افؽقيتقي. (26

كثر اجلقاهر وافدرر ذم ظؾامء افؼرن افرابع ظؼ، يقشػ ادرظشع، دار  (27

 م.2116بروت،  –ادعرؾي 

كعؿي ادـون ذم أشوكقد صقخـو أيب ظبدافرمحـ، حمؿد بـ ؽوزي بـ داوود  (28

 افؼرر افبغدادي، ـتوب افؽسوين.
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مسـد افعك ظبدافرمحـ بـ ظبداحلل افؽتوين، كقؾ إموين بػفرشي  (29

 م.2111، 1حمؿد زيود افتؽؾي، دار احلديٌ افؽتوكقي، ط

 أريٍ افؼؾؿ مـ أشوكقد أئؿي إمؿ، حمؿد بـ ؿوشؿ افقصع. (31

 جريدة افدشتقر (31
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 ففرس ادحتويات

 

 ٓ ................................................................................... تقدمي

 ُُ ...............................................................وأمهقَّتف افَثَبً مػفقم

 ُٔ ................................... اهلل حػظف بـقت مـصقر فؾشقخ افذاتقي افسرة

 ُِ ............................................. ظؾقفؿ ؿرأهو افتل افؽتى مع افشققخ

 ُِ ................افشوضبقي ضريؼ مـ ظوصؿ ظـ حػص بروايي افؽريؿ افؼرآن

 ِْ ................. افشوضبقي ضريؼ مـ ظوصؿ ظـ صعبي بروايي افؽريؿ افؼرآن

 ِٔ ................... كشقط أيب ضريؼ مـ كوؾع ظـ ؿوفقن بروايي افؽريؿ افؼرآن

 ِٗ ..................... إزرق ضريؼ مـ كوؾع ظـ ورش بروايي افؽريؿ افؼرآن

 ِّ ................................ افزيوت محزة ظـ خؾػ بروايي افؽريؿ افؼرآن

 ّٔ ....................... افبكي ظؿرو أيب ظـ افدوري بروايي افؽريؿ افؼرآن

 ّٗ ...................................... ادتقاترة افعؼ بوفؼراءات افؽريؿ افؼرآن
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 24.............................................. اددين كوؾع اإلموم ؿراءة إشـود

 22.......................................... ادؽل ـثر ابـ اإلموم ؿراءة إشـود

 24............................................. افبكي ظؿرو أيب ؿراءة إشـود

 24.............................................. افشومل ظومر ابـ ؿراءة إشـود

 24.......................................... افؽقذم ظوصؿ اإلموم ؿراءة إشـود

 45............................................ افؽقذم محزة اإلموم ؿراءة إشـود

 44........................................ افؽقذم افؽسوئل اإلموم ؿراءة إشـود

 44......................................... اددين جعػر أيب اإلموم ؿراءة إشـود

 44....................................... افبكي يعؼقب اإلموم ؿراءة إشـود

 45........................................... افبزار افعوذ خؾػ ؿراءة إشـود

 ُٔ ............................................................. وافدرة اجلزريي متـ

 ِٔ .................................................................... افشوضبقي متـ

 َٕ ............ (هـ769:ت) ظؼقؾ ٓبـ موفؽ، ابـ أفػقي ظذ ظؼقؾ ابـ ذح

 ُٕ ........................................ (هـ683:ت) رادختو فتعؾقؾ آختقور



 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث 043

 ِٕ .. (هـ733:ت) مجوظي ٓبـ وادتعؾؿ افعومل أدب ذم وادتؽؾؿ افسومع تذـرة

 ّٕ ................................. (هـ256:ت) افبخوري فإلموم ادػرد إدب

 ٕٓ .......................... (هـ676:ت) افـقوي افديـ ذف فإلموم إذـور

 ٕٔ ............................. (هـ774:ت) ـثر ٓبـ احلديٌ ظؾقم اختصور

 ٕٕ ............................ (هـ242:ت) افطقد أشؾؿ بـ دحؿد إربعغ

 ٖٕ ........................................... (هـ1162:ت) افثؿغ اجلقهر ظؼد

 ٕٗ ...................................... (هـ676:ت) فؾـقوي افـقويي إربعغ

 َٖ ................................ (هـ676:ت) فؾـقوي احلؼوئؼ ضالب إرصود

 ُٖ ..................... (هـ1216:ت) ظبدافقهوب بـ دحؿد افثالثي إصقل

 ِٖ ........................ (هـ1175:ت) شـبؾ شعقد دحؿد افسـبؾقي إوائؾ

 ّٖ ............................. (هـ852:ت) افعسؼالين حجر ٓبـ ادرام بؾقغ

 ْٖ ......... (هـ911:ت) فؾسققضل افـقاوي تؼريى ذح ذم افراوي تدريى

 ٖٓ ........ (هـ741:ت)افتـزيؾ معوين ذم افتلويؾ فبوب ادسؿك اخلوزن تػسر



044 

 

 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث

 ٖٔ ..................................... (هـ676:ت) فؾـقوي وافتقسر افتؼريى

 ٕٖ ............................. (هـ1216:ت) ظبدافقهوب بـ دحؿد افتقحقد

 ٕٖ ............................................ (هـ241:ت) أمحد اإلموم ثالثقوت

 ٖٖ ..................................................... بوحلـوبؾي ادسؾسؾ احلديٌ

 َٗ .................................................... بوفشوؾعقي ادسؾسؾ احلديٌ

 ُٗ ...................................................... بودوفؽقي ادسؾسؾ احلديٌ

 ّٗ ...................................... (هـ676:ت) فؾـقوي افصوحلغ ريوض

 ّٗ ............................................... (هـ273:ت) موجف ٓبـ افســ

 ٓٗ .................................. (هـ275:ت) افسجستوين داود ٕيب افســ

مذي افُســ  ٕٗ ................................................. (هـ279:ت) فؾسِّ

 ٖٗ ................................................ (هـ385:ت) افدارؿطـل شــ

 ٗٗ ................................................... (هـ255:ت) افدارمل شــ

 َُُ ................................... (هـ313:ت) فؾـسوئل افســ مـ ادجتبك



 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث 045

 َُِ ........................... (هـ279:ت) افسمذي فإلموم ادحؿديي افشامئؾ

 َُٕ ............................................ (هـ311:ت) خزيؿي ابـ صحقح

 َُٗ .............................................. (هـ256:ت) افبخوري صحقح

 ُُُ ................................................. (هـ261:ت) مسؾؿ صحقح

 ُُِ ............................................. (هـ321:ت) افطحوويي افعؼقدة

 ُُّ .................. (هـ611:ت) ادؼدد ظبدافغـل فإلموم إحؽوم، ظؿدة

 ُُٖ ................................ (هـ926:ت) إكصوري فزـريو  افعالم ؾتح

 ُُٗ ................... (هـ1216:ت) ظبدافقهوب بـ دحؿد افشبفوت ـشػ

 ُُٗ ............................ (هـ593:ت) صجوع ٕيب وافتؼريى افغويي متـ

 ُُِ ................. (هـ463:ت) افبغدادي فؾخطقى افروايي ظؾؿ ذم افؽػويي

 ُِِ ................................. (هـ723:ت) آجروم بـٓ أجرومقي متـ

 ُِّ ................................................. (هـ776 :ت)  خؾقؾ خمتك

 ُِْ ............................................................... بوٕوفقي ادسؾسؾ



046 

 

 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث

 ُِٔ ................................. (هـ241: ت) حـبؾ بـ أمحد فإلموم ادسـد

 ُِٕ ................................ (هـ415:ت) فؾحوـؿ احلديٌ ظؾقم معرؾي

 ُِٗ ............................................ (هـ643:ت) افصالح ابـ مؼدمي

 ُُّ .................... (هـ817: ت) ؾفقثؿلف يعذ أيب زوائد ذم افعع ادؼصد

 ُِّ ....................................................... احلـبع ؿدامي ٓبـ ادؼـع

 ُّّ ...................... (هـ317:ت) اجلورود ٓبـ ادسـدة افســ مـ ادـتؼك

 ُّْ ...................... (هـ562:ت) تقؿقي ٓبـ افؼظقي إحؽوم ذم ادـتؼك

 ُّٓ .......... (هـ816:ت) اهلقثؿل فإلموم حبون ابـ زوائد إػ افظؿآن مقارد

 ُّٔ ....... .افشقبوين احلسـ بـ حمؿد بروايي( هـ179:ت) موفؽ اإلموم مقضل

 ُّٕ ............. افؾقثل حيقك بـ حيقك بروايي( هـ179:ت) موفؽ اإلموم مقضل

 ُّٖ ............................ (هـ748:ت) فؾذهبل ادصطؾح ظؾؿ ذم ادقؿظي

 ُّٗ ........................................ (هـ852:ت) حجر ٓبـ افـظر كزهي

 ُْٓ .............................................................................. اخلومتي



 وتت فضيلة الشيخ منصور علي بّنَبَث 047

 ُْٔ ............................................................................ اإلجوزة

 ُْٖ .................................................................. وادراجع ادصودر

 ُّٓ ................................................................. ادحتقيوت ؾفرس
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