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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللهلل نان وارون سنفسانهلل ونان  ايمهللل س مهلللناهلل 

نضل له ونن يضلل فاال ااهلل ل لاهأ وسواهد سن ه إلاه إه اهلل وحاده ه واري  لاه نن يهده اهلل فال 
 وسوهد سن حممداً  بده ون ولهأ

 ﴾يهللسَياَُّههلل الَِّذيَن آَنُنوا اتاَُّقوا اللََّه َحقَّ تُاَقهللتِِه َوَه ََتُوُتنَّ ِإهَّ َوسَنْاُتْم ُنْسِلُمونَ ﴿
ُهَماهلل  يهللسَياَُّههلل﴿ َههلل َزْوَجَههلل َوبَاََّّ ِنناْ النَّهللُس اتاَُّقوا نَبَُّكْم الَِّذل َخَلَقُكْم ِنْن نَاْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِنناْ

 ﴾يًبهللنَِجهللًه َكِثريًا َوِنَسهللًء َواتاَُّقوا اللََّه الَِّذل تَاَتَسهللَءُلوَن بِِه َواْْلَْنَحهللَم ِإنَّ اللََّه َكهللَن َ َلْيُكْم َنقِ 
هلل الَِّذيَن آَنُنوا اتاَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَاْوًه َ ِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم سَْ َمهللَلُكْم َويَاْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم يهللسَياُّهَ ﴿

 ﴾َوَنْن يُِطْع اللََّه َوَنُ وَلُه فَاَقْد فهللَز فَاْوزًا َ ِظيًمهلل
هتهلل وكال حمد ا  سه وإن سصدق الكالم كالم اهلل وخري اهلدل ادل حممد وور اْلناون حماد هلل

 بد   وكل بد   ضالل  وكل ضالل  يف النهللنأ
قااد ناانَّ اهلل  لاانَّ بهللهنتهااهللء ناان تاادنيس نوكاان اننااهللم نهلللاا  باان سنااس اْلصااب ن ف سنااهلل بعااد 

اا فنحببا  5/1438/ 23املوافق اه نني إنهللم  ان اهلجرة نمحه اهلل تعهللىل وذل  يوم  (،ه179ل)
وذكر بعض سمسهللء  وروح املوكنإ نهلل ل إىل بعض وسَتم  ذل  بذكر ه، س هللنيدل إلي ب  فيه ذكر 

خرجااه   سخاان سبااو  ماار سمحااد قااد و  وايوخن وكتاامل املااايلهللل الاايل حصاال    بفضاال اهلل تعااهللىلأ
 اهللق احلاهللفا ابان ، (1)الارواةنوى املوكان  ان انناهللم نهلللا  فاع نفاري نان وقاد بهللزنول، حفظه اهلل؛ 

وإليااا   نواة للموكااانأ   ااابعس اااهللنيده إىل ( 38-36صيف املعجااام املفهااارس ) (ااااا 852ل)حجااار 
    اؤهء الرواة السبعس هللنيدل إىل  يهللق 
 

                                           

احلااااااهللفا اباااااان حجاااااار يف فااااااع سبوحممااااااد اباااااان اْلكفااااااهللى كتهللبااااااهللً مسااااااهلله تساااااامي  ناااااان نوى املوكاااااان  اااااان نهلللاااااا  ذكااااااره  (1)
  سخربنَااااااهلل سَبُااااااو َ لاااااان  الفهللضاااااالن َ اااااان بإ اااااانهلل ل إىل احلااااااهللفا اباااااان حجاااااار قااااااهللل سنويااااااه؛ (399املعجاااااام املفهاااااارس )

 أَ لاااان  باااان  ماااار الااااواى َ اااان  باااادالرَّمْحَن باااان نكاااان سَنبنَنَااااهلل جاااادل سَبُااااو كَااااهللِار السااااَلِفن احْلَااااهللِفا سَنبنَنَااااهلل اْْلَْكَفااااهللِى  بِااااهِ 
الدناااااقن كتهللبااااهللً مسااااهلله إرااااهللمل السااااهللل  باااارواة املوكاااان  اااان اننااااهللم نهلللاااا  فااااع فيااااه تسااااعهللً فااااع اباااان نهللصاااار الاااادين و 

بإ اااااانهلل ه  اااااان سواااااايهللخه إىل اباااااان نهللصاااااار وسنول اااااااذا الكتااااااهللر  اااااان يو اااااا  املر ااااااالن  و اااااابعني ناويااااااهللً للموكاااااانأ
اااااااا يف الفهر اااااا  953وسون  اباااااان كولااااااون ل (أ1/516كمااااااهلل يف نعجاااااام املعااااااهللجم )الاااااادين نحاااااام اهلل ا ميااااااع،  

 ااااان بإ ااااانهلل ه وسنول ااااااذا الكتاااااهللر  ااااان يو ااااا  املر اااااالن ؛ ياااااهللً و ان ن ( سنبعااااا  و ااااااري363-5/319اْلو ااااا  )
 (أ1/578كمهلل يف نعجم املعهللجم )
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 ؛رواية يحيى بِ يحيى الليثي
سنويههلل  ان وايلنهلل العالنا  إناهللم احلارم املكان حمماد السابيل نمحاه اهلل تعاهللىل  ان وايله  باد 
احلق اهلهللمشن  ن سيب  عيد حسني بن  بدالرحيم  ن السيد نذير حسني  ن حمماد  هللباد الساندل 

العمارل  ان حمماد باان  اعيد املادى  ان  باادالواهللر الطنطاهللول  ان حمماد باان  ان صاهللب بان حممااد 
 بدالبهللقن الزنقاهللى ا واهللنح املوكان ا  ان سبياه  ان  لان بان حمماد بان سمحاد بان  بادالرمحن اْلجهاونل 
 ن حممد بن سمحد الرنلن  ن الزين زكريهلل اْلنصهللنل  ن احلهللفا ابن حجر العسقالى  ن حممد بن 

 ن حمماد بان  لان  ان حمماد بان حمماد الدهصان  ان  بادالعزيز  ان جاده   لن بن  قيل البهلللسن
سيب الطااهللار إمسهلل ياال باان نكاان  اان حممااد الطركوواان  اان البااهللجن ا وااهللنح املؤكاان ا  اان القهللضاان سيب 
الوليد يونس بن  بداهلل الصفهللن القركيب  ن حيىي بن  بداهلل الليثن  ن  بيداهلل بن حيىي الليثان  ان 

 لليثن  ن اننهللم نهللل أسبيه حيىي بن حيىي ا
"تنبياااه   حياااىي بااان حياااىي، ااااذا  (  36صقاااهللل الااارو اى يف صااال  ا لااا  )وصاااول السااال  )

صااهللحمل الرواياا  املاااهونة اتن، نااهللل  اان  سنبااع و ال ااني ونااهلل تني، وه نواياا  لااه يف الصاا ي ني، وه 
  بقي  الكتمل الست أ

حياىي باان بكار باان  باد الاارمحن  سبااو زكرياهلل حياىي باان  ونوى املوكان  ان نهلللاا  سيضاهللً حيااىي آخار
التميمن احلنظلان، ناهللل  ان   ا  و اارين وناهلل تني، نوى  ناه البلاهللنل ونسالم يف صا ي يهمهلل، 

 أاااوقد يظن سحدمههلل اهخر"
 ؛رواية أبي مصعب الزهري 

 ن الايخ  بداحلق اهلهللمشن  ن سيب  عيد  ن السيد ناذير سنويههلل  ن ويلنهلل حيىي املدنس 
حسااني  اان الاااهلله إ اا هللق  اان الاااهلله  باادالعزيز  اان الاااهلله و  اهلل  اان سيب الطااهللار الكاار ل  اان 
والده إبراايم بن حسن الكر ل وسمحاد بان حمماد النللان املكان و باداهلل بان  اهلل  البصارل وحسان 

 ان  اهلل  بان حمماد السانهونل  ان حمماد بان سمحاد  بن  لن العجيمان  ان حمماد بان العاالء الباهللبلن
 ااان سيب  باااد اهلل حمماااد بااان حمماااد البهلللسااان الغيطااان  ااان الااازين اْلنصاااهللنل  ااان احلاااهللفا ابااان حجااار 

الصاهللحلن  اان احلاهللفا فااهللل الاادين يو ا  باان الزكاان  باد الاارمحن املازل  اان حممااد بان الكمااهللل  بااد 
 حممد بن اب  اهلل السيدل  ن  عيد الرحيم املقد ن  ن املؤيد بن حممد بن  لن الطو ن  ن سيب

بااان حمماااد الب اااريل  ااان زااااار بااان سمحاااد السرخسااان  ااان إباااراايم بااان  باااد الصااامد اهلاااهللمشن  ااان سيب 
 أنهللل  اننهللم نصعمل سمحد بن سيب بكر الزارل  ن 
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  ؛رواية يحيى بِ ُبد اهلل بِ بكير ُِ مالك
الساارل  اان حممااد باان  سنويهاهلل  اان واايلنهلل املعماار حممااد سمحاد الاااهللكرل  اان حممااد باان  اهلل 

نهللصر احلهللزنن  ن الاوكهللى  ان  باد القاهلل ن بان سمحاد  ان حمماد حياهللة الساندل  ان  اهلل  بان  باد 
اهلل بن  اهلل  البصارل  ان سبياه  باد اهلل البصارل  ان حمماد الباهللبلن  ان  لان بان إباراايم احللايب  ان 

 يل بن يو   بن سيب إ  هللق التنوخن  ن إمسهلل حممد الرنلن  ن زكريهللء  ن احلهللفا ابن حجر  ن
نكتااوم  اان نكاارم اباان حممااد باان محاازة باان سيب الصااقر  اان محاازة اباان سمحااد باان فااهللنس  اان نصاار باان 
إبراايم املقد ن  ن حممد بن جعفر امليمهلل ن  ن حممد بن العبهللس بن وصاي  الغازل  ان احلسان 

 رةأ قرسل املوكن  لى نهللل  سنبع  ارة ن  بن الفرج الغزل  ن حيىي بن  بد اهلل بن بكري قهللل
 ؛رواية سويد بِ سعيد ُِ مالك 

سنويههلل  ن ويلنهلل  بد اهلل النهللخيب نمحه اهلل  ن  مار محادان اسر ان  ان حمماد الدنااقن 
ا طيمل  ن الوجياه الكزبارل  ان نصاطفى الااهللنن  ان  باد الغاس النهللبلسان  ان حمماد الغازل  ان 

زيناامل  اان حممااد باان يو اا  اباان سيب الثنااهللء سبيااه  اان زكريااهللء اْلنصااهللنل  اان احلااهللفا اباان حجاار  اان 
حمماد بان  باد  ان احلساني  باد احلاق بان  باد ا اهلللق  ان إبراايم بن حممو  بن ا اري  ن املقد ي  

سمحااد باان حممااد  اان سبااو بكاار حممااد باان نرياامل  اان  ماار باان إبااراايم الزااارل  اان  امللاا  اْل اادل
 أنهللل اننهللم  ن  ويد بن  عيد  ن الووهللء 

 ؛رواية سعيد بِ ُفير المصري ُِ مالك 
 ااان وااايله حمماااد  بااادالبهللقن  (،ااااا1411ل )سنويهاااهلل  ااان الاااايخ حمماااد يهلل اااني الفاااهلل اى 

 ان  بادالعزيز الادالول  (،ااا1313ل ) ان فضال الارمحن املارا  آباهلل ل  (،اا1364ل )اللكنول 
 ن  (،ه1145ل ) ن حممد الكوناى  (،اا1176ل ) ن والده سمحد الدالول  (اا1239ل )

 اان سمحااد الااانهللول  (،اااا1071ل ) اان سمحااد املقد اان  (،اااا1101ل )والااده إبااراايم الكااوناى 
ا  ااان (،اااه925ل ) ااان زكرياااهلل اْلنصاااهللنل  (،ااااا1004ل )ا  ااان حمماااد الرنلااان   (،اااه1028ل )

القهلل ام بان  ان فهللكم  بنا  حمماد بان  باد اهلاهلل ل  ن  (اا852ل )احلهللفا ابن حجر العسقالى 
 باد الارمحن بان  مار بان  ان نظفر  ن سيب احلسن بن املقاري  ان سيب الفضال بان نهللصار  ان احلباهللل 

 أ لنهللاننهللم  ن  عيد بن  فري  هسبي ن  بيد اهلل بن  عيد بن  فري  ن سمحد الفهللن ن  ن الن هللس 
 ؛ رواية معِ بِ ُيسى ُِ مالك 

 ااان وااايله حمماااد  بااادالبهللقن  (،ه1411ل )سنويهاااهلل  ااان الاااايخ حمماااد يهلل اااني الفاااهلل اى 
 ان  بادالعزيز الادالول  ،(ه1313ل )ا  ن فضل الارمحن املارا  آباهلل ل (،ه1364ل )اللكنول 
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 (،اااا1145ل ) اان حممااد الكااوناى  (،اااا1176ل ) اان والااده سمحااد الاادالول  (،اااا1239ل )
َزَّاحااان (،اااه1101ل ) ااان والاااده إباااراايم الكاااوناى 

 ااان سمحااااد  (،ااااا1073ل )ا  اااان  ااالطهللن امل
 ن  (،اا925ل ) ن زكريهلل اْلنصهللنل  (،اا984ل ) ن حممد الَغْيطن  (،اا1032ل )السبكن 

حممد بان  بياد اهلل املقد ان  ان سمحاد بان سيب   ن سيب (،اا852ل )احلهللفا ابن حجر العسقالى 
كهلللاامل  بااد   اان جاادل سيباحلسااني باان يو اا    اان سيبإبااراايم باان حممااو  البغاادا ل  اان كهلللاامل 
إ  هللق بن نو ى  ن  لن بن حممد الدونل  ن إبراايم الربنكن  ن ن حممد بن يو   القهلل ن ب

 نهللل  اننهللم  ن نعن بن  يسى  ن اْلنصهللنل 
 ؛رواية محمد بِ الحسِ الشيباني ُِ مالك 
 ان  ، ان سيب بكار بان واههللر العيادنوس ،سنويههلل  ن ويلنهلل املعمر حممد سمحد الااهللكرل 

سبيااه  اان الاااوكهللى  اان  باادالقهلل ن باان سمحااد الكوكبااهللى  اان  باادا هلللق باان سيب بكاار املزجااهللجن  اان 
إبراايم ابن حسان الكار ل  ان الباهللبلن  ان  اهلل  بان حمماد السانهونل  ان حمماد بان سمحاد الغيطان 

سمحاد بان  باد الباهللقن  ان  بد اهلل بن حمماد القطعان  ن الزين اْلنصهللنل  ن احلهللفا بن حجر  ن 
حمماد بان سمحاد بان  ان  بد الغفهللن بن حممد املؤ ر  ن سمحد بن احلسن بن خريون  ن البطن  بن

حممد بان احلسان  ن سمحد بن حممد النسهلل ن  ن بار بن نو ى اْل دل  ن احلسن بن الصوامل 
 أنهللل  اننهللم  ن الايبهللى 

َهر ي الغافقي ٍ النَجون ند َحد يث َمالك ألبي النَقاس   ؛م سن
 بدالوكيل اهلهللمشن  ن سبيه  بد احلق  ن السيد ناذير حساني  ان  بادالرمحن بان سنويه  ن 

 ليمهللن اْلادل اليمهللى  ن حممد بن حممد بن  ن  املغريب  ن سمحد بن العجل  ن حيىي بن نكرم 
الطربل  ان الازين اْلنصاهللنل والاامس السالهللول  ان احلاهللفا ابان حجار  ان سيب ِإْ اَ هللق التناوخن 

اد بان َ ن َسمْحد ابْان سيب  كهلللامل  ان َجْعَفار بان َ لان   ان  باد اهلل ابْان  باد الارَّمْحَن العثماهللى  ان حُمَمَّ
 َنْنُصون  ن َسمْحد بن  عيد اْبن نَِفيس  ن سيب اْلَقهللِ م  بد الرَّمْحَن بن  بد اهلل الغهللفقن ا َْْوَارِل بِهِ 

  ؛كتاب شرح الموطأ ألبي جعفر أحمد بِ نصر الداودي المالكي التلمساني
 اان ، حممااد باان  ااهلل  الساارل اان  سنويااه  اان واايلنهلل حساان بااهلل  ااندوه  اان الااايخ  ماار محاادان اسر اان

بان سمحاد الكوكباهللى  ان  بادا هلللق بان سيب بكار   ان الااوكهللى  ان  بادالقهلل ن ،الاري  حمماد بان نهللصار احلاهللزنن
املزجهللجن  ن إبراايم ابن حسن الكر ل  ن الباهللبلن  ان  اهلل  بان حمماد السانهونل  ان حمماد بان سمحاد الغيطان 

َ لان  الفهللضالن َ ان َسمْحاد بان سيب كهلللامل َ ان َجْعَفار بان َ لان    ن الزين اْلنصهللنل  ن احلاهللفا ابان حجار  ان َسيب
  بد الرَّمْحَن احلَْْضَرِنن  َ ن  بد الرَّمْحَن بن حُمَمَّد بن  تهللر َ ن يُوُ   بن  بد اهلل النمرل َ نُه َ ن حُمَمَّد بن 
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  ؛ التمهيد واالستذكار البِ ُبد البر
 اان واايلنهلل سمحااد باان حيااىي النجماان نمحااه اهلل تعااهللىل  اان حممااد احلجاان  اان حممااد  مااهللسنويه

احلمصن  ن حممد  ليم  ن  الء الدين ابن حمماد سناني  هللبادين  ان حمماد سناني بان  هللبادين  ان 
حممد احلمول  ن صهللب ا نيس  ن حممد الرو اى  ن املعمر حمماد الااوبرل  ان الزياهلل ل  ان ابان 

َ لن  الفهللضلن َ ان يُاوُنس بان سيب ِإْ اَ هللق سَنبنَنَاهلل حلهللفا ابن حجر  ن سيب سيب وري  املقد ن  ن ا
 سيب  مرَان ُنوَ ى بن سيب تليد َ ن سيب  مر بِهِ سَبُو احْلسن اْبن الصَّهللبُوِى سَنبنَنهلل سَبُو كهللِار السَلِفن َ ن 

 ؛شرح الزرقاني
الوكيال اهلااهللمشن فاايعهم   باادالاايخ حياىي املاادنس و الااايخ حممااد السايبل و الاايخ سنوياه  اان 

 ن  بداحلق اهلهللمشن  ن سيب  عيد حسني بن  بدالرحيم  ان السايد ناذير حساني  ان حمماد  هللباد 
السااندل  اان صااهللب باان حممااد العماارل  اان حممااد باان  ااعيد املاادى  اان  باادالواهللر الطنطااهللول  اان 

 أحممد بن  بدالبهللقن الزنقهللى وهللنح املوكن
  )صرأوالزنقهللى نسب  إىل ُزنقهللن نن قرى ننومل 

ْة:الذيِ تحملت ُنهٍ الرواية الشيوخ ومِ    إجا
واو يرول  ن سمحد بن  مر البهللن و ن الكتهللى ؛ الشيخ أحمد بِ أبي بكر الحبشي

 و ن و مر محدان اسر ن وفهلل   آخرينأ (فهرس الفهارس)صهللحمل 
 أ (وأسانيد أحمد بِ أبي بكرطيب الذكر في ثبت )سنول  نه  بته 

 ن والده سيب بكر احلبان  بته املسمى با ا أحمد بِ أبي بكر الحبشي وسنول  ن ويلن
 أ(فلك أسانيد االتصا  بالحبيب البشير ىلدليل المشير إل)ا

 ن  مر محدان اسر ن و بد اهلل نهللزل  أحمد بِ أبي بكر الحبشيوسنول  ن ويلنهلل 
فتح القوي في )  ونريام  ن حسني بن حممد احلبان  بته املسمى بااهلندل و بد احلن الكتهللى

 أ(ذكر أسانيد حسيِ الحبشي العلوي
الآلليء الدرية في )  نول  نه  بتهس؛ ومنهٍ الشيخ العالمة أحمد بِ يحيى النجمي

 أ(جمع األسانيد النجمية
  نه  بتهسنول  ؛ ومنهٍ: مولوي إُزاْ الحق بِ مولوي مظهر الحق األركاني المكي

ْات السنية في طائفة مِ أمهات الكتب الحديثية)  أ(اإلجا
النهج البديع ) سنول  نه  بته املسمى با ومنهٍ الشيخ ربيع بِ هادي ُمير المدخلي:

 أ(بأسانيد ومرويات الشيخ ربيع
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  (.نعمة المنان)  سنول  نه  بته؛ ومنهٍ صبحي بِ جاسٍ البدري الحسيني السامرائي
ْة قاسٍ بِ إبراهيٍ بِ حسِ البحرشيخنا  إتحاف ) سنول  نه  بته املسمى با؛ باإلجا

ويقع يف مخس   (،الدهر في أسانيد الفقير إلى اهلل تعالى قاسٍ بِ إبراهيٍ بِ حسِ البحر
 سجزاءأ 

سنول  ن ويلنهلل حممد بن سيب بكر احلبان ؛ ومنهٍ الشيخ محمد بِ أبي بكر الحبشي
الدليل المشير إ  فلك أسانيد االتصا  بالحبيب   ) بته املسمى با  ن والده سيب بكر احلبان

 أ(البشير
 ن  مر محدان اسر ن و بد اهلل نهللزل محمد بِ أبي بكر الحبشي وسنول  ن ويلنهلل 

فتح القوي في ) اااهلندل و بد احلن الكتهللى ونريام  ن حسني بن حممد احلبان  بته املسمى ب
 أ(لويذكر أسانيد حسيِ الحبشي الع

  سنول  نه  بته؛ ومنهٍ الشيخ محمد بِ ُبد اهلل بِ سبيل إمام الحرم المكي
ْة بأسانيد الرواية)  أ (اإلجا

شلي معجٍ المعاجٍ والمشيخات والفهارس   )سنول  نه  بته؛ ومنهٍ يوسف المُر
 أ(والبرامج واألثبات

ْني بالروايةمِ مو   : أجا
  أحبيب الرحمِ األفغانيالايخ 
 أبِ حسيِ با سندوهحسِ والايخ 
  أسعيد بِ مساُد الحارثيوالايخ 
 أسليمان بِ محمد األهد والايخ 
بيوالايخ    أُبد العزيز بِ غالب الشُر
 أُلي ُبده العرافي والايخ
 .مالك العربي السنوسيوالايخ 
 ونريام أ 
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