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احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سـيد األنبياء واملرسـنيني، 

ر امليامني، وعىل التـابعني مـ  وعىل آله الطيبني الطاهرين، وعىل أصحابه الغ  

 بإحسان إىل يوم الدين. 

 بعد:و

فهو يقدم نفسه بنفسه بحيـ  ال حيتـاج  فهذا الثبت ال حيتاج إىل تقدي ؛

ـالعنيامء، حيـ  دـد أحسـن المـن م ل   إىل تقدي  أحد من ه العالمـ  الاـاب ف 

العمـراـ  الناـيط وسـام بـن حسـن الينحـالـ باــيده نمـد بـن إسـامعي 

كنيـام كتبـه  الذي ال يستحقه كاتب هـذا التقـدي ، وأنَّ  فأخرج له هذا امل لَّف

 هو الوادع. 

 داي  والتوفي..واهلل ويل ام

 

 

 حممد بن إمساعيل العمراني
 وحرر بتاريخ 

 هـ0425/ربيع اآلخر/7
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ــنيَّ  اهســناال، وأ ــهد أن ال إلــه إال اهلل  م مــذ  األمــ  بس  احلمــد هلل امل ينــر 

وحد  ال  ـريك له، وأ هد أن نمًدا عبد  ورسـوله خـا العبـاال، صـىل اهلل 

  .جلياال، والتابعني م  بإحسان إىل يوم املعاالوسني  عنييه وعىل آله وصحبه ا

 

 أما بعد:

 

فظ هبا الـدين، وعـع آرـار  ني  اهسناال من أه  العنيوم التي ح 
فنيام كان ع 

عىل طنيبه  الـّسـالـفـني بالالحقني، اجتهد العنيامء ويف مقدمته  أه  احلدي ؛

 رب ه جــياًل بعــد جيــ  إىل يومنــا هــذا، فاحلمــد هللئــوروايتــه وتنادنيــه وإحيا

العاملني، ورغبً  باملسامه  يف إحياء هذا العنيـ  العييـي، وناــر ترارـه، وتقفًيـا 

ــالاش  ـــيدنا القا ـــي العالمــ    لــرواال ، فقــد ععــت بعــ  مرويــاش وخ 

نمد بـن إسـامعي  العمـراـ عافـا  اهلل، يف بعـ  كتـب التفســا واحلـدي  

، وبع  كتب األرباش والفقه والسـاة النبوي  وغاها من متون عنيوم اآلل 

واملسنيسـالش، تنيبيـ  لطنيــب بعـ  إخواننـا الــراغبني، وحرًصـا عـىل حفــظ 

ن  متصني  إىل يوم الدين، ودـد جعنيـت  أسانيد عنيامء املسنيمني، لتبقى هذ  السُّ

الينتاب عىل مبحثني؛ أحدمها يتضمن ترع  خمتصـرة لصاحب الثبت عافـا  
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تصـني  بـبع  امل صـنفاش، ودـد اهلل يف عدة فصول، واآلَخر عـىل األسـانيد امل

أسـأل أن ينفـع بـه وأن هعنيـه دمـت بتتيبهـا عـىل حسـب فنـون العنيـ  فـاهلل 

 لوجه الينري  إنه هو الرب الرحي . اخالًص 

 

 

 

 

 كتبه:
 وسام بن حسن بن حممد الكحالني

 هـ0425/ حمرم/ 06
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 :امسه ونسبته
القا ـي العالم  املجتهد امل فتي عي اهسالم الاـيخهو  

(1)
أبو عبدالرمحن  

نمد بن إسامعي  بن نمد بن نمد بن عـ  بـن حســني بـن صـالش بـن  ـايع 

الَعْمراـ ر  الصنعاـ، والعمراـ نسب  إىل املوطن األص  الذي انتق  منه جد  

عاـ املولد والناأة، ودد صارش مدين  صـنعاء ع  بن حسـني العمراـ، والصن

 بعد انتقال اجلد األول هي مسينن هذ  األسـرة الينريم .

 

 

                                     
ب في قـال ملـن دد جرى العرف يف بع  األمصار ومنها اليمن خصوًصا يف أيام املنَيينيـ  عـىل إطـالذ هـذ  األلقـا (1)

اسمه نمد البدر أو العيي أو عي الدين أو عـي اهسـالم ومـن اسـمه أمحـد  ـمن الـدين أو الصـفي أو صـفي 

الدين ومن اسمه حسن وحسـني يقال له الاـريف أو  ـرف الدين أو  ـرف اهسالم ومن اسمه نسن يقال لـه 

ه اجلـامل أو اجلـاميل أو عـال الـدين، وكـ  اسـ  احلسام ومن اسمه القاس  يقال له الَعنَي  ومن اسمه ع  يقـال لـ

معبد كعبـدالرمحن وعبـدالينري  وعبـداملنيك يقـال لـه الوجيـه أو وجيـه الـدين عـدا عبـداهلل فيقـال لـه الفدـر أو 

الفدري وبقي  أسامء األعالم يقال له الضـياء أو  ـياء الدين، ودد وجدش من لّقبـه بعـي الـدين يف إجالتـه مـن 

عالم  عبدالواسع الواسعي، و ـيده القا ـي العالم  عبداهلل بن عبدالينري  اجلـرايف )انمـر  ـيوخه كاملسند ال

 (.155-151تاريخ اليمن لنيعالم  عبدالواسع بن حييى الواسعي ص
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 :مولده
املواف. الثاـ  (هـ1411)ولد القا ـي العمراـ يف  هر ربيع أول سن  

 بمدين  صنعاء.  (م1291)عاـر من  هر نوفمرب سن  

 :نشأته
جر والدته؛ ح ي  تويف والد  وهـو يف الرابعـ  ناأ القا ـي العمراـ يف ح 

سـن اآلالاب ونبـ  العنيـ  يف كَ  مر ، فتبى عىل مينارم األخـالذ وح  نـف من ع 

والدته منذ البداي ، فينانت تسـعى يف تعنييمـه ونصـحه وتوجيهـه والـدعاء لـه، 

إنـام هـي العـوة والـدس لـين إال؛  -إذا أ رني عنييـه -ولذا كثًاا ما أسمعه يقول 

ولك وجع  مـن يـراي يسـتحيي منـك، وكانـت ب  ب  دَ ادَ  ت ينث ر من دول: فينانت

 وهو يف سن الثالث  والثالرني من عمر  تقريًبا. وفاهتا 

 :زوجتاه وأوالده
تيوج القا ـي العمراـ وهو يف السابع  والعاـرين مـن عمـر  بالفا ـني  

لطفي  بنت نمد بـن حسـن امََبـ ، فأنجبـت لـه تسـع  مـن الولـد؛  سـ  بنـني 

ـــاش ـــع بن ـــو   عـــىل الـــا والصـــال  والفضـــ  وأرب ، ناـــ وا يف حجـــر أب

واالستقام ، فأما األبناء فهـ : )الـدكتور عبـدالرمحن وهـو أسـتاذ بقسـ  النيغـ  

العربيــ  يف كنييــ  اآلالاب بجامعــ  صــنعاء ولــه م لفــاش، والــدكتور عبــدالغني 

وهو عميد كنيي  العنيوم اهنسـاني  واالجتامعيـ  بجامعـ  العنيـوم والتيننولوجيـا 

م لفاش، وكذا عبداملنيك ويعمـ  مـديًرا عاًمـا بمينتـب رئاسـ  اجلمهوريـ   وله
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وهو حاص  عىل الرج  املاجستا يف العنيوم السـياسـي  من عهوريـ  السـوالان، 

وهينذا عبدالوهاب ويعمـ  سـفًاا بـولارة الارجيـ  ولـه م لفـاش، وكـذلك 

رها عبــدالرلاذ ويعمــ  ســفًاا أيضــا بــولارة الارجيــ ، ولــه م لفــاش وأ ــه

 سفين  العمراـ وهو م  َلٌف نفين لنيغاي (.

، وأما البناش فهـن: )الاــيد  عائاـ  وهـي حافمـ  لينتـاب اهلل 

ــوي ا،  ــاة الايــ  النس ــ  مل سســ  ااملواس ــ  رئيس ، وأروى، وبنيقــينوتعم

 وسعاال، وعيعهن متيوجاش بدكاترة نجباء(. 

ــذكورة  ــه امل ــت لوجت ــد ت وفي ـــ1115)يف ســن   ود ــا،  (ه تقريًب

فتيوج بعد ذلك بالفا ني  أم  املنيك بنت أمحد امل طاع فعا ـت معـه إىل سـن  

 ومل ت نجب له أوالاًلا. هـ( ر  توفيت 1141)

 :أسـرته ومكانتها العلمية
ــذورها يف  ــ ،  ــارب  ج ــ  يف العني ـــرة عريق ــ  أس ـــرة صــاحب التع أس

ا الفض  والصـال  والقضـاء، فأسـالفه مل يينونـوا رجـااًل مغمـورين، بـ  كـانو

من رمول العنيـ  يف صـنعاء، ودـد سـامهوا يف ناــر العنيـ  واجتهـدوا يف ذلـك؛ 

 تعنيياًم والعوًة وتأليًفا.
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ألالجدداألالى دداألل ددترجألال القددـيألاليتبددحسألى ددسأل دد ألر ددح  أل دد أل

اا دس صدتل أل د أليدتالألالْرقن
(1)

  مـن كـان مـن أ ـهر املقـرئني يف صـنعاء انتقـ 

ــام املنصــور حســـني ) ــد اهم - 1142َعمــران إىل صــنعاء واســتوطنها يف عه

ــام 1111 هـــ(، وهــو إذ ذاي يف العا ـــرة مــن عمــر ، رــ  َ ــبَّ وترعــرع يف أي

هـ( وهو العصـر الذهبي ملدينـ  صـنعاء 1112 -1111اهمام املهدي عباس )

ْبقــ   يف تنيــك احلقبــ ، حيــ  انتاـــرش فيــه عنيــوم الســن ، و ــرر العنيــامء مــن ر 

التقنييد، وأعنين الينثا منه  االجتهاال املطني.، كـابن األمـا الصـنعاـ، وأترابـه 

من العنيامء وبع  تالمذهت ، وسـبب ذلـك أن اهمـام املهـدي نفسـه كـان مـن 

نبي العني ، ب  مـن املاـتغنيني بـه منقـااًلا إىل الـا نًبـا لنيعـدل، فاـجع عنيـامء 

ــذلك ا ــأ الفســاال يف عصـــر ، ول ــر الســن  وانينف ــ  وكث ــ  العنيمي نتهضــت احلرك

 امل لفون وسجنيت اليمن عصـًرا من ألهى عصور النهض  العنيمي .

                                     
الَعمراـ بفتش العني املهمني  وسينون املـي  نسـب  إىل َعْمـران وهـي مدينـ  ماـهورة مـن بـالال مهـدان  ـاميل  (1)

كينيو مًتا، ولع  سبب التسمي  يرجع الس  منيـك محـا الـذي أدـام هبـا واسـمه )ذو  صنعاء بنحو  سـني

عمران بن ذي مرارد بن ذي سحر( ألن املدن والقرى اليمني  غالبًـا كانـت تسـمى بأسـامء م سســيها مـن 

ْمراـ بينسـر العني املهمني  وسـينون املـي ، وهـي أســرة تنتسـب إىل جـدس مـ  يسـمى  منيوي محا. وهناي ع 

ـدين التابعـ  ع   يلـ  مـن ناحيـ   ـنيف يف بـالال الع  مران بن ربع  من ولد عبداهلل بن عك بن عدنان، وه  ع 

ْمراـ صاحب البيان يف  ملحافم  إب اليمني ، ومنه  الفقيه الاافعي املاهور حييى بن أيب الا بن سامل الع 

صف   ، وكتاب111ص4حلَْجري جفقه الاافعي . )وانمر: كتاب خموع بنيدان اليمن ودبائنيها لنيقا ـي ا

 .(152جييرة العرب لنيهمداـ ص
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فينان أول من  العني  الاـرعي واال تغال به،مما كان سبًبا يف إدباله عىل 

درأ العني  من هذ  األسـرة، ودد عاصـر عًعا من عنيامء الـيمن فتنيقـى عنيـيه  

فا ـاًل وإليـه ترجـع سـبب التسـمي  يف اجلامع الينبا وغا ، وكـان حافًمـا 

بالعمراـ ألنه أول من ددم صـنعاء مـن هـذ  األســرة فصـار َعنيـاًم ولقًبـا لـه 

 ولذريته إىل يومنا هذا.

دال ابنه القا ـي العالمـ  نمـد بـن عـ  العمـراـ يف كتابـه اإ ـاف 

النبيها: أما والـدي فينـان حنييـف القـرآن، يـدي  الـتالوة عـن  هـر دنيـب 

ته بقدر اهمينان، يقوم به آناء النيي  والنهار بال مني  وال  ـجر متدبًرا آيا

، ولــه يف عنيــ  الــدين  ـــرك  تينفيــه يف أالاء مــا عنييــه مــن فعــ   وال تــوانس

وإحســان مــا كنيــف تركــه، واطــالع عــىل األخبــار والتــواريخ حيفــظ مــن 

األ عار ما فيه وعظ وح  عىل معايل األمور وتردي الاامريخ
(1)

وصدذ  

فنيـين الـدهان -الينذب عىل لسانه، وصـاالع بيننيمـ  احلـ. مج  ال هري 

ونب  لنيعني  وإجالل ألهنيه... حا ـر اجلواب سـريع البـاالرة  -من  أنه

حنيــو الفيناهــ ، ال خنيــو النباهــ  طيــب النــاالرة ولــه نبــ  يف أهــ  البيــت 

ووالء، يينــرم موجــوال حــيه  ويــتح  عــىل ميــته  ويقبــ  مــن نســنه  

 . (هـ1912)ته يف  هر  وال سن  ويعفو عن مسـي ه ( وكانت وفا

                                     
مراخ عنييه ب سـر أو عنب كالامروخ، ويطني. عىل رأس اجلبـ  أو أعـايل السـحاب  (1)

فيينـون كنايـ   -عع   

 .495القاموس املحيط ص -عن العنيو يف املنيل 
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ــد ســن  اليتبددحسألالْة ددـأل أل دد ألى ددسأل دد ألر ددح  ألالْقاا ددس ، ول

هـ( وكان من أبرل تالمذة الاوكاـ وأحـد مفـاخر الـيمن يف ميـدان 1121)

العنيوم، أخذ عن عاع  من عنيامء عصـر  كالسـيد العالمـ  احلسـن بـن حييـى 

 اـح ، والســيد العالمـ م   الينبسـي، والقا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن نمـد

إبراهي  بن عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ، والفقيـه العالمـ  حييـى بـن نسـن 

احلبوري، والفقيه العالم  سعيد بـن إسـامعي  الر ــيدي، والفقيـه العالمـ  

ـد بـن عـ  الاـوكاـ، ودـد ن  نمد بن حسـني الوينـاـ، و ــيخ اهسـالم  مَّ

)بـرع يف عيـع العنيـوم االجتهااليـ ، وبنيـ  يف  ترج  له يف البدر الطالع فقال:

املعارف إىل مينان جنيي ، وهو دوي الذهن سـريع الفه  جيد اهالراي رادب 

النمر يق  نما  يف هـذا العصــر مـع توا ـع وإعـراا عـن الـدنيا... ودـد 

ســمع عــ َّ غالــب األمهــاش الســت، ويف العضــد وحوا ـــيه، واملطــول 

ا هــذ  الينتــب، وســمع منــي أكثــر وحوا ـــيه، واليناــاف وحوا ـــيه وغــ

مصنفاس، وكث ر ا تغاله بعني  احلدي  ورجالـه حتـى صـار اآلن مـن أعمـ  

رجال هذا الاأن، وله مصنف يف سنن ابن ماجه جعنيـه أواًل كـالتدريث رـ  

جاول ذلـك إىل  ــر  الينتـاب وهـو اآلن يف عمنيـه، ويف اجلمنيـ  فهـو دنييـ  

  النما يف خموعه وكثرش فنونه وإتقانه(.

ْجني الذماري يف كتابه االتقصـار  ودال عنه العالم  نمد بن احلسن الا 

 يف جيد عالم  األدالي  واألمصارا سـاة اهمام الاوكاـ:
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ــار   ــرال حــافظ اآلر ــ  املنف ــه الفهام ــد والنبي ــ  املجته ــه العالم )ترعــ  الفقي

ومسند األخبار نمـد بـن عـ  بـن حســني العمـراـ الصـنعاـ... بـرع يف كـ  

ـتش عنييـه  املعارف وخرج فيها سابًقا السـيام يف عنيـوم احلـدي  ورجالـه، فإنـه ف 

نـاه ، واخــتالف  يف ذلـك وصـار املاـار إليـه يف معرفـ  الرجـال وأسـامئه  وك 

طبقــاهت  ومــراتبه  ورقــاهت  و ــعفائه ، وعمــن أخــذوا ومــن أخــذ عــنه ، 

ذلــك،  وكـذلك يف خفيــاش عنيــ  احلـدي  والدائقــه، فَقــ َّ أن ياـاركه غــا  يف

وبني  يف عنيوم اآلالش مبني  الينامل، وعرف منها ما يعـرف فحـول العنيـامء مـن 

ذوي التحقي. والتددي. مع فه  كام  وذهن سائ  وحافمـ  أعانتـه عـىل كـامل 

إالراكه فيام ا تغ  بطنيبه و صـينيه حتـى حصـنيت لـه عنيـوم االجتهـاال، وصـار 

 ومتان س يف إيامنه ويقينه(.يف عيع معارفه معدواًلا من األفراال مع صالب س يف الينه 

ودــال عنــه العالمــ  املــ رخ احلســن بــن أمحــد عــاكب الَضــَمدي يف كتابــه 

حـدائ. اليهــر يف ذكـر األ ـــياخ أعيـان الــدهر: ) ــيدنا العالمــ  خا ـ  أهــ  

التحقي. والفائ. ألدرانه يف أصناف التددي....لـه اليـد الطـوىل يف عيـع الفنـون 

ان مـع إملـام بعنيـ  املعقـول، وأمـا عنيـ  من نحو وصـرف ومنطـ. وأصـول وبيـ

احلدي  فهو إمام نرابه والذي الينيحقه فيه درين مـن أهـ  لمنـه وأترابـه فهـو 

يستحضـر رجال الينتب الست  بحي  الخيفـى عنييـه مـن أحـوام  خافيـ  غايـ  

األمــر أنــه نــا ر القــدماء يف هــذا الفــن وبنيــ  رتبــ  يف احلفــظ يقصـــر عنــه أهــ  

الوحاـ  بينـه وبـني  ــيده الاـوكاـ تنـاد  احلـال اليمن... وبعـد حصـول 
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و األ عنييه احلساال وانتهـى ذلـك إىل خروجـه مـن صـنعاء، ألسـباب صـدرش 

عنييه من القائ  بصنعاء تنيك املدة وهو عبـداهلل بـن أمحـد املنيقـب املهـدي، كنيهـا 

من حموظ النفن فاعت ق  وكاال ي عرا عىل الســيف، وبعـد ذلـك أ فـرج عنـه 

، وكان استقرار  بعد انفصاله يف بنيد لبيـد، ووصـوله كـان يف وأ لعث عن وطنه

عـام  ســـني ومــائتني وألــف، واتفــ. وصـوله يف أيــام  ـــيدنا احلــافظ الســـيد 

عبدالرمحن بن سنييامن األهدل، فالحمـه بـاهجالل ودابنيـه بـام هـو أهـ  لـه يف 

الب يَنر  واآلصال، وتسـبب يف توليتـه لودـف لبيـد، ومـا أعقـب ذلـك إال مـوش 

ـيدنا عبدالرمحن وتفادمت عنييه األمـور لبسـط ألسـن  احلسـاال، ومل يطـب لـه  

بعد ذلك املقام بيبيد، وهاجر إىل مين  املاـرف  وأدام هبا رالث سنني عـىل حـال 

ينًبا عىل ناـر العني  يف تنيك البقاع الينريم .  يسـر الوالوال ويسوء احلسوال م 

حلسـني بن ع  بـن وبعد هذ  املدة ترجش لنياـريف منيك القطر اليامـ ا

حيدر استدعاؤ  من مين  املاـرف  وخا  بني اهدام  يف أيب عـريب أو يف أي 

مدن اليمن فاختار مدين  العريب وبنى له بيًتا وأجـرى عنييـه الينفايـ  التامـ  

ــ  نحــو ســنتني عــىل احلــال  ــ  ولب وحلمــه بعــني اهجــالل الاصــ  والعام

يـد وكـان إذ ذاي هبـا الاــريف املر ـي، ر  ترجش له االر ـال إىل مدينـ  لب

-املذكور فأسدى إليه اهنعام ودابنيه باهجالل واهكـرام... وكانـت وفاتـه 

؛ وسـبب موتـه أنـه (هـ1911)يف  هر عاالى األوىل سن   -يعني امل تج  له

من دبائـ  يـام  -مع الخول أجناال الاـريف احلسن بن نمد بن ع  احلسني 
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عمه الاـريف احلسـني بن عـ  احلسـني  مدين  لبيد الستدالص -الباطني  

، الخـ  عنييـه بعـ  اجلنـوال إىل بيتـه -نمد بن حييـى–من أسـر إمام صنعاء 

 فأجرى عىل عنقه خنجًرا مل يب. منه غا احلنيقوم فنيب  يومني وتويف 

 ففال يف بيته بالاهاالة وهذا عنوان السعاالة(.
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 ومن أرار  العنيمي :

دوي و عيفا همع رجال الينتب التـي التعريف بام يف التهذيب من ا -أ

مل ي تينني  عىل أكثر رجاما، كحنيي  األولياء أليب نعـي  وغاهـا، وهـو يف خنيـدين 

 مفقوال.

اخرب إ اف النبيه بتاريخ القاس  بن نمد املنصور وبنيه ومـا ناـأ  -ب

وهـي يف التـاريخ ودـد يف نسـد  وحيـدة رالي ـ ، عند بنيوغ تناهيـها خمطوطـ  

 . جع وهاج   ـيده الاوكاـالتيم فيها الس

 .  خمطوطاعجال  النمر يف مسأل  القضاء والقدرا وهو  -ج

   ذوي احلاج  يف  ـر  سنن ابن ماجها وهو مفقوال.اعجال -ال

، وهو أصـغر سـنًا مـن اليتبحسألأرقاأل  ألى سأل  ألر ح  ألالْقاا س

أخيـه نمـد وأدــ   ـهرة، وصـفه ابــن أخيـه عبـدالرمحن بــن نمـد بـن عــ  

 فقال: كان عاملًا أررًيا سـريع الباالرة دوي اهالراي حا ــر اجلـواب العمراـ

 حسن املحا ـرة استفاال من أيب كثًاا ودرأش عنييه وانتفعت به. 

ترج  له السـيد العالم  امل رخ نمد بن نمد لبـارة يف كتابـه نيـ   ودد

 .(هـ1929)الوطر، وكانت وفاته يف سن  
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 ،أل دد أل أل دد ألى ددسألالْقاا ددسأ دداألالددا ااقألاليتبددحسألالْة ددـأل 

، أخــذ عــن والــد  معمــ  األمهــاش الســت (هـــ1991)مولــد  تقريًبــا ســن  

ومسند أمحـد وسـنن الـدارمي وموطـأ مالـك وسـنن الـداردطني ومسـتدري 

احلـاك  واليناـاف وحوا ــيه وتفســا الـالن و ــر  املحـىل البـن حــيم 

ـا والتـاريخ، والقاموس والصحا  وغاها من كتب النيغ  واألالب والتفس

ــه عيــع الصــحيحني وبعــ   ومــن  ـــيوخه العالمــ  الاــوكاـ فأخــذ عنيي

املسنيسالش، وأخذ األمهاش بمين  عن الاـيخ نمد عابـد السـندي، وأخـذ 

عن عاع  من عنيامء صنعاء واستجاله  ومنه : السـيد العالم  عبـداهلل بـن 

ــن  ــن أمحــد ب ــن إســامعي  األمــا الصــنعاـ، والســـيد عــ  ب حســن نمــد ب

المفري، والقا ــي نمـد بـن مهـدي الضـمدي، والســيد نمـد بـن نمـد 

الينبسـي، والسـيد عـ  بـن إسـامعي  الينبســي، والســيد حييـى بـن املطهـر، 

والسـيد حسـني البغداالي وغاه ، وحني رح  مع أبيه إىل لبيـد أخـذ عـن 

يد عاع  من عنيامءها ومنه : الوجيه عبدالرمحن بن سـنييامن األهـدل، والســ

طاهر بن أمحد األنباري، ومفتي لبيد القا ـي إبراهي  بـن نمـد امليجـاجي 

 احلنفي وغاه .

دـال عنـه الســيد العالمـ  املـ رخ نمــد بـن نمـد لبـارة يف كتابـه انيــ  

الوطرا: )القا ـي احلافظ الضابط الرحال  الاـها الينبـا بقيـ  أهـ  السـند 

 عىل أرباب العنيوم واملعايل(. العايل وخا   من استفاال من رحنيته ما ددمه
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)وعـىل اجلمنيـ  فـإن : "ودال عنه امل رخ لبارة أيًضا يف كتابه اأئم  اليمن

صاحب التع  جدَّ واجتهد يف طنيب العنيوم، ودام ودعد يف  قي. حدوالها 

والرسوم حتى برع يف عيـع الفنـون، وكـان خا ـ  أهـ  السـند العـايل لعنيـ  

مون... تويف ليني  األربعاء عاــرين مـن  ـعبان الرواي  يف عصـر  باليمن املي

ـرب  يف السـعدي 1419سن   هـ عن ارنني ورامنـني عاًمـا مـن مولـد  تقريًبـا، ود 

 جنويب مدين  صنعاء(. 

دنيت: وحدرني  ـيدي العمراـ أن جد  امل ـتج  لـه هـو آخـر تالمـذة 

 .الاوكاـ وفاًة 

لـد بصـنعاء ، وأ األهاااةألىباالارق أل  أل أل  ألى سألالْقاا دس

ر أخا  نمًدا بأربع  عاــر (هـ1941)يف  هر ذي احلج  سن   ، فهو يصغ 

عاًما، ودد أخـذ عـن والـد  وعـن العالمـ  الاـوكاـ وغامهـا مـن عنيـامء 

صنعاء ولبيد كالسـيد نمد بن عبدالرب املتوك ، والقا ـي إبراهي  بـن 

د الطاهر بـن حييى السحويل، والسـيد حييى بن املطهر بن إسامعي ، والسـي

أمحد األنباري اليبيدي، والسـيد عبدالرمحن بن سنييامن األهـدل، والفقيـه 

نمد بن مهدي الضمدي، وعمه أمحد بن ع  العمراـ، والسـيد أمحد بن 

 ليد الينبسـي وغاه .

دال السـيد العالم  امل رخ نمد بن نمد لبـارة يف كتابـه انيـ  الـوطرا: 

-ر  ذكر  ـيوخه وبع  ما أخـذ عنيـيه  -ي القا ـي احلافظ املحدث التق
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ر  دال: وباجلمني  فصاحب التع  كـان مـن أكـابر عنيـامء وحفـاظ عصــر ، 

وله م لفاش منها )خمتصـر السـي  اجلـرار( لنياـوكاـ ادتصــر فيـه عـىل ذكـر 

 الدلي  عىل مسائ  )األلهار( والينالم املقبول فقط. 

بـن إبـراهي  املفضـ  يف كـرارين عـىل نمـ  الســيد نمـد   ـر ومنها 

الاــامي ملــتن الوردــاش والــذي ســام  )ســنيك الــحيل املنســقاش  ـــر  نمــ  

الورداش(، ووجدش بدط املـتج  لـه مـا يفيـد أنـه كـان عـىل ديـد احليـاة يف 

 (هــ1924)ولعـ  وفاتـه يف آخـر ذلـك أو يف سـن   (هــ1929) عبان سن  

  )الـيمن أن لـه  ودد ذكر الواسعي يف تـاريخ -وإيانا وامل منني، آمني

 م لفاش تص  إىل املائ ، دال  ـيدنا العمراـ مفقوالة ال نعني  عنها  ـيً ا.

، أخـذ عـن أبيـه اليتبحسألالْة ـألر ح  أل  أل أل  ألى سألالْقاا س

وأخويه نمد وعبد الرمحن وغاه ، توىل القضاء ببالال حج  مدة، رـ  عـاال 

ال أبيـه وأدنيهـ   ـهرة، يف آخر أعوامه إىل صنعاء وماش هبا، وهو أصغر أوال

 تقريًبا. (هـ1494)تويف سن  

، َوَلد املتقدم ذ كـر  اليتبحسألىباهللاأل  ألر ح  أل  أل ألالْقاا س 

وكان متوليًا لنيقضاء يف منطقـ  بنـي احلـارث التابعـ  ملدينـ  صـنعاء، ودـد 

 .تويف دب  والد 

، والد صاحب التعـ  ولـد سـن  اليتبحسألإسقتى لأل  أل ألالْقاا دس 

تقريًبا، تنيقى العني  الاـرعي عىل بع  عنيامء صـنعاء مـنه  والـد   (هـ1911)
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فأخذ عنه بعـ  مبـاالا العنيـوم العربيـ  والفقهيـ  يف آخـر عمـر ، وأخـذ عـن 

القا ـي ع  بن حسـني املغريب، وكان فا اًل لاهًدا دانًعـا ورًعـا، تـوىل بعـ  

 املجاورة ما.  األعامل يف خال األوداف والوصايا يف مدين  صنعاء والقرى

ودد ترج  له امل رخ الينبا نمد بن نمـد لبـارة يف كتابـه نيـ  الـوطر، 

ــر ويصــرفها لطنيبـ  ودال يف كتابه انيه  النمرا )كان دـائاًم   عـىل وصــي  َعص 

 العني  بحسن أخالذ وعف (. 

ودال عنه القا ـي العالم  عبدالينري  اجلرايف يف كتابه ا ف  اهخوانا 

 امل الودف، وكان ماينوًرا حتى ماش(. )توىل بع  أع

ْمـرس يقـرب مـن السـتني  (هــ1411)وكانت وفاتـه سـن    عـن ع 

ْمر  ابنه نمد بن إسامعي  العمراـ حين ذ أربع  أعوام.  وع 

 ،اليتبدددحسألالْة دددـألالاادددجألىبددداالارق أل ددد ألإسدددقتى لألالْقاا دددس

ل َد عام  عاء، تنيقـى بصـن (هــ1449)الاقي. األكرب والوحيد لصاحب التع  و 

العني  بمساجدها وكان  غوًفا بـالعني  نًبـا لنيقـراءة ولـذا كـان صـاحب رقافـ  

غييرة ومعرف  واسع  بـاألمور الاــرعي  والقضـائي  واألالبيـ  والفينريـ ، ودـد 

 غ  عدة و ائف منها: كاتـب يف الـديوان املنيينـي لممـام أمحـد محيـد الـدين، 

اـــرعي  االســت نافي  بمدينــ  ويف العهــد اجلمهــوري كــان عضــًوا يف املحينمــ  ال

تعي، ر  انتق  لنيعم  بمينتب ولارة العدل بمدين  تعي حتـى توفـا  اهلل هبـا سـن  

 . (هـ1111)
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صترجألال القـألسقترـأليح خنتألووالا تألاليتبحسألالْة دـألالقي د أل

ق دددسأل أل ددد ألإسدددقتى لألالْقاا دددس ـــه القج هددداألالقي ـــه ومتع ، أالام اهلل نفع

 بالصح  والعافي  آمني...

عر يف حضـرته هبيب  العامل اجلنييـ ، الغييـر يف عنيمـه، الـددي. يف طرحـه تا

وتناوله، املتوا ع يف تعاطيه، البسـيط يف تعامنيـه مـع كـ  مـن حولـه، مـع رو  

املفاكه  التي تسيننه، إىل جانب رحاب  صدر ، ولني جانبـه مـع عمـوم النـاس، 

تـه والدتـه ودامـت ناأ يتياًم حي  تويف والد  وهو يف الرابعـ  مـن عمـر ، فينفني

برعايتـه والسـعي يف تعنييمــه منـذ الصــغر، فأحلقتـه بمدرســ  الفنييحـي وهــو يف 

السابع  من عمـر ، فأخـذ القـرآن الينـري  وتعنيـ  التجويـد، رـ  بـدأ يف الراسـ  

املدتصـراش مـن العنيـوم ومنهـا النحـو والـط واهناـاء واحلسـاب والصـح  

ــو ــت هــذ  امل ــا وامندســ  واألخــالذ، وكان ــنهث واجلغرافي اال مــن مقــرراش امل

الدراسـي بمدرس  الفنييحـي، وملـا ف تحـت مدرسـ  اهصـال  بصـنعاء التحـ. 

تبـذل  هبا، وتنيقى فيها بع  خمتصـراش العنيوم أيًضا، وكانـت والدتـه 

جهــدها يف تعنييمــه وتاــجيعه والــدعاء لــه، وكــذلك بعــ  كبــار الســن أيًضــا 

نْي س وأبوي وأج داالي عنيـامء فينـن مـثنيه  ياجعونه ويقولون: )أنت من أسـرة  ع 

واســنيك طــريقه (، فينــان مــذا التاــجيع أرــر كبــا يف إدبالــه عــىل العنيــ  

واال تغال به منذ الصغر، وبعد خترجه من مدرسـ  اهصـال  أدبـ  عـىل تتبـع 

نَي. العني  لنيجنيوس إليها وكان عمـر  حينهـا ) ( عاًمـا فتوجـه إىل 14العنيامء وح 

 رالي رــ  مدرســ  الرو ــ  مدرســ  ب ــر العــيب عنــد األســتاذ غالــب احلــ
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عند األستاذ احلسـن بـن إبـراهي ، وبعـد عـام انتقـ  لنيطنيـب يف اجلـامع الينبـا 

بصــنعاء ومســجد الفنييحــي
(1)

والرو ــ  
(2)

ــ  طنيحــ   ــ  املهــدي ودب ويف دب
(3)

 

ومســجد الو ــ 
(4)

ــرآن عــىل الاـــيخ   ال الق ــا فجــوَّ ــا حضـــي بدــا كث  وفيه

 والعالمــ  الضـــرير حييــى املقــرا نمــد بــن إســحاذ، والفقيــه املراصــبي، 

الينبســـي إمــام وخطيــب اجلــامع الينبــا بالرو ــ ، والفقيــه حســـني األكــوع 

 والســـيد نمـــد محيـــد الــدين، رـــ  صـــار يتتبــع الاــــيوخ أيضـــا يف مســـاجد 

صنعاء األخرى، فينان يص  الفجر يف مسجد الَعنَيمي
(5)

رـ  ينتقـ  إىل مسـجد  

                                     
ن أحسن املسـاجد وأنفسـها أول مـن وهو من املساجد العامرة يف اجله  الااملي  من صنعاء القديم  وهو م (1)

منيت لياالاش وإصالحاش باملسجد يف القرن 115أسسه احلاج أمحد بن عبداهلل الفنييحي يف سن   هـ ودد ع 

هــ وال لال دـائاًم إىل 1121هـ، ر  لياالة يف سـن  1121العا ـر، ر  يف أول القرن الثاـ عاـر، ر  يف سن  

ت قام فيها حنيقاش العني  يف صنعاء. ينمـر كتـاب امسـاجد صـنعاءا يومنا هذا، وكان من أكثر املساجد التي 

 .22لنيقا ـي احلجري ص

وهو َرَب  يف  اميل صنعاء عىل مساف  ساع  ونصف خاورة ملطار صنعاء حاليًا وهي ماـهورة بضــروب  (9)

جر العني  ومعادنيه. راجع كتاب اتا ريخ الـيمنا عنبها، من أ هر معاملها اجلامع الينبا هبا ودد كانت من ه 

 .15لنيعالم  الواسعي ص

وهو من املساجد العامرة بصنعاء القديمـ ، وكـان بنـاء  صـغًاا فـياال فيـه وعّمـر منارتـه وفر ـه بـالفرا   (4)

نه وجعنيه دب  اهمام املهدي عبـداهلل بـن أمحـد 1192النفين الولير نمد با ا يف سن   هـ، ر  لاال فيه وحسَّ

 .21هـ. راجع كتاب امساجد صنعاءا ص1912ابن اهمام املنصور يف سن  

وهو من املساجد العامرة بصنعاء القديم  وهو يف األص  مسجد األجـذم تعـوال عامرتـه إىل القـرن السـابع  (1)

دال بناء  يف النصف األول من القرن العا ـر. املصدر الساب. ص  .142ر  ج 

مــ ، وكــان  ـــيدنا العمــراـ يســينن بجــوار ، وهــو مــن املســاجد العــامرة يف اجلهــ  الاــاملي  مــن صــنعاء القدي (5)

ـمي بـالعنيمي نسـب  إىل عنيـ  الـدين الاـعبي أو عنيـ  الـدين ورالسـار، فـإ ام  وتعوال عامرته إىل القرن السابع وس 

 .29ممن توىل صنعاء يف القرن السابع ودد جدالش عامرته يف نحو القرن احلاالي عاـر. املصدر الساب. ص
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ضـا خ 
(1)

ــْرحي، رـ  ليسمع يف تفسـا الينااف عىل يـد ا  لقا ــي عبـداهلل السَّ

ينتق  بعد الاـروذ إىل مسجد الفنييحي، أو مسـجد طنيحـ  وعـىل هـذا املنـوال 

سار عافـا  اهلل، فحفـظ الينثـا مـن املتـون، وسـمع عـىل كبـار عنيـامء صـنعاء يف 

 تى العنيوم حتى نب  وصار ياار إليه بالبنان، وساعد  عـىل ذلـك بعـد توفيـ. 

 حفمه وسـرع  فهمه وتواص  اجتهاال . اهلل وعونه عنيو مهته ودوة

 :شـيوخه
لقد أخذ القا ـي العمراـ العني  الاـرعي عـن كبـار عنيـامء صـنعاء يف 

عصـر ، فينان يتتبع الاـيوخ والعنيامء الينبار فيأخـذ عـنه  ويقـرأ عنيـيه  يف 

 كثا من العنيوم الاـريع .

ـي العالم  عبداهلل بن عبدالينري  بن نمد اجلرايف الصنعاـالقا  -
(2)

 

هـ( درأ عنييـه سـنن النسـائي، وموطـأ مالـك، و ـطًرا مـن 1422 -1412)

صـحيش مسـني ، و ـطًرا مـن سـنن ابــن ماجـه، وصـحيف  عـ  بـن موســـى 

                                     
رف هبذ  التسمي  بالتصغ (1) ــردي  بـالقرب مـن ع  ا، وإن كان اسمه يف األص  مسجد األخضـر ويقـع يف اجلهـ  الا

 .2هـ(.املصدر الساب. ص112باب  عوب، بنا  أبومطر بن ماجد ر  جدال  نمد بن حسن األصبهاـ )ش

  إىل اجلرايف بينسـر اجلي  والفاء، نسب  إىل بالال اجلراف بحا د التابع  ملحافم  عمـران، ودـد انتقـ  أجـداال (9)

بالال إب يف حدوال القرن احلـاالي عاــر امجـري، ومـن إب إىل صـنعاء انتقـ  جـد جـد  عـ  بـن حســني 

اجلرايف يف آخر القرن الثاـ عاـر إىل صنعاء، وال ييال بقي  مـن أســرته يف بـالال إب إىل يومنـا هـذا )انمـر 

 (.112نيه  النمر ليبارة ص
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عتبار يف الناسخ واملنسـوخ مـن اآلرـار لنيحـالمي، وأكثـر نيـ  الر ـي، واال

 ، وأكثر سب  السالم البن األما الصنعاـ.األوطار لنياوكاـ

القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبــدالرمحن بـن عبـداهلل بـن نمـد بــن  -

يد الصـنعاـ إسامعي  بن نمد مح 
(1)

هــ( دـرأ عنييـه  ــر  1421- 1491) 

ابن عقيـ ، و ــر  اجلـوهر امليننـون، ويف  ــر  الينافـ  يف أصـول الفقـه، 

عد اهعراب، وندب  الفينر البن حجـر، وبع   ـر  األلهار، و ـر  دوا

 و ف  الذاكرين لنياوكاـ... وغاها.

 السـيد العالمـ  األاليـب الاـاعر البنييـ  عبـدالينري  بـن إبـراهي  بـن  -

ــراهي  بــن نمــد بــن إســامعي  األمــا  ــن إب حســـني بــن عــ  بــن يوســف ب

ــنعاـ الص
(2)

هـــ( حفــظ عنييــه بعــ  املتــون مثــ  مــتن 1141 -1441) 

تن الينافـ  البـن هبـران، ومـتن الينافيـ  البـن احلاجـب، ومـتن األلهار، وم

األلفي  البن مالك، ومنيح  اهعراب لنيحريري، رـ  أخـذ عنييـه  ــر  دطـر 

النــدى البــن هاــام، و ـــر  منيحــ  االعــراب لنيفــاكهي، و ـــر  دواعــد 

االعراب لأللهري، و ـر  ابن عقي  عىل األلفي ، واجليء األول من مغني 

                                     
يد بضـ  احلـاء املهمنيـ ، دـال فيـ (1) ه القا ــي اجلـرايف يف )لياالاتـه عـىل نيهـ  النمـر لنيمـ رخ لبـارة من آل مح 

(: القا ـي العالم  الورع التقي... عينف عىل التـدرين يف مسـجد الفنييحـي يف النحـو والفقـه 111ص

 واحلدي ، وهو كري  األخالذ متوا ًعا.

ولـه يـد طـوىل يف األالب كان مربلا يف عنيوم العربيـ  ودـد اسـتفاال منـه  ــيدنا العمـراـ وهـو ابـن خالتـه،  (9)

والاعر العريب وله دصائد فريدة تدل عىل منيين  فـذة، ودـد عـا  آخـر أيامـه يف بـالال احلـرمني الاــريفني 

 .وتويف هناي 
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ــوهر ا ــب، واجل ـــرف، النيبي ــالاـ يف الص ـــر  التفت ــ ، و  ــون يف البالغ ملينن

 و ـر  اليناف  البن لقامن يف األصول.

القا ـي العالم   ـرف اهسالم حسن بن عـ  بـن حســني املغـريب  -

الصــنعاـ
(1)

، هـــ( دــرأ عنييــه بعًضــا مــن  ـــر  الفــرائ 1111 - 1411) 

 مــام مــن كتــاب أصــول األحينــام لم اوبعًضــا مــن  ـــر  األلهــار، وبعًضــ

 أمحد بن سنييامن، وبع  بيان ابن املمفر. 

القا ـي العالمـ  عـال الـدين عـ  بـن حسـن بـن عـ  بـن حســني  -

املغريب الصنعاـ
(2)

هـ( درأ عنييه  ـر  دطر الندى، وندب  1412 -1491) 

 الفينر البن حجر وغا ذلك.

ـــْرحي  - هـــ( 1112 -1411)الاـــيخ العالمــ  عبــداهلل بــن نمــد السَّ

 يه بع  تفسـا الينااف لنييخماـري.سمع عني

القا ـي العالم  املحق. عبدالوهاب بـن نمـد بـن عنيـوان املجاهـد  -

الاامحي
(3)

هــ( سـمع عنييـه وهـو يف الامسـ  عاــر مـن 1425 - 1912) 

بي  وفاته.  عمر  بع   ـر  األلهار باجلامع الينبا بالرو   د 

                                     
املغريب من مغارب صنعاء، أخذ عن أبيه العالم  عـ  بـن حســني املغـريب ودـرأ عنييـه كثـًاا وعـىل حســني  (1)

 دد استفاال منه  ـيدنا العمراـ واستجال  فأجال  عام .العمري وغامها وهو يروي عنهام، و

هـ عندما الخنيت بع  القبائـ  لنهـب صـنعاء فأصـابه 1412وهو نج  املتقدم ذكر ، ودد د ت  غدرا سن   (9)

 ودد خنيف ولدين نجيبني احلسن واحلسـني. س  غدر فامش عىل إرر  

(: )وكان نقًقا يف الفقه واألصول وعنيوم 142ارة ص دال اجلرايف يف )لياالاته عىل نيه  النمر لنيم رخ لب (4)

العربي ، حافًما لينثا من األالباء، مطنيًعا عىل التاريخ، عمي  الذكاء، حسن املحا ـرة، كري  الني.، نبَبًـا 

= 
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يـى بـن نمـد بـن القا ـي العالم  احلـافظ الاـاعر البنييـ  اجلهبـذ حي -

رياـ ر  الصنعاـعبداهلل بن ع  اه
(1)

والد الـرئين -هـ( 1922-1419) 

درأ عنييه يف الروا النضـا، ويف سنن  -اليمني األسب. عبدالرمحن اهرياـ

أيب الاوال ويف البحر اليخار، وبعًضا من الينااف، وبعًضا مـن  ــر  الغايـ  

 وبعًضا من لاال املعاال البن القي .

ــن الســـ - ــن يوســف ب ــ  ب ــن ع ــن حســـني ب ــدالال. ب ــ  عب  يد العالم

إبراهي  بن نمد بن إسامعي  األما الصـنعاـ
(2)

هــ( دـرأ 1421 -1414) 

 عنييه صحيش مسني ، وبع   ـر  الروا النضـا، ويف  ـر  األلهار.

ْحـالـ  - السـيد العالم  صفي اهسالم أمحد بن ع  بن عبدالرمحن الين 

عنييه يف  ـر  األلهـار، ويف  ــر  غايـ  السـ ل،  هـ( درأ1411 -1411)

 ويف كااف اليخماـري، وبع  سنن أيب الاوال وغا ذلك.

                                     = 
يف صدور أه  العني ، خطيبًا فصــيًحا حسـن الصـوش، ولـه إجـالاش عـن كثـا مـن أهـ  العنيـ (، ودـال 

أعني  أه  عصـر  يف الفقه الييدي اماالوي، وكنـت أرحـ  إليـه ألسـمع عنييـه يف  ـيدنا العمراـ: وكان 

 الفقه باجلامع الينبا يف الرو  .

اهرياـ من هجرة إريان مـن بـالال يـري  التابعـ  ملحافمـ  إب، ودـد عينـه اهمـام حييـى محيـد الـدين حـاكاًم  (1)

ه والتفسـا واحلـدي ، وكـان يف الفقبمدين  إب واستمر تسع سنواش ر  عاال إىل صنعاء وعينف لنيتدين 

 ، وهو يروي عن أبيه عن جد  عن  ـيخ اهسالم الاوكاـ. ا فا اًل ا مربلً عاملً 

ناأ يف صنعاء وأخذ العنيوم الاـرعي  عن عع من العنيامء األجالء ر  عينف عـىل التـدرين لعنيـوم العربيـ   (9)

ـني مـديًرا مـا رـ  انتقـ  واألصول واحلدي  باجلامع الينبا، ر  ملا ف تحت املدرس   س هبا، ر  ع  العنيمي  الرَّ

 .لنيتدرين بمسجد الفنييحي إىل أن تويف 
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الســنيدار ســمع عنييــه يف بــن نمــد الاـــيخ العالمــ  أمحــد بــن نمــد  -

 مفهوم ومنطوذ بع  متن األلهار، ويف صحيف  ع  بن موسـى الر ـي.

ـــراجي - الاـــيخ العالمــ  نمــد بــن عــ  الس 
(1)

هـــ( 1415- 1415) 

 سمع عنييه يف  ـر  الغاي  لنيحسـني بن القاس  ويف  ـر  عمدة األحينام

الفقيــه العالمــ  عــي اهســالم نمــد بــن صــالش الب ْهنيــويل الصــنعاـ -
(2)

 

ـــر  1491-1424) ــاكهي، و  ــر لنيف ـــر  القط ــه يف   ــرأ عنيي ــا( د ـــ تقريًب ه

ــون، ويف  ـــر  الطــربي عــىل الينافــ  يف األصــول،  ويف  ـــر  اجلــوهر املينن

التنيدي  يف املعـاـ والبيـان، ويف  ــر  عمـدة األحينـام، وأوائـ  اليناـاف، 

 وأوائ  غاي  الس ل يف األصول.

َبْب الصــنعاـ  - ــدَّ ــالل ال ــن ه ــ  ب ــ  عــال اهســالم ع ــه العالم الفقي

هـ( وكان من ذوي السمت احلسـن والتوا ـع اجلـ ، دـرأ 1411 -1491)

 ، وبعًضا من الينااف لنييخماـري.عنييه الاعاع الفائ  يف عني  الفرائ 

                                     
السـراجي بالسـني والراء املهمنيتني واجلي ، نسب  إىل جـده  ســراج الـدين احلسـن بـن نمـد، وعيـع مـن  (1)

لـد  ووفاتـه مـن ترج  لاـيدنا العمراـ يذكرون اسمه أمحد وال ي رخون له ودد أربت اسمه وتـاريخ مو

لياالاش اجلرايف عىل نيه  النمر واستورقت أيًضا من  ـيدنا العمـراـ نفسـه، ودـد أخـذ عـن كبـار عنيـامء 

صنعاء كاحلسـني العمري وعـ  الـيامـ وعـ  بـن حســني املغـريب وإسـحاذ املجاهـد وغـاه ، رـ  كـف 

 (.114 النمر ليبارة صلنيتدرين بمسجد الفنييحي، وفيه تنيقى عنه  ـيدنا العمراـ )انمر نيه  

ولد يف بيت وتر من بني هبنيول ر  هاجر إىل صنعاء وأخذ عن عنيامءها وكان له عناي  تام  يف البحـ  والتـدرين  (9)

 (.521باجلامع الينبا ومسجد الفنييحي وترج  له اجلرايف يف )لياالاته عىل نيه  النمر لنيم رخ لبارة ص 
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السـيد العالم  صفي الدين أمحد بن نمد بـن نمـد لبـارة الصـنعاـ -
(1)

 

هـ( درأ عنييـه جـيًءا يســًاا مـن  ـفاء 1191 -1495) -مفتي الديار اليمني -

 األما احلسـني، وبع   ـر  األلهار، وأكثر سب  السالم.

باي، - هـ تقريبًا(، درأ 1191)ش الاـيخ العالم  أمحد بن لطف اليُّ

عنييه بعًضا من  ـر  القطر، وبع   ـر  الفاكهي عىل املنيح ، و ــر  

 دواعد اهعراب. 

القا ـي العالم  عـ  بـن عبـداهلل االنســي الصـنعاـ - 
(2)

 (1411 -

 هـ( أخذ عنييه يف عني  الفرائ .1422

الســـيد العالمــ  احلــافظ املقــرا حييــى بــن نمــد بــن أمحــد الينبســـي  -

الرو ـي
(3)

ال عنييه القرآن الينري . 1111 -1419الضـرير )   هـ( جوَّ

 

                                     
مد لبارة ودرأ عنييه وعىل عنيامء صـنعاء، وكـان مـع القا ــي عبـداهلل ناأ يف حجر والد  العالم  امل رخ ن (1)

اجلرايف كفرسـي رهان ال يفتدان يف احلضور عىل املاــيد  والقـراءة عنيـيه  وكـان يقـول  ــيدهام املـوىل 

ــ  الســاب.  ــه رئــين الــبالال اليمني ــدا الســامء لــن يفتدــا، ودــد عيَّن ــه: وفرد  حســـني العمــري إذا دــدما عنيي

 .بن حييى اهرياـ مفتيا لنيبالال واستمر متقنيًدا لرئاس  اهفتاء حتى تويف  عبدالرمحن
ودد أخذ الفقه والفرائ  عىل العالم  عبدالوهاب الاامحي وله منه إجالة عامـ ، وكـان يقـي  الروسـه يف  (9)

 .الفقه والفرائ  بمسجد دب  املهدي عباس بإدبال و قي. حتى توفا  اهلل 
يوخ القراءاش السبع يف رو   صنعاء وكـان يقصـد  الطـالب لنيقـراءة عنييـه واالسـتفاالة وهو من كبار  ـ (4)

منه، ودد توىل القيام باهمام  والطاب  يف اجلـامع الينبـا بالرو ـ  حتـى وفاتـه، رـ  خنيفـه ولـد  العالمـ  

ــويف  ــى ت ــدرين حت ــ  والت ــ  والطاب ــام باهمام ــى، واســتمر يف القي ــن حيي ــب نمــد ب ســن   النجي

قـرا ه1199 يينا نمد بن نمـد بـن حييـى الينبســي واللال إىل يومنـا هـذا ي  ـ، ر  خنيفه نجنيه  ـيدنا وخ 

 ويستفاال منه عافا  اهلل وأالام نفعه.
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 ِذكر بعض شـيوخ الرواية:  

يص  عدال الاـيوخ الذين أجالوا  ــيدنا القا ــي العمـراـ إىل نحـو 

 رالرني  ـيًدا ومنه :

ــن حســـني الواســعي  -1 ــى ب ــن حيي ــد الواســع ب القا ـــي العالمــ  عب

  .حوى ربته )الدر الفريد( هـ( بجميع ما1422 -1925الصنعاـ )

 وهو يروي عن ععس ومنه :

السـيد العالم  عبدالرمحن بن عبيداهلل بن نسـن عنيـوي بـن سـقاف  -أ

 هـ( وهو عن:1425 -1411العنيوي احلسـيني احلضـرمي اليمني )

باــي  - السـيد العالمـ  املـ رخ عيـدروس بـن عمـر بـن عيـدروس احل 

هـ( بجميع مـا حـوى 1411 -1944العنيوي احلسـيني احلضـرمي اليمني )

 ربته العقد الفريد من األسانيد.

الســـيد العالمــ  الينبــا نمــد بــدر الــدين بــن يوســف احلســـيني  -ب

 هـ( وهو يروي عن:1451 -1912الدماقي )

هــ( وهـو 1921والد  يوسف بن بدر الدين بن عـ  احلســيني )ش  -

لهـري وعبـدالرمحن عن مائ   ــيخ مـنه : الاــيخ عبـد اهلل الاــرداوي األ

الينيبري ونمد أمـني بـن عمـر عابـدين الدماـقي وأمحـد عـارف حينمـت 

ــار  ــدالينري  العط ــن عب ــر ب ــ  وعم ــ  النيي ــوي ع ــن عني ــدين ب ــن العاب ولي

 بأسانيده  املاهورة.
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ْدوي احلمياوي املصـري ) -  .هـ(1414 -1991وحسن الع 

 .هـ(1921 -1919وإبراهي  بن ع  بن حسن السقا املصـري ) -

 .هـ(1911وعبدالقاالر بن صالش الطيب احلسني الدماقي )ش  -

 .هـ(1411وأبو الا نمد بن عبدالقاالر الطيب الدماقي )ش  -

 .هـ(1419وأمحد بن عبدالرحي  الطهطاوي الاافعي )ش  -

الاــيخ العالمــ  أبــو الــا نمــد بــن أمحــد بــن عابــدين الدماــقي  -ج

 هـ( وهو عن:1414- 1911)

 .بن عابدين الدماقيوالد  أمحد  -

 .نونمد عالء الدين بن نمد األمني بن عابدي -

 -1911القا ـــي العالمــ  نمــد بــن أمحــد بــن نمــد العراســـي ) -ال

 هـ( وهو عن:1411

 -1991السـيد العالم  عبدالينري  بن عبداهلل بن نمد أبـو طالـب ) -

 .هـ( بجميع ما حوى ربته العقد النضـيد من األسانيد1412

قا ـي العالم  أمحد بـن نمـد بـن عـ  الاـوكاـ وهـو عـن أبيـه وال -

 .وغا 

 .هـ(1921والقا ـي العالم  عبد اهلل بن ع  الغالبي )ش  -
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هــ( وهـو 1921- 1912والسـيد العالم  أمحد بـن ليـد الينبســي ) -

 عن: نمد بن ع  الاوكاـ وعبداهلل والقاس  ابني نمد بن إسامعي  األما 

 مد العمراـ بأسانيده  املاهورة.ونمد بن ن

 .والسـيد العالم  أمحد بن نمد بن نمد الينبسـي -

القا ـــي العالمــ  نمــد بــن عبــداهلل بــن عــ  الغــالبي الصــنعاـ  -هـــ

 هـ( وهو عن:1441الضحياـ )ش 

والد  عبداهلل بن ع  الغالبي بام حوى ربته العقـد املنمـوم يف أسـانيد  -

 .العنيوم

 .عالم  أمحد بن ليد الينبسـيـيد الوالس -

- 1911الفقيه العالم  عبدالرلاذ بن نسن بـن نمـد الرديحـي ) -و

 هـ( وهو عن:1494

السـيد العالم  عبدالينري  بن عبداهلل أبو طالب بام حوى ربتـه العقـد  -

 .النضـيد

والسـيد العالم  إسامعي  بن نسن بن عبدالينري  إسـحاذ احلسـني  -

هـــ( وهــو عــن  ـــيخ اهســالم نمــد بــن عــ  1411 -1991الصــنعاـ )

 .الاوكاـ
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- 1911املوىل القا ـي العالم  حسـني بن ع  بن نمد الَعْمري ) -ل

 هـ( وهو عن:1411

منيك اليمن اهمام املنصور باهلل نمد بن حييى بـن نمـد محيـد الـدين  -

 .هـ(1499- 1955)

د بـن املنصـور والسـيد العالم  القاس  بن حسـني بـن داسـ  بـن أمحـ -

 .هـ(1411 -1915الصنعاـ )

 .والسـيد العالم  إسامعي  بن نسن إسحاذ -

 .هـ(1921ونمد بن إسامعي  عاـيب الصنعاـ الضـرير )ش -

 .هـ(1412وأمحد بن صالش أيب الرجال الصنعاـ )ش  -

القا ـي العالم  نمد بن عبداملنيك بن حسـني اآلنسـي الصـنعاـ  - 

 وهو عن: هـ(1411 -1924)

والد  القا ــي العالمـ  عبـد املنيـك بـن حســني بـن نمـد اآلنســي  -

 .هـ( وهو عن أمحد بن نمد الاوكاـ عن أبيه1415- 1949السحادي )

ــراـ الصــنعاـ  - ــ  العم ــن ع ــد ب ــن نم ــد ب ــ  نم والقا ـــي العالم

ـــه 1419- 1991) ــــيخ اهســـالم الاـــوكاـ والوجي ـــن   ـــو ع ــــ( وه ه

ن األهـدل ونمـد عابـد السـندي وإبـراهي  بـن نمـد عبدالرمحن بـن سـنييام

 امليجاجي وعبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما بأسانيده  املاهورة.

 .والسـيد العالم  إسامعي  بن نسن إسحاذ -
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 .واملوىل العالم  احلسـني بن ع  العمري -

هـ( 1412- 1912واملنصور باهلل نمد بن عبداهلل بن نمد الولير ) -

عن  ـيخ اهسالم الاوكاـ وأمحد بن ليد الينبســي وعبـدالرمحن بـن  وهو

عبــداهلل املجاهــد وحييــى بــن عبــداهلل بــن عــثامن وعبــداهلل بــن عــ  الغــالبي 

 وعبداهلل األما بأسانيده  املاهورة. 

ــن عــ  الينبســـي  - ــن أمحــد ب ــن إســامعي  ب والســـيد العالمــ  نمــد ب

 .نمد بن ع  الاوكاـهـ( وهو عن  ـيخ اهسالم 1411- 1991)

القا ـي العالم  إسحاذ بن عبداهلل بـن أمحـد املجاهـد الصـنعاـ  -ط 

 هـ( وهو عن:1441- 1911)

 .القا ـي العالم  نمد بن نمد العمراـ -

 .والسـيد العالم  عبدالينري  بن عبداهلل أبوطالب -

 .والقا ـي العالم  عبداملنيك بن حسـني اآلنسـي -

ـْدمي الرو ــي السـيد العال -ي م  عـ  بـن أمحـد بـن عبـدالرمحن السُّ

 هـ( وهو عن:1411- 1921)

السـيد العالم  أمحد بن نمد بن نمد بـن عبـداهلل الينبســي احلسـني  -

هـ( وهو عن أبيه وهو عن 1411- 1942الصنعاـ رئين العنيامء بصنعاء )

بجميـع   ح  ْاـإسامعي  بن أمحد الينبسـي وهو عن القا ـي نمد بن أمحد م  

 ما حوى كتاب بنيوغ األماـ من األسانيد.
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 .د العالم  إسامعي  بن نسن إسحاذوالسـي -

 .ي العالم  نمد بن نمد العمراـوالقا ـ -

 .والسـيد العالم  عبدالينري  بن عبداهلل أبوطالب -

 .العالم  نمد بن إسامعي  الينبسـيوالسـيد  -

 .ريواملوىل العالم  احلسـني بن ع  العم -

 .ملجاهدوالقا ـي احلافظ أمحد بن احلسن بن داس  ا -

 .هـ(1412حييى بن أمحد املجاهد )ش والقا ـي العالم   -

ديمي -  .والسـيد احلافظ نمد بن الاوال بن عبدالرمحن حجر الق 

- 1929املوىل القا ـي العالمـ  عـ  بـن عـ  الـيامـ الصـنعاـ ) -ي

 هـ( وهو عن:1451

 .نمد بن أمحد العراسـي القا ـي العالم  -

 .والسـيد العالم  أمحد بن نمد الينبسـي -

 .والسـيد العالم  إسامعي  بن نسن إسحاذ -

هــ( أجـال  1455- 1911عبدالستار بن عبدالوهاب الدهنيوي ) -ل 

 بمسنيسالش ابن عقيني .

نيد احلضــرمي املينـي )ش  -م هــ( وهـو يـروي 1451عمر بن أيب باج 

 عن:
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 .هـ(1441 -1951د احلباـي )حسـني بن نم -

هــ( وهـو عـن: أمحـد بـن 1499 -1911وع  بـن  ـاهر الـوتري ) -

نمد املعاىف الضحوي وهو عن احلسن بن أمحد عاكب الضـمدي بأسـانيد  

 املاهورة. 

 .هـ(1492 -1921ونمد بن عبدالينبا الينتاـ ) -

هـ( وهو عـن: نمـد بـن 1491 -1951وفالش بن نمد الماهري ) -

 السنوسـي وعبدالغني الدهنيوي بأسانيدمها املاهورة.ع  

- 1921الســـيد العالمــ  نمــد بــن جعفــر بــن إالريــن الينتــاـ ) -ن 

 هـ( صاحب نم  املتنارر يف احلدي  املتواتر وهو يروي عن:1415

 .هـ(1494- 1911أبيه جعفر بن إالرين الينتاـ ) -

- 1914والعالمـــ  عـــال الـــدين بـــن نمـــد القاســـمي الســـنيفي ) -

 .هـ(1449

 .ملدـوالاـيخ العالم  فالش بن نمد الماهري ا -

 .هـ(1499- 1911والاـيخ العالم  ع  بن  اهر الوتري املدـ ) -
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ـــري  -س ــي املص ـــني املطيع ــن حس ــت ب ــد بدي ــ  نم ـــيخ العالم الا

 هـ( له ربت يروي فيه عن أكثر من سبعني  ـيًدا منه :1451- 1921)

 .بن جعفر الينتاـالسـيد العالم  نمد  -

ـــاـ ) - ـــدالينبا الينت ـــن عب ـــداحلي ب ـــ  عب ــــيد العالم - 1414والس

 هـ( وهو عن أكثر من  سامئ   ـيخ تضمنته  أرباته وفهرساته.1419

باـي -  .والسـيد العالم  حسـني بن نمد احل 

 .والاـيخ العالم  نمد بن الصدي. الغامري -

ـي العنيــوي املينــي )ش الســـيد العالمــ  احلســـني بــن نمــد احلباــ -ع 

 .-دراءة عنييه-هـ( بام حوى ربته فتش القوي من األسانيد 1441

وس امليني )ش  -ف هــ( 1445الاـيخ العالم  عبداحلميد بن نمد د د 

 بام حوى ربته املفاخر السني  من األسانيد.

الاـيخ العالم  يوسف بن إسـامعي  النبهـاـ البـاوس بـام حـوى  -ص

 األسانيد. ربته هاالي املريد من

ري الاـيخ احلافظ الضـرير نمد بـن سـنييامن بـن حسـب اهلل املصــ -ذ

 .هـ(1445 -1911امليني الاافعي )

 -1919الاـيخ العالم  إبراهي  بن ع  بن حسن السقا املصـري ) -ر

 .هـ(1921
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الســـيد العالمــ  املــ رخ نمــد بــن نمــد لبــارة احلســني الصــنعاـ  -9

 ن ععس منه :هـ( وهو يروي ع1411- 1411)

 .الاـيخ العالم  عمر بن أيب بينر باجنيد -أ

الاــيخ العالمــ  عمــر بــن محــدان املحرســـي التونســـي رــ  املينــي  -ب

 ا منه :هـ( وهو عن أكثر من رامنني  ـيدً 1411 -1929)

ـــي األلهــري  - ــن حســـني التونس ـــر ب ــ  نمــد الض ـــيخ العالم الا

 .هـ(1422)ش

 -1911حييـى بـن نمـد محيـد الـدين )ومنيك اليمن السـيد العالمـ   -

 .هـ(1412

 .هـ(1424والعالم  املفسـر الطاهر بن عا ور التونسـي )ش  -

 .هـ(1494والسـيد العالم  جعفر بن إالرين الينتاـ )ش  -

 -1925والاـــيخ العالمــ  عبــدالقاالر بــن توفيــ.  ــنيبي املــدـ ) -

 .هـ(1412

ــن نمــد النيفــر - ـــيخ العالمــ  نمــد الطيــب ب التونســـي )ش  والا

 .هـ(1415

 -1954والاـيخ العالم  أبو نصــر نمـد بـن عبـدالقاالر الطيـب ) -

 .هـ(1491

 .والاـيخ العالم  ع  بن  اهر الوتري املدـ -
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 .والاـيخ العالم  فالش الماهري املدـ -

 .والاـيخ العالم  أمحد بن إسامعي  الربلنجي -

-1925الطهطــاوي ) الاـــيخ العالمــ  أمحــد بــن نمــد بــن رافــع -ج

 .هـ(1455

 .الاـيخ العالم  أمحد بن نمد الصدي. الغامري تدبًجا -ال

 السـيد العالم  عبداحلي بن عبدالينبا الينتاـ وهو عن: -هـ 

ـــاـ ) - ـــد الينت ـــن نم ـــدالينبا ب ـــ  عب ـــه الســــيد العالم - 1911أبي

 .هـ(1444

 .هـ(1492- 1921وأخيه نمد بن عبدالينبا الينتاـ ) -

 .ه جعفر بن إالرين الينتاـوخال -

 .وابن خاله نمد بن جعفر الينتاـ -

 .هـ(1442أو  1445- 1952وأمحد بن إسامعي  الربلنجي ) -

ـــايب الدماـــقي ) - ـــب الســـينري الرك ـــن الروي ـــداهلل ب - 1992وعب

هــ( وهـو عـن: عبــدالرمحن بـن نمـد الينيبــري وإبـراهي  بـن نمــد 1492

د بـن أمحـد العطـار وعمـر بـن الباجوري ونمد بن خنيي  القـاودجي وحامـ

 مصطفى اآلمدي بأسانيده  املاهورة.

 .هـ(1414 -1959وأمحد بن نمد بن الياط اليكاري ) -
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د بـن عـ  الاـوكاـ  -  وحسـني بن نسن األنصاري وهو عن: ن  مَّـ

ونمد بن ناصـر احلالمي ونمد بن ع  الَعمـراـ ونمـد عابـد السـندي 

هـــدل وعبـــدالرمحن بـــن نمـــد الينيبـــري وعبـــدالرمحن بـــن ســـنييامن األ

 بأسانيده  املاهورة.

السـيد العالم  مفتي الديار اليمني  صفي الدين أمحد بـن نمـد بـن  -4

 هـ( وهو يروي عن: 1191– 1495نمد لبارة احلسني الصنعاـ )

 . العالم  احلسـني بن ع  العمرياملوىل -أ

 .لينيالاـيخ العالم  عمر بن محدان املحرسـي املا -ب

السـيد العالم  عني  الدين القاس  بن إبراهي  بـن أمحـد آل إبـراهي   -1

 وهو عن:هـ( 1111 -1414)الصنعاـ 

 .القا ـي العالم  إسحاذ بن عبداهلل املجاهد -أ

 .املوىل العالم  احلسـني بن ع  العمري -ب

السـيد العالم  املعمر نمد حسن بن عبدالباري هند بـن نمـد بـن  -5

 هـ( وهو عن: 1429 -1411هدل املروعي )حسن األ

 .والد  العالم  عبدالباري هند بن نمد بن حسن األهدل -أ

 .العالم  نمد بن عبدالرمحن بن احلسن بن عبدالباري األهدل -ب
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عالم  العراذ الاـيخ الدكتور حســني بـن عـ  نفـوظ الينـا مي  -1

 يًدا منه :تسعني  ـأكثر من هـ( وهو عن 1141 - 1411العرادي )

 .مسند عصـر  السـيد العالم  نمد عبداحلي الينتاـ -أ

 .الاـيخ العالم  نمد بن ع  األكوع احلوايل -ب

 .الاـيخ العالم  نمد هبجت البيطار -ج

 .الاـيخ العالم  أمحد بن الصدي. الغامري -ال

   .الاـيخ العالم  تقي الدين اماليل املغريب -هـ 

المـ  حييـى بـن عبـدالرمحن األنبـاري اليبيـدي السـيد القا ــي الع -2

 ( وهو عن:هـ1114  -1494)

 .السـيد العالم  سنييامن بن نمد األهدل مفتي لبيد يف ودته - أ

 .السـيد العالم  نمد بن الصدي. البطا  - ب

 .الاـيخ العالم  عبداهلل بن ليد املعييب -ج

عبـدالقاالر السـيد العالم  الورع الفا   عبدالقاالر بن عبداهلل بن  -1 

 هـ( وهو عن:1195 - 1491 ـرف الدين )

والــد  الســـيد العالمــ  عبــداهلل بــن عــ  عبــدالقاالر  ـــرف الــدين  -أ

هـ( وهو عن نمد بن نمـد العمـراـ بأسـانيد  1451 - 1919الصنعاـ )

 .املاهورة



 

 ُمَحمَِّد بِن ِإْسَماِعيِل الَعْمَراِني ِفي َتْرَجَمِة َوَأَساِنيِد الَقاِضـي اْلَعلَّاَمِة الدُّرُّ الَيَماِني        
 

42 

 .واملوىل العالم  احلسـني بن ع  العمري -ب

لطـف الـيباي الصـنعاـ والقا ـي العالم  لطـف بـن نمـد بـن  -ج 

 .هـ( وهو عن احلسـني العمري وغا 1411- 1929)

 .والاـيخ العالم  صالش التونسـي ر  املدـ -ال

 .والاـيخ العالم  نموال بن ع  املصـري -هـ 

ــريب  -2 ــن حســـني املغ ــ  ب ــن ع ــن حســن ب ــ  ب ــ  ع القا ـــي العالم

 هـ( وهو عن:1412 - 1491الصنعاـ )

 .العالم  حسن بن ع  املغريبا ـي والد  الق -أ

 .واملوىل العالم  احلسـني بن ع  العمري -ب 

 .والقا ـي العالم  أمحد بن عبدالرمحن املجاهد -ج

ــنعاـ  -11  ــرايف الص ــدالينري  اجل ــن عب ــداهلل ب ــ  عب القا ـــي العالم

 هـ( وهو عن:1422 - 1412)

 .املوىل العالم  حسـني بن ع  العمري -أ

 .م  ع  بن ع  اليامـالقا ـي العال -ب

-1922)القا ـي العالم  حييى بـن نمـد بـن عبـداهلل اهريـاـ  -11

 .وهو يروي عن أبيه عن جد  عن الاوكاـهـ( 1419
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القا ـي العالم  أمحد بن أمحد بن نمد بن ع  اجلرايف الصنعاـ  -19

 وهو يروي عن:هـ( 1115 -1412) 

ـني بـن حسـن املغـريب الصـنعاـ املوىل القا ـي العالم  ع  بن حس -أ

 .هـ(1442 - 1911)

املوىل احلافظ العالم  لطف بـن نمـد  ـاكر الصـنعاـ األهنـومي  -ب

 هـ( وهو عن اهمام املتوك  عىل اهلل نسن بن أمحد.1444 - 1911)

القا ـــي العالمــ   ـــرف اهســالم املعمــر احلســن بــن عــ  بــن  -14

 هـ( وهو يروي عن:1111- 1411حسـني املغريب الصنعاـ )

 .والد  القا ـي العالم  ع  بن حسـني املغريب -أ

 .املوىل العالم  حسـني بن ع  العمري -ب

ــرحي الصـنعاـ  -11 القا ـي العالم  عبداهلل بن نمد بن نسـن السَّ

 وهو يروي عن:هـ( 1112 -1411)

ـرحيالقا ـ -أ  .ي العالم  ع  بن أمحد السَّ

 .سـني بن ع  الَعمرياملوىل العالم  احل -ب

 .القا ـي العالم  ع  بن ع  اليامـ -ج

ــد الصــنعاـ  -15 ي ــن مح  ــدالرمحن ب ــن عب ــداهلل ب ــ  عب القا ـــي العالم

دمي 1421- 1491) هـ( وهو عن: السـيد العالم  املقرا ع  بن أمحد السُّ

 وغا .
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القا ـي العالم  نمد بن نمد بن عبداجلبار بن حييى السـاموي  -11 

 هـ( وهو عن:1111- 1441)

 .املوىل حسـني بن ع  العمري -أ

 أمحد بن نمد بن سنييامن األهدل وهو عن: -ب

 .والد  نمد بن سنييامن األهدل -

 .والاوال بن عبدالرمحن حجر القديمي -

 .نمد بن عبدالبادي األهدل مفتي لبيد -

الاـيخ العالم  منصور بن عبـد العييـي نصــر التعـيي وهـو عـن  -12

 .أبيه وغا 

ــى املنصــور احلســني  -11 ــن حيي ــن نمــد ب ــداهلل ب ــ  عب الســـيد العالم

الصنعاـ
(1)

 هـ( وهو عن:1419)ش 

 والد  العالم  نمد بن حييى املنصور وهو عن: -أ

 .والد  اهمام حييى بن املنصور باهلل نمد بن حييى محيد الدين -

 .وع  بن ع  اليامـ -

 .وليد بن ع  الدينيمي -

                                     
(: لـه أبحـاث مفيـدة منيتقطـ  مـن اسـب  112دال اجلرايف يف )لياالته عـىل نيهـ  النمـر لنيمـ رخ لبـارة ص (1)

ول الفقــه عــىل طريقــ  ســ ال وجــواب... وكــان كــري  الســالما ونيــ  األوطــارا وألــف خمتصـــًرا يف أصــ

 األخالذ طاهر األعراذ ماغوًفا بمطالع  كتب العني  واملذاكرة فيها.
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 .ونمد بن حبيب اهلل الانقيطي -

 .وأمحد بن نمد الغامري احلسني -

 .واملوىل حسـني بن ع  العمري -

 القا ـي العالم  إبراهي  بن نمد حسن هند األهدل وهو عن:  -12

 .والد  العالم  نمد حسن بن عبدالباري هند األهدل -أ

 .الاـيخ املحدث نمد بن يونن اجلونفوري الباكستاـ -ب

 .السـيد العالم  املعمر نمد بن أمحد بن نمد الينبسـي الصنعاـ -ج

 .الاـيخ املعمر سامل بن عبداهلل بن عمر الااطري -ال

 :تالمذته
ــاآلالف ويصــعب  ــام ب ــا  اهلل رب ــ   ـــيدنا القا ـــي العمــراـ عاف طنيب

 حصـره  لعدة أمور منها: 

 يومنا هذا هـ وإىل1411طول فتة تعنييمه والتي امتدش من عام أواًل: 

 أي أكثر من رالر  أرباع درن من اليمن. 

تعدال األماكن التي جنين فيهـا لنيتعنيـي  ومنهـا مسـجد الفنييحـي رانًيا: 

ومسجد الـيباي ومسـجد بـالل ومسـجد الصـالش ومعهـد القضـاء العـايل 

ي  وجامع  صنعاء وجامع  اهيامن وغاها.  واملدرس  الَعنَيم 
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عضه  مـن السـعوالي  ومـن بعـ  الول تنوع جنسـياش الطنيب  فبرالًثا: 

ــا  ـــيا ومالييي ــان والصــومال وأندونوس ــن مصـــر وســوريا ولبن ــيث وم الني

 والصـني وألبانيا وغاها. 

لاهرته يف البالال اليمني  خصوًصا ويف العامل اهسالمي عموًمـا،  رابًعا:

ــ   ممــا ســبب دصــد كثــا مــن طنيبــ  العنيــ  وغــاه  حلضــور خالســه العنيمي

 وني   ـرف التتنيمذ عنييه. لالستفاالة منه،

لينثرش من رح  إليه من الاخ  البالال وخارجها ممـن سـمعوا  خامًسا:

 منه أو درأوا عنييه؛ بقصد االستفاالة أو الرواي  عنه.

الو : فقـد اسـتجال  كثـا مـن عنيـامء العصــر، وطنيبـ  العنيـ   وأما خ 

ن  اهسـناال، وَدـ َّ أن  ـد حامـ  إسـناال اليـوم  لـين لـه امل هتمني بإحياء س 

رواي  عن القا ـي نمد بـن إسـامعي  العمـراـ، فهـو ممـن يـدور عنيـيه  

رحا اهسناال يف العامل اهسـالمي اليـوم، وهـذا فضـ  اهلل ي تيـه مـن ياـاء 

 واهلل ذو الفض  العمي .

 :جهوده العلمية والدعوية
ــاء  لنيقا ـــي العمــراـ عافــا  اهلل جهــوال كبــاة يف العنيــ  والتعنيــي  واهفت

، فهو يقضـي أكثر ودته يف ناـر العني  عن طري. التـدرين، فقـد دـال والتأليف

عن نفسه: )بينام كنـت أختنيـف إىل ماـاخيي آلخـذ عنيـيه  كبـار الينتـب كنـت 

ــ  لطــالب أدــ  منــي  صـــياًل يف الينتــب  أســتعني بــاهلل وأفــتش حنيقــاش عنيمي
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األولي  من املتون واملدتصـراش يف الفقـه والنيغـ  واحلـدي ، وهبـذا األسـنيوب 

 حصنيت عىل فوائد ع  وعنيوم نافع  وكانت أكثر استفاالس من التدرين...(.

 :تدريسه
دام عافا  اهلل بتدرين عنيـ  كبـاة مـن كتـب أهـ  العنيـ ، وبـاألخ   

كتــب العالمــ  الاــوكاـ، وممــا أدــرأ  حفمــه اهلل: األمهــاش الســت وموطــأ 

ب احلدي ، ويف الفقه ني  األوطار والســي  اجلـرار مالك... وغاها من كت

ــدراري امل   ــ  الغــامم وســب  الســالم وال ــووب ــه الســن  عيعــا عــدة ض  ـيَّ  وف ق

مراش... وغاها من كتب الفقه، كام الرس كثًاا يف النيغ  العربي  وكان أول 

كتاب الرسه يف حياته  ـر  ابن عقي ، وهينـذا يف أصـول الفقـه ومصـطنيش 

التفسـا والسـاة النبوي  ومن ذلـك كتـاب لاال املعـاال... وغـا احلدي  ويف 

 ذلك من الينتب.

ــ   ــار  وأمــا يف  ــهر رمضــان فقــد ذكــر يف لقــاء إعالمــي مــا نصــه: )أ دس 

رمضــان رالرــ  أرــالث: رنيــ  لقــراءة القــرآن، ورنيــ  لتــدرين العنيــ ، ورنيــ  

 أذان املغرب(. لمجاب  عىل الفتاوى ر  الفتاوى والفتاوى إىل ما ال اي  وحتى

 فتاواه:   
ر  ـيدنا العمراـ عافا  اهلل لمفتاء يف سن مبينـر، فينـان مفتًيـا  د  لقد ص 

ــن  ــر م ــذ ناــأهتا واســتمر أكث ــي  (45)يف إذاعــ  صــنعاء من ــى أ لغ ــا حت عاًم
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الربنامث، ودد عع أحد تالمذته وهو الاـيخ عبداهلل بن داس  ذيـاب فتـاوا  

)ني  األماـ من فتاوى القا ـي نمـد بـن يف رالر  خنيداش مطبوع  بعنوان 

إسامعي  العمراـ( وال لال إىل يومنا هذا أالام اهلل نفعـه هيـب عـن األسـ ني  

ـ   يومًيـا عـن  التي ت قدم إليه من عمـوم الـبالال اليمنيـ  وغاهـا، والتـي ال تق 

 سـني مسأل  وتييد كثًاا عن املائـ ، ويقـوم بإعانتـه يف كتابـ  اهجابـ  عـىل 

تاوى تنيميذ  البار الاـيخ نمد بن نعامن الصنيوي وفقـه اهلل، نمـًرا حلالتـه الف

 الصحي  عافا  اهلل وخت  لنا وله باحلسنى. 

والقا ــي العمــراـ مـن العنيــامء املتحــررين، فهـو ال يتعصــب ملــذهب 

وليننه يتبع الدلي ، وكثًاا ما يتـابع  ــيخ اهسـالم الاـوكاـ، إْذ هـو متـأرر 

والقا ـي حيمـى بمينانـ  كبـاة وجنيينيـ  يف املجتمـع اليمنـي، بفقهه لنيغاي ، 

ولذا كانت فتـوا  فيصـاًل وحـاًل لينثـا مـن الالفـاش والنياعـاش، وكـ  يف 

، ودـد ذلك من  ق. الا وحصول األجـر العمـي  عنـد ربنـا 

را عنييه تويل رئاس  الائرة اهفتاء باجلمهوري  اليمني  فـرف ،  أخربـ أنه ع 

ن اجلمهوري  الساب. عـ  عبـداهلل صـالش مـراًرا وتينـراًرا وتواص  معه رئي

فأبى لهًدا وورًعا حفمه اهلل، ورغ  هذا فهو ماهور عند عهور الناس بأنـه 

عيَّنون بقرار عهوري  مفتي اجلمهوري ، ودد دال يل ذاش مرة: )أه  اهفتاء ي 

ــ  ــه هــذ  املنيل ــي أن اهلل تعــاىل أنيل ينــت مــن رب العــاملني( يعن ــا ع  بغــا  وأن

 استاـراف وال تطنيع ولينن بفض  اهلل وتوفيقه.
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 :مؤلفاته 

لنيقا ـي العمراـ عافـا  اهلل ماـارك  أيًضـا يف خـال الينتابـ  والبحـ  

والتأليف منذ الصـغر، وكـان يينتـب يف  ـبابه بعـ  املقـاالش التـي كانـت 

ت ناــر يف بعــ  املجــالش اهســالمي  ومـن ذلــك مقــال بعنــون )الييديــ  يف 

خر بعنوان )احلري  الفينريـ  يف الـيمن( وغامهـا ممـا ن اــر لـه دبـ  اليمن( وآ

 14سبعني عاًما، ودد دام نجنيه الدكتور عبدالغني العمراـ بجمع وإخـراج 

مقااًل من تنيك املقاالش يف كتاب أسام  امقاالش القا ـي العمراـا، كـام لـه 

نيميذا  هـاـ بع  البحوث الفقهي  أعدها دب  ستني عاًما، ودد دام م خًرا ت

لهرة اليمني وسفيان بن نمد أبو ليد من بالال املغرب بجمعهـا وإخراجهـا 

يف كتـاب أسـميا  اأبحــاث فقهيـه بأاللتهـا الاـــرعي ا، ومالالـت الينثـا مــن 

األبحاث والرسائ  احلديثي  والفقهيـ  واملتعنيقـ  بالســاة النبويـ  والتـاريخ 

ورسـال  يســر اهلل إخراجهـا ( بحًثـا 11خمطوط  والتي تص  يف خمنيهـا إىل )

والنفع هبا، ولـه كتـابا األوائـ  لنيقا ــي العمـراـا حيتـوي عـىل أكثـر مـن 

أولي  يف التاريخ الوَّ ا دب  ستني عاًما وهو من أنفن ما أ ّلف يف هذا  9111

الباب، وله كتاب بعنـوان انمـام القضـاء يف اهسـالما دامـت بجمعهـا إالارة 

ـراته التي ألقاها أرناء تدريسه باملعهـد، وهنـاي معهد القضاء العايل من نا 

كتب أخرى ععت فتاوا  وترجيحاته وأراء  الفقهي  واحلمد هلل، وهذا عـىل 

ــا حتــى أدــوم  ــار  لنيتــدرين عــىل التــأليف إذ يقــول: )َمــن أن الــرغ  مــن إيث

ـن -توا ًعا منه وهضاًم لنيـنفن -بالتأليف أنا لست عاملًا أنا رج  عاالي  وم 
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  اهسالمي  منيي   بالينتب والناس أحوج لنيتعنيي  منـه إىل التـأليف َر  فاملينتب

 وأنا أعتقد أن التدرين أفض  ودد  غنيت ودتي به(.

 :حمفوظاته
ــه  ــه وحافمت ــت ذاكرت ــظ وال لال ــوة احلف ــراـ بق ـــيدنا العم ــع   يتمت

ـن ه  إْذ هـو اليـوم دـد  ـاول املائـ  مـن  -حا ـرة إىل يومنا هذا رغـ  تقـدم س 

وهذا من حفـظ اهلل وإكرامـه،  -يعانيه من سوء احلال  الصحي   عمر ، مع ما

رب، م  ف  َح فحينام  غر حفمه  اهلل يف الين  هو حيفظ كثـًاا مـن ووا أنفسه  يف الص 

كالم أه  العني ، والتاج  وأبياش  عري ، مع إملام كبا واطـالع واسـع يف 

  تى العنيوم وخصوًصا يف الفقه والتاريخ والسـاة النبوي .

ومن املتون العنيمي  التي حفمها: ألفي  ابن مالك يف النحـو والصــرف، 

ــ  يف  ــتن اليناف ــري وم ــراب لنيحري ــن احلاجــب ومنيحــ  اهع ــ  الب والينافي

 األصول البن هبران ومتن األلهار الفقهي لممام املهدي... وغاها.

 :بعض األعمال والوظائف اليت توالها 

رف القا ـي العمراـ بإعرا ه عن تويل الو ائف ولهد  عنها،  لقد ع 

يه مراًرا تويل منصب مفتي البالال عني شَّ لَ ودد حدرني أن رئين البالال اليمني  أَ 

عقـب الثـورة اليمنيـ   دـرارٌ  رَ ف ، ودد َصدَ ار  منصب القضاء ف ،اف ف

ــت يف عــام )  ــي كان ــوري  ( م1219/ســبتمرب/91الت ــام النمــام اجلمه ودي

رف ، رـ  ط نيـب منـه تـويل منصـب رئـين بتعيينه احلاك  األول يف صنعاء ف
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املعهد العايل لمر اال فرف ، وهذا إنام يدل عىل لهد  وورعه وعدم تطنيعه 

ــ ْع ــاهلل أســأل أن ي  ــ ، ف ــب الدنيوي ت  مقامــه يف    واستاـــرافه لنيمناصــب والرُّ

 الدارين وأن يييد يف األم  اهسالمي  من أمثاله آمني.

  الو ـائف، فنيبـى طنيـبه  ونـيل ورغ  هذا فقد أ لشَّ عنييه القيام بـبع

عند رغبته ؛ رجاء  ق. الـا والنفـع واملصـنيح  العامـ ، فقـام هبـا أحسـن 

  .ديام بأمان  وتوّرع ولهاالة

 ومن تنيك األعامل ما يأس:

عم  عضًوا بمينتب ويل العهـد البـدر نمـد بـن أمحـد محيـد الـدين،  - 

لقا ــي نمـد ومينتب نائب صنعاء السـيد عـ  لبـارة، رـ  نائـب صـنعاء ا

 .(م1219)الاامي، وكان هذا دب  الثورة اليمني  

 عم  لفتة يسـاة بعد الثورة بمينتب الرئين عبداهلل السالل. -

 عم  لفتة طويني  عضًوا باملحينم  العنيياء.  -

 عم  مديًرا بمينتب ولارة العدل. -

 غ  منصب مدير مينتب رفع املمامل برئاسـ  اجلمهوريـ ، رـ   ـغ   -

 ين مينتب رفع املمامل، وحص  حينها عىل الرج  ولير.منصب رئ

ني عضًوا بمجنين الاورى. -  ع 

نييـا يف  - وأخًاا صدر درار عهوري بتديته إىل الرجـ  رئـين نينمـ  ع 

 .(م9119)يونيو 
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 :مذهبه الفقهي والعقدي 

فقد دـال متحـدًرا عـن نفسـه يف عـدة  أما من حي  املذهب الفقهي: *

)أنا ناأش يف بي ـ  ليديـ  مثـ  عيـع أهـ  صـنعاء  لقاءاش عنيمي  وإعالمي :

وعيع أه  املناط. الييدي  يف اليمن، فبدأش الراسـتي األوليـ  عـىل املـذهب 

الييدي ومع البح  واالجتهاال استطيع القول بـأـ تطـورش حتـى صــرش 

متحرًرا ومستقاًل ال متمذهًبا، وال يعني أـ ختهد فأنـا ال أسـتطيع أن أالعـي 

أ فتي يف بع  املسائ  عىل املذهب الييدي أو الاـافعي، رـ  إـ  هذا، كام أـ

لست الاد  الوحيد الذي ناأ يف البي   الييدي  ر  اسـتق  فهنـاي الســيد 

العالم  نمد بن إبراهي  الولير واحلسن اجلالل وصالش املقب  وابن األمـا 

 والاوكاـ... وغاه (.

ـ سـائر عـىل جـاالة السـنيف فاـيدنا العمـرا وأما من حي  امل عتقد: *

الصالش يف عيع املسائ  العقدي ، كام صـر  بذلك يف عدة خـالن ولقـاءاش 

ــائ   ــب والرس ــ  الينت ــ  يف بع ــ  أراء  العقدي ــت بع ن و  ــد ال  ــاوى ود وفت

 أجرته بع  املوادـع اهعالميـ  مـا 
س
واملناوراش والفتاوى، ودد ذكر يف لقاء

ام تأرر العالمـ  السـداوي بـابن )لقد تأرر بع  التالميذ باـيوخه  ك نصه:

حجر وابن القي  باـيده ابـن تيميـ ، وأمـا أنـا فقـد تـأررش باــيخ اهسـالم 

نمد بن ع  الاوكاـ والعالم  نمد ر ـيد ر ا نـرر جريـدة املنـار التـي 

هــ أي  سـ  1451هــ إىل سـن  1415كانت تصدر خالل الفـتة مـن سـن  
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ا هبا وكنت أذهـب السـتعارهتا مـن (خنيًدا، وكنت معجبً 45ورالرني سن  و)

 خيان  اجلامع الينبا أو من أي  د  وأطالعها(.

ــه القــي  اســفين  العمــراـا أن  ــد الــرلاذ يف كتاب ودــد ذكــر نجنيــه عب

خموع  من العنيامء وطنيب  العني  يف األرالن داموا بييارته حينام كـان هنـاي 

 الفــروع يف ليـارة مر ـــي ، فســأم  القا ـــي حفمـه اهلل عــن مــذهبه  يف

فقالوا: نحن مـن متبعـي الـدلي ، فقـال: أي أنـت  سـنيفيونا دـالوا: نعـ ، 

 :فقال: وأنا كذلك ر  أناد دائاًل 

ــه ــروع أســنيك في ــذهبي يف الف  م
 

 مســنيك ابــن األمــا والاــوكاـ 
 

فهــي مــا دالــه الاــوكاـ يف كتابــه االتحــف يف مــذاهب  :وأمــا عقيــدس

 .السنيفا

 :ثناء أهل العلم عليه
م عند ك  منصف أن فضـيني   ـيدنا القا ــي العمـراـ كـاال من املعنيو

أهــ  عصـــر  أن همعــوا عــىل فضــنيه وعنيــو مينانتــه العنيميــ ، ومــع رحــالس 

العنيمي  والدعوي  يف كثا مـن الـبالال اليمنيـ  وجـدش العنيـامء وطنيبـ  العنيـ  

وعام  الناس يثنون عنييه خًاا ويرجعون إىل فتاويه لثقته  بعنيمه ومعرفته  

ته، وما عنيمت أحًدا تنيقته الناس بالقبول يف البالال اليمني  هبذا العصـر بسابق

كاـيدنا القا ـي نمد بن إسامعي  العمراـ عافا  اهلل، وهذا إنام يـدل عـىل 

ـــد جـــاء يف الصـــحيحني مـــن حـــدي   ـــيام نحســـبه فق  صـــال  ســــريرته ف
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إ نَّ اهللَ إ ذا أحـبَّ : »دـال: دـال رسـول اهلل  أيب هريرة 

ـ أحبُّ فالنً  عبًدا ، ر  يناالي العا جربيَ ، فقال: إ  بُّه جربي  
بَّه، دال: في ح 

ا فأح 

، فيقول: إ نَّ اهللَ حيبُّ فالنً 
 
بُّو ، فيحبُّه أه  السامء، ر  يوَ ع  له يف السامء

ا فأح 

 «. اَلقب ول  يف األرا  

ــد أهــ    ــه عن وإـ ألرجــو أن يينــون  ـــيدنا العمــراـ ممــن كــان دبول

 ن نب  أه  السامء له.األرا، م

يي  الســيد العالمـ  املـ رخ الينبـا نمـد بـن نمـد لبـارة يف  -1 دال خ 

 كتابــه انيهــ  النمــرا: القا ـــي العالمــ  نمــد بــن إســامعي  بــن نمــد بــن 

نمد بن ع  العمراـ... جـدَّ يف سـامع كتـب احلـدي ، وهـو حسـن احلفـظ 

 ة عي  الط حسن اهمالء...دوي الذاكر

ودال  ـيده السـيد العالم  أمحد بن نمد لبارة يف إجالته لـه: إنـه  -9

عالم  فهام  نق. مـدد. ماـتغ  بـالعني  طـوال حياتـه بـذكاء وفطنـ  ومهـ  

 وإخالص.

يـد يف  -4 ودال  ـيده القا ـي العالم  عبـداهلل بـن عبـدالرمحن بـن مح 

رة الـيمن ونسـاب  الـيمن القا ــي اجلنييـ  إجالته لـه: العالمـ  الينبـا مفدـ

 الرباـ نمد بن إسامعي  العمراـ.
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يي  القا ـي العالم  نمد بن نمد الساموي يف إجالته له:  -1 ودال خ 

 العالم  واحلرب الفهام  األورع التقي والنرباس األملعي ر  دال:

 أجـــيش نمـــًدا رمـــي الينـــامل

 أجيتـــك يـــا أخـــي نمـــاًم ونثـــًرا
 

ــــوال   ــــاللونم ــــجايا وال  الس

ـــايل ـــب املع ـــن رت ـــه م ـــا  وي  مل
 

ودال  ـيده القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالينري  اجلـرايف يف  -5

إجالته له: القا ـي العالم  املحدث اليناتب البارع النبيه األملعي ذو الـورع 

واملروءة واالنتقاال سنيي  العنيامء األعـالم عـي الـدين نمـد بـن إسـامعي  بـن 

 ـ.نمد العمرا

ودال  ـيده القا ـي العالم  أمحد بن أمحد اجلرايف يف إجالتـه لـه:  -1

إن القا ـي العالم  نمد بن إسامعي  العمراـ إذا مـا أعطـي الرجـ  عنيميـ  

 فهو فوذ الدرجاش والاهاالاش العنيمي  العالي  وهذا أد  ما يقال يف حقه.

ــويل األهــدل:  ـــيد -2 ــدكتور حســن مقب ــذ  الاـــيخ ال نا ودــال تنيمي

القا ـي نمد بن إسامعي  العمراـ عامل جنيي  ا تغ  بالسـن  كثـًاا واهـت  

هبا كثًاا من حيـ  الصـح  والضـعف، وهـو يميـ  إىل كتـب احلـدي  ودـد 

س األمهاش كنيها، وله اهتامم بال  بام ععـه املعاصــرون، وهـو يف نمـري  الرَّ

 إمام من أئم  املسنيمني لين له نما يف القطر اليامـ.
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ــه ودــال تنيميــذ  الاـــيخ امل ســند عبــد -1 بيــد يف كتاب اهلل بــن صــالش الع 

م  الـيمن القا ــي املجتهـد املاـاري نمـد بـن إسـامعي  بـن ا  اهمتاعا: عالَّ

 نمد بن نمد بن ع  الَعمراـ.

ودال الاــيخ نمـد بـن يوسـف حربـ : )إنـه عـامل ختهـد باــروط  -2

ــه  االجتهــاال املعتــربة عنــد عنيــامء األصــول، فهــو نــدث روايــ  والرايــ ، فقي

أصويل، له اطالع واسع يف الفقه والسـا والتـأريخ واألالب وبـاع طوينيـ  يف 

 اواستدالالهت ... وال أكون مبالغً عنيوم العربي ، ومعرف  تام  بأدوال العنيامء 

 إن دنيت: إنه َدَ  أن يوجد نما  من عنيامء اليمن يف ودتنا احلا ـر(.

 :ه لطلبة العلممجلة من نصائحه وتوجيهات 
ينصش  ـيدنا العمراـ بالعناي  بالعنيوم الاـرعي  وبذل أكثر الودـت  -

 يف اال تغال هبا.

ينصش باملحافم  عىل الودت ويقول هو أغـىل مـن الـذهب فالـذهب  -

 ي عوا والودت ال ي عوا.

حي  عىل االهـتامم بالفقـه خصوًصـا، لاــرفه وأمهيتـه، وألن النـاس  -

 إليه أحوج.

من التعصب املذهبي، ويـدعو إىل املرونـ  والـتح  باهنصـاف حيذر  -

 مع املدالف يف املسائ  الفرعي .

 ينصش بالتدرج يف العني  والبدء باملدتصـراش دب  املطوالش.  -
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 ينصش بادتناء كتب الاوكاـ والدراس  والتدرين ما. -

 يرى أن ي قدم االهتامم بالتعنيي  عىل اال تغال بالتأليف. -

 ذيًرا بالًغا مـن اال ـتغال بالســياس ، ويوصــي مـن لار  مـن  حيذر -

 طنيب  العني  بتي السـياس  واال تغال بالعني  الاـرعي.

عـد ذلــك مــن  - يـدعو إىل وحــدة الصـف واالجــتامع وتـري التفــرذ وي 

أوجب الواجباش كام يعد التفرذ من أدبش البدع وأ نعها
(1)

. 

                                     
هذ  ترع  خمتصـرة وملعرف  املييد ينمر كتاب )القا ـي العالم  نمد بن إسامعي  العمراـ حياته العنيميـ   (1)

اب )سفين  العمراـ( لنجنيـه عبـدالرلاذ بـن نمـد والدعوي ( رسال  ماجستا لعبدالرمحن األغربي، وكت

 العمراـ.
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 :سند القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم الكويف
يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بـن عبـدالينري  

 عـن  إسامعي  بن نسن إسـحاذاجلرايف عن احلسـني بن ع  العمري عن 

د نمد بن عـ  الاـوكاـ عـن عبـدالقاالر بـن أمحـد الينوكبـاـ عـن الســي

سنييامن بن حييى بن عمر األهدل عن أمحد بن نمد بن مقبول األهدل عن 

حييى بن عمر األهدل عن عبداهلل بن عبدالبادي امليجاجي عن عبداهلل بـن 

عبدالبادي العدـ عن أبيه عن نمد بن ع  املدنيـ  عـن أمحـد بـن حييـى 

بدير  الااوري عن نمد بن أمحد املنيحاـ عن نمد بن أيب بينر بن ع  بن

عن عبداهلل بن نمد النا ـري عن نمد بن نمـد بـن نمـد اجلـيري عـن 

عبدالرمحن بن ع  بن مباري الواسطي عن نمد بن أمحـد بـن عبـدالال. 

 -يعني طري. حفـ  عـن عاصـ -املعروف بابن الصائ  دال: درأش هبا 

عىل ع  بن  جاع دال: درأش هبا عىل أيب القاس  بن خنيف دال: درأش هبا 

 ىل عــ  بــن نمــد بــن عــ  بــن هــذي  األندلســـي دــال: دــرأش هبــا عــىل عــ

سنييامن بن نجا  موىل امل يد األموي دال: درأش هبا عىل عثامن بـن سـعيد 
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الداـ دال درأش هبا عىل أيب احلسـن دـال: دـرأش هبـا عـىل اما ـمي دـال: 

أش درأش هبا عىل األ ناـ دال: درأش هبا عىل عبيداهلل بن الصبا  دال: در

هبا عىل حف  دال: دـرأش هبـا عـىل عاصـ  الينـويف دـال: دـرأش هبـا عـىل 

بـيب وأخـذ عبـداهلل عـن  نيمي وأيب مـري  لر بـن ح  عبداهلل بن حبيب السُّـ

عثامن وعـ  بـن أيب طالـب وأ يب بـن كعـب وليـد بـن رابـت وعبـداهلل بـن 

ـــعوال  ـــن عـــثامن وعبـــداهلل بـــن  مس وأخـــذ لر بـــن حبـــيب ع

عــن جربيــ   اهلل  وهــ  أخــذوا عــن رســول مســعوال

  عن رب العاملني. 
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إسناد كتاب "تطهـ  االعتقـاد عـن أدران ادحلـاد" للشــيخ العالمـة حممـد بـن         
 هـ0028إمساعيل بن األم  الصنعاني املتوفى سنة 

يـد يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  عبداهلل بن ع بدالرمحن مح 

دمي عن السـيد العالم  ع  بن أمحد السُّ
(1)

عن القا ـي العالمـ  نمـد بـن  

نمد العمراـ عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاـيخ السـيد 

 عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ـيده امل لف.

كلمــة إســناد كتــاَبي " التحــف يف مــذاهو الســلف والــدر الن ـــيد يف إخــال    
 هـ0891التوحيد" للعالمة حممد بن علي الشوكاني املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن الاــيخ العالمـ  عبـد اهلل بـن عبـد الينـري  

اجلرايف عن  ـيده العالم  احلســني بـن عـ  العمـري عـن الســيد العالمـ  

 إسامعي  بن نسن إسحاذ عن املصنف. 

                                     
ـْدم املعروفـ  يف واالي  (1) احلافظ املحدث املقرا ع  السدمي بض  السـني والدال املهمنيتني نسب  إىل هجرة س 

سدم بالقرب من هجرة الينبن يف بالال خوالن العالي ، ولد بمدين  الرو   مـن أعـامل صـنعاء وناـأ هبـا 

ل وصار َعنَياًم يقصد  الطالب من أنحاء صنعاء ولذا وأخذ عن عنيام ءها وغاه  من عنيامء صنعاء حتى برَّ

 (151)انمر نيه  النمر لنيم رخ لبارة ص انتفع به الينثا من الطالبني 
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اهلل على العبيد" لإلمام اجملـدد حممـد بـن    إسناد "كتاب التوحيد الذي هو حق 
 هـ0817عبد الوهاب التميمي النجدي املتوفى سنة

ــى  ــن حيي ــ  عبدالواســع ب ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالم يروي

الواسعي الصنعاـ
(1)

عـن  ــيده العالمـ  نمـد بـن عبـداملنيك اآلنســي عـن  

نمـد بـن عابـد السـندي القا ـي العالم  نمد بن نمد العمراـ عن العالم  

عن العالم  عبداهلل بن نمد بن عبدالوهاب النجدي عن والد  امل لف
(2)

. 

إســناد كتــاب ملعــة االعتقــاد اســادي إىل ســبيل الرشــاد للعالمــة موفــق الــدين   
 هـ781عبداهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسـي املتوفى سنة 
بـدالقاالر بـن عبـداهلل يرويه  ــيدنا العمـراـ عـن القا ــي العالمـ  ع

 ـرف الدين
(3)

عن أبيه عن القا ـي العالم  نمد بن نمـد العمـراـ عـن  

الوجيه عبدالرمحن بن سنييامن األهدل عن مرتضــى اليبيـدي عـن أمحـد بـن 

ساب. بن رمضان بن عيام اليعب  عن نمد بن عالء الدين البـاب  عـن عـن 

                                     
القا ـي العالم  الرحال  املسند الذي د  نما  يف عصـر  مـن أهـ  مصــر  يف الرحنيـ  يف طنيـب العنيـ  والنيقـاء  (1)

ـيد  والقراءة عنييه  واالستجالة منه ، وربته الدر الفريـد يغنـي عـن املييـد مـن الثنـاء واملـديش، كـام أن لـه باملا

جهواًلا كباة يف طباعـ  وناــر بعـ  كتـب عنيـامء الـيمن وغـاه  يف مصــر وغاهـا ولـه عـدة م لفـاش منهـا 

أجـال  بـام حـوى ربتـه الـدر الفريـد، تاريخ اليمن وغا ، ودد حدرني  ـيدي العمراـ أنه التقى بـه يف صـنعاء ف

وكتب له ذلك عىل الينتاب نفسـه وخـت  عنييهـا منيـك الـيمن اهمـام حييـى محيـد الـدين، وأخـربـ أنـه مل يسـمع 

 عنييه  ـيء وعىل هذا فهو من  ـيوخ الرواي  فقط، ال كام ي وه   بعضه  سامعه عنييه.

 . هاب النجدي وهبذا السند يروي سائر مصنفاش الاـيخ نمد بن عبدالو (9)
تنيقى العني  عىل يد أبيه السـيد العالم  عبداهلل بن ع   ـرف الدين وكان من عنيامء صـنعاء، كـام أخـذ عـن  (4)

غا  من ماـيد  املدرس  العنيمي  بصنعاء، ر  كان من املدرســني يف مدرسـ  الار العنيـوم وأخـذ عنـه كثـا 

نياه ، ودد توىل القضاء وولارة العـدل وغاهـا من الطالب، وهو بمينان من مينارم األخالذ والعف  وال

 (111من الو ائف ودد أجال  ـيدنا العمراـ عام  بعموم مروياته )انمر نيه  النمر ص 
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األنصـاري عـن أيب الفـتش الامن نمد بن أمحـد الـرم  عـن الـيين لكريـا 

 نمــد بــن ليــن الــدين بــن احلســـني املراغــي املــدـ عــن أبيــه عــن أيب عمــرو 

عثامن بن سامل بن خنيف املقدسـي عـن التقـي إبـراهي  بـن أمحـد بـن الفضـ  

 الواسطي عن امل لف.

إسناد كتاَبي العقيدة الواسـطية ومنهـاا السـنة لشــيخ ادسـالم أبـي العبـا         
 هـ682ابن تيمية املتوفى سنة  أمحد بن عبد احلليم

يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبــداهلل بــن عبــدالينري  

اجلرايف عن القا ـي العالم  حييى بن نمد بـن عبـداهلل اهريـاـ عـن أبيـه عـن 

 عــن الاـــيخ الســـيد جــد  عــن  ـــيخ اهســالم نمــد بــن عــ  الاــوكاـ عــن 

حييـى بـن  أمحد بن نمد األهدل عن السـيدسنييامن بن حييى األهدل عن السـيد 

البطـا   عمر األهدل عن أيب بينر بن ع  البطا  األهدل عن يوسف بن نمـد

 األهدل عن الســيد طـاهر بـن حســني األهـدل عـن عبـد الـرمحن الـديبع عـن 

نمد بن عبدالرمحن السداوي عن عبدالرحي  بن نمـد بـن الفـراش عـن ابـن 

 عن أيب احلجاج امليي عن امل لف. اجليري عن عائا  املقدسـي 

إسناد كتاب العقيدة الطحاوية لإلمام أبي جعفر أمحـد بـن حممـد بـن سـالمة      
 هـ280الطحاوي احلنفي املتوفى سنة 

يـد  يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالرمحن مح 

ْدمي عن القا ـي العالم  نمد بن نمد ال عمـراـعن ع  بن أمحد الس 
(1)

عـن  

                                     
 .وهو جد  ـيدنا العمراـ مسند عصـر  ومنيح. األحفاال باألجداال تقدم  ترعته يف املبح  األول (1)
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 ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاـيخ يوسف بن نمد عالء الدين 

امليجاجي عن أبيه عن جد  عن إبراهي  الينـرالي عـن  ــيده أمحـد بـن نمـد 

القاا ـي عن أمحد الاناوي عن الامن الرم  عن اليين لكريا عـن احلـافظ 

ــن أيب الطــاهر ــي ع ــد العقب ــن نم ــي  ر ــوان ب ــن  أيب النع ــد ب ــن نم ــد ب نم

عبدالنيطيف الينويك القاهري عـن إبـراهي  بـن بركـاش الـبع  املعـروف بـابن 

 الفريا  عـن أيب عبـداهلل نمـد بـن احلســني اليـونيني عـن احلـافظ أيب موســى 

نمد بن أيب بينر املديني عن أيب الفتش إسامعي  بن الفض  بن أمحد السـراج بن 

حلسـني التايل عن احلافظ أيب بينر نمد بـن األخاـيد عن أيب الفتش منصور بن ا

 .إبراهي  بن ع  املقري عن امل لف

إســناد كتــاب الــدرر امل ـــيدة يف عقيــدة الفرقــة الناجيــة املشــهورة بالعقيــدة   
 هـ0022السَّفَّارينية للعالمة حممد بن أمحد بن سامل السَّفَّاريين املتوفى سنة 

  عبـدالقاالر بـن عبـداهلل بـن يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالمـ

ع   ـرف الدين عن أبيه عن القا ـي العالم  نمد بن نمد العمراـ عن 

 الوجيه عبدالرمحن بن سنييامن األهدل عن أبيه عن امل لف. 

إسناد كتـاب الشــريعة لإلمـام ا ـدي أبـي بكـر حممـد بـن احلســ  اآلجـري           
 هـ271املتوفى سنة 

لاـيخ العالمـ  عبـدالقاالر بـن عبـداهلل بـن يرويه  ـيدنا العمراـ عن ا

ع   ـرف الدين عن أبيه عن القا ـي العالم  نمد بن نمد العمراـ عن 

الوجيه عبدالرمحن بن سنييامن بن حييى األهدل عن أبيه عن السـيد أمحـد بـن 
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نمد األهدل عن السـيد حييى بن عمر األهدل عن أيب بينر بـن عـ  البطـا  

نمد البطا  األهدل عن السـيد طـاهر بـن احلســني  األهدل عن يوسف بن

األهدل عن عبد الرمحن الديبع عن لين الدين الاــرجي عـن نفـين الـدين 

العنيوي عن أبيه عن أمحد بـن أيب الـا الاـامخي عـن إسـحاذ بـن أيب بينـر 

الطربي عن حييى بن نموال بن سعد الثقفي عن احلسن بن أمحد احلـداال عـن 

 ن امل لف.احلافظ أيب ن عي  ع

إسناد كتاب عقيدة السلف وأصحاب احلديث لإلمام أبي عثمان إمساعيـل بـن   
 هـ445عبدالرمحن الصابوني املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بن نمد السـرحي 

الصنعاـ
(1)

عـن  ــيده العالمـ  عـ  بـن عـ  بـن عـ  الـيامـ عـن الســيد  

ن نمد الينبسـي عن عـ  بـن أمحـد المفـري عـن عبـداهلل بـن العالم  أمحد ب

نمد بن إسامعي  األما عن أبيـه عـن عبـداهلل بـن سـامل البصــري الاـافعي 

امليني عن الامن البـاب  عـن الاـمن الـرم  عـن لكريـا األنصـاري عـن 

احلافظ ابن حجر عن إبراهي  التنـوخي عـن عبـدالرمحن بـن أمحـد بـن عمـر 

بن عبدالداي  عن عبدالغني بن عبدالواحد املقدسـي عن املقدسـي عن أمحد 

 أيب الفتش عبداهلل بن أمحد الردي عن امل لف.

                                     
س يف اجلامع الينبا بصنعاء والرو   وأخـذ عنـه كثـا مـن تنيقى العنيوم عن عاع  من عنيامء صنعاء ت   (1) الرَّ

أه  العني ، ر  كان من املدرسـني بمدرسـ  الار العنيـوم بصـنعاء، وهـو بمينـان عـال مـن التفهـي  وحسـن 

التعنيي  حلافميته وأملعيته وذكائه، ودد انتفع به جي  عمي ، ويتص  نسـب بيـت الســرحي بـأما املـ منني 

 (199انمر: )نيه  النمر ص  الفارذ عمر بن الطاب



 

 

 

 ُمَحمَِّد بِن ِإْسَماِعيِل الَعْمَراِني ِفي َتْرَجَمِة َوَأَساِنيِد الَقاِضـي اْلَعالََّمِة لَيَماِنيالدُّرُّ ا
 

77 

إسناد كتاب العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أبي القاسم للعالمة اجملتهـد  
 هـ241املتوفى سنة (0)حممد بن إبراهيم الوزير

ن ع  بن حسـني يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  احلسن ب

املغريب عن أبيه عن العالم  أمحد بن عبدالرمحن املجاهد عن السـيد العالمـ  

ع  بن أمحد المفري عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاــيخ 

السـيد عبدالقاالر بن أمحـد الينوكبـاـ عـن  ــيده الســيد سـنييامن بـن حييـى 

عن أمحد بن نمد الَعج   عـن  األهدل عن أبيه عن احلسن بن ع  العجيمي

ينَرم الطربي عن عبدالعييي بن عمر بن فهد امليني عـن جـد  احلـافظ  حييى م 

تقي الدين نمد بن نمد بن فهد عن امل لف
(2)

.  

                                     
رة اليمن امليمـون، بـرل يف عيـع الفنـون وحفـظ 1) ( اهمام العالم  النّمار املجتهد ناصـر السن  ودامع البدع  ال 

املتون وفاذ األ ـياخ يف املعقول واملنقـول والفـروع واألصـول، ولـد يف هجـرة المهـراوين  ـامل غـرب 

تقريبًا، وناأ وتعني  فيها ر  ار   إىل صـعد  رـ  إىل صـنعاء يتنيقـى مدين  صنعاء عىل مساف  مائ  كينيو مت 

عىل الاـيوخ املدتصـراش يف عنيوم اآلل  والغاي  ر  جـنش إىل عنيـوم الينتـاب والسـن  وأعنيـن التحـرر عـن 

املذهب امـاالوي الييـدي ومل يـيل يف تبحـر مـن العنيـ  حتـى صـار مـن ختهـدي عصــر  فر ــي اهلل عنـه 

فأبان احلجـ  أيـام تبيـان  اب من أنفن م لفاته ودد نصـر فيه سن  النبي وأر ا ، وهذا الينت

انمـر:  .وأرغ  أنوف أه  اليي  والتيهان، ومن درأ يف كتابه هذا عني   غيارة عنيمـه ودـريش فطنتـه 

 .(5/411(، األعالم لنييرك  )9/14(، )البدر الطالع 1/911)الضوء الالمع 

 . مصنفاش العالم  ابن الولير  وهبذا السند يروي  ـيدنا سائر (9)
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إسناد كتاب العلم الشامخ يف إيثار احلق على اآلباء واملشايخ للعالمة صاحل بن 
 هـ0012املتوفى سنة  (0)مهدي بن علي امَلقبلي

يرويه  ـيدنا العمراـ عن العالم  عبدالواسع بن حييى الواسـعي عـن 

 ـيده العالم  نمد بن عبـداملنيك اآلنســي عـن الســيد العالمـ  نمـد بـن 

عبـداهلل الــولير عـن الســـيد العالمــ  عبـداهلل بــن نمــد بـن إســامعي  األمــا 

الصنعاـ عن أبيه عن عبدالقاالر بن ع  البدري عن امل لف
(2)

. 

ناد كتاب التوحيد لإلمام أبي بكر حممـد بـن إسـحاق بـن خالـة السـلمي       إس 
 هـ200النيسابوري املتوفى سنة 

يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن الاـــيخ الــدكتور حســـني بــن عــ  نفــوظ 

الينــا مي عــن عبــداحلي بــن عبــدالينبا الينتــاـ عــن أيب نصـــر الطيــب عــن 

ن إبـراهي  اجلينينـي عبدالرمحن الينيبري عن مصـطفى الرمحتـي عـن صـالش بـ

عن نمد بن سنييامن الروالاـ عن أيب عبداهلل بن غالي عـن سـعيد بـن إبـراهي  

ـري عـن أيب احلسـن عـ  بـن  ورة عن أيب عثامن سعيد بن أمحـد املَقَّ اجليائري ددُّ

ني عـن  ـقَّ هارون املطغري وأيب ليد عبدالرمحن بـن عـ  بـن أمحـد العاصـمي س 

قاـندي عـن احلـافظ ابـن حجـر عـن أمحـد بـن لكريا األنصاري والربهان القني

                                     
نسب  إىل دري  املقب  بفتش املي  يف عيل  العَيكي من خمالف بني حبب من أعامل كوكبان، ولين مـن املقبـ   (1)

الوادع  غرب الطويني  كام أفاال  امل رخ نمد لبارة، دال فيه ابن األما الصنعاـ: هو املجتهد مطني. الـذي 

ائ  من العنيامء واألعيان. ودال الاوكاـ يف البدر الطالع: )وهـو ممـن بـرع يف فاذ األدران، ب  لاح  األو

والعربيـ  واملعنـي والبيـان،  -عني  الينالم وأصول الفقه  -عيع عنيوم الينتاب والسن ، وحق. األصوَلنْي 

 واحلدي  والتفسـا...( )انمر ترعته يف كتاب أئم  اليمن املجتهدون لنيقا ـي إسامعي  األكوع(.

 .وهبذا السند يروي  ـيدنا سائر مصنفاش العالم  املقب   (9)
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ع  بن عبداحل. عن أيب احلجاج امليي عن لينب بنـت عمـر بـن اليننـدي عـن 

أيب الفرج عبدالعييي بن نمد امروي عن نمد بن إسامعي  الصـابوـ عـن أيب 

 طاهر نمد بن الفض  بن نمد بن خييم  عن جدة امل لف.

 حممد بن إسـحاق بـن منـده املتـوفى     إسناد كتاب ادلان للحافظ أبي عبداهلل 
 هـ259سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة
(1)

عـن  

عبداحلي بن عبدالينبا الينتاـ عن أيب نصـر الطيب عن عبدالرمحن الينيبري 

عن مصطفى الرمحتي عن صـالش بـن إبـراهي  اجلينينـي عـن نمـد بـن سـنييامن 

ورة عـن الروالاـ عن أيب  عبداهلل بن غالي عن سعيد بن إبراهي  اجليائـري دـدُّ

ري عن أيب احلسـن عـ  بـن هـارون املطغـري وأيب  أيب عثامن سعيد بن أمحد املَقَّ

ني عــن لكريــا األنصــاري  ــقَّ ليــد عبــدالرمحن بــن عــ  بــن أمحــد العاصــمي س 

والربهان القنيقاندي عن احلافظ ابن حجر فاطمـ  بنـت نمـد بـن عبـداماالي 

ملقدسـي  عن أيب نمد القاس  ابن عساكر وأيب نصـر الاـاالي عن أيب الوفـاء ا

نموال بن إبراهي  بن منـد  عـن احلسـن بـن العبـاس الرسـتمي عـن أيب عمـرو 

 عبدالوهاب بن أيب عبداهلل نمد بن إسحاذ بن مند  عن والد  امل لف.

                                     
امل رخ الينبا عع اهلل له بـني اجلـد يف التحصــي  العنيمـي والاـغف بـاألالب والتـاريخ والرحنيـ  يف العنيـ   (1)

والتعنيي  والتأليف، وله م لفاش كثاة غالبها يف التاريخ والتاج ، ودد أ ــرف عـىل طباعـ  الينثـا مـن 

النافع  والتي منها تفسـا فتش القدير لنياـوكاـ، ولـه إجـالاش عـن كثـا مـن عنيـامء العصــر ودـد الينتب 

 أجال  ـيدنا العمراـ بعموم مروياته وخالاته.
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م املتوفى سـنة  إسناد كتاب السنة لإلمام أبي بكر أمحد بن عمرو بن أبي عاص
 هـ826

ــى  ــن حيي ــ  عبدالواســع ب ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالم يروي

الواســعي عــن نمــد بــدر الــدين احلســـيني عــن أيب نصـــر الطيــب عـــن 

عبدالرمحن الينيبري عن مصـطفى الرمحتـي عـن صـالش بـن إبـراهي  اجلينينـي 

بـن إبـراهي   عن نمد بن سنييامن الروالاـ عن أيب عبداهلل بن غالي عـن سـعيد

ـري عـن أيب احلسـن عـ  بـن  ورة عن أيب عثامن سعيد بن أمحـد املَقَّ اجليائري ددُّ

ني عـن  ـقَّ هارون املطغري وأيب ليد عبدالرمحن بـن عـ  بـن أمحـد العاصـمي س 

لكريـا األنصـاري والربهــان القنيقاـندي عـن احلــافظ ابـن حجـر والســـيوطي 

ل نمد بن نمد بن أمحـد الـيين وكامل الدين بن محية عن التقي بن فهد والينام

كالمها عن أم عبداهلل عائا  بنت نمد بن عبداماالي عن أم نمد لينـب بنـت 

الينــامل أمحــد بــن عبــدالرحي  املقدســـي عــن أيب احلجــاج يوســف بــن خنييــ  

ــن نصـــر الصــدالـ عــن نمــوال  ــن أمحــد ب ــر نمــد ب الدماــقي عــن أيب جعف

 ن نمد الينباب عن امل لف.الصـايف عن نمد بن  اذان عن عبداهلل ب
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إسناد كتـاب ادبانـة عـن شــريعة الفرقـة الناجيـة وجمانبـة الفـرق املذمومـة          
لإلمام أبي عبداهلل عبيداهلل بن حممد العكربي املعروف بـابن بطـة املتـوفى سـنة     

 هـ226
يـد عـن عـ  بـن  يرويه  ـيدنا العمراـ عن عبـداهلل بـن عبـدالرمحن مح 

نمــد العمــراـ عــن عبــدالرمحن بــن ســنييامن  أمحــد الســدمي عــن نمــد بــن

األهدل عن والد  عن أمحد بن نمد  ـريف األهـدل عـن عبـداهلل بـن سـامل 

البصـري امليني وأمحد بـن نمـد الـند  عـن نمـد بـن عـالء الـدين البـاب  

املصـري عن سامل بن نمد السنهوري عن النج  نمد بن أمحد الغيطي عـن 

ر عـن أيب إسـحاذ التنـوخي عـن أيب العبـاس لكريا األنصاري عن ابن حج

ستاـ عن نمد بن نمد بن أمحـد  احلجار الصاحلي عن أمحد بن يعقوب املار 

 العطار النيحاس عن ع  بن أمحد الب سـري عن امل لف.
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 ن أمحـد ا لـي   إسناد كتاب " تفسـ  اجلالل " لإلمام  جالل الدين حممـد بـ  
 هـ500هـ، وجالل الدين عبدالرمحن بن أبي بكر السـيوطي ت274ت 

يرويه  ـيدنا العمـراـ عـن الســيد العالمـ  داسـ  بـن إبـراهي  بـن 

أمحــدآل إبــراهي  الصــنعاـ
(1)

عــن  ـــيده العالمــ  إســحاذ بــن عبــد اهلل  

بـن عن  ـيخ اهسالم نمد  نمد بن نمد العمراـاملجاهد عن العالم  

عــ  الاــوكاـ عــن الاـــيخ الســـيد عبــدالقاالر بــن أمحــد الينوكبــاـ عــن 

 ـيده نمد حياة السندي عن الاـيخ سامل ابن الاــيخ عبـداهلل بـن سـامل 

البصـري الاافعي امليني عن أبيه عن الاـيخ نمد بن عالء الدين البـاب   

نيقمـي املصـري عن أيب النجاال سامل بن نمد عن نمد بـن عبـدالرمحن الع

.  عن امل ل َفني 

                                     
نااء بمدين  السوالة وأخذ عىل بع  العنيامء هناي منه  العالم  ع  بـن عـ  الـيامـ رـ  انتقـ  إىل صـنعاء  (1)

انس من الذكاء والفطن  ودد توىل بع  الو ائف القضائي  ر  توىل القضـاء وأخذ عن ماـيدتها وكان بمين

بناحي  السواالي  من دضاء رالاع وتـوىل أعـاماًل أخـرى، وهـو متودـد الـذهن نقـ. يف عنيـ  العربيـ  والفقـه 

واألصول، ودد أخذ عنه كثا من أه  العني  باملدرس  العنيمي  وبجامع صنعاء وهو كري  األخـالذ كثـا 

 (.511والنينت النيطيف ، ودد أجال  ـيدنا العمراـ عام  )انمر ترعته يف نيه  النمر ص الباا 
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إسناد تفسـ  معامل التنايل وأسـرار التأويل لإلمام أبـي حممـد احلســ  بـن     
 هـ907الشافعي املتوفى سنة  (0)مسعود بن حممد البغوي

يـد  يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بن عبـدالرمحن مح 

دمي عن القا  ـي العالم  نمد بـن نمـد عن  ـيده العالم  ع  بن أمحد السُّ

العمراـ عن الوجيـه عبـدالرمحن بـن سـنييامن األهـدل عـن مرتضــى اليبيـدي 

عن أمحد بن سـاب. بـن رمضـان بـن عـيام الـيعب  عـن نمـد بـن عـالء الـدين 

الباب  عن عن الامن نمد بن أمحد الرم  عن الـيين لكريـا األنصـاري عـن 

 ال  بـن أيب عمـر عـن الفدـر عي الدين بـن عبـدالرحي  بـن الفـراش عـن الصـ

 ع  بن البداري عن فض  اهلل بن أيب سعيد التوداـ عن امل لف.

) ( يرويه الاوكاـ عن عبدالقاالر بن أمحد الينوكبـاـ عـن الاــيخ 

السـيد سنييامن بن حييى األهدل عـن الســيد أمحـد بـن نمـد األهـدل عـن 

األهـدل عـن  السـيد حييى بن عمر األهـدل عـن أيب بينـر بـن عـ  البطـا 

يوسف بن نمد البطا  األهدل عـن الســيد طـاهر بـن احلســني األهـدل 

عــن عبــد الــرمحن الــديبع عــن ليــن الــدين الاـــرجي عــن نفــين الــدين 

العنيوي عن أبيه عـن أمحـد بـن أيب الـا الاـامخي عـن الاــيخ نمـد بـن 

إسامعي  احلضـرمي عن نمـد بـن إسـامعي  بـن أيب الصــيف الـيامـ عـن 

 ن أيب بينر بن عيسـى األصفهاـ عن امل لف.نمد ب

                                     
 .أفاال  ـيخ اهسالم ابن تيمي  يف مقدم  أصول التفسـا أنه خمتصـر من تفسـا الثعالبي (1)
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إسناد تفسـ  القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إمساعيـل بـن عمـر بـن كـث       
 هـ664الدمشقي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالينري  

اجلرايف عن  ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمري
(1)

ي العالم  عن القا ـ 

إسامعي  بن نسن إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمد بن عـ  الاـوكاـ عـن 

الاــيخ يوسـف بـن نمــد عـالء الـدين امليجـاجي عــن أبيـه عـن جـد  عــن 

إبراهي  الينرالي عن  ـيده سنيطان املياحي عن أيب احلسـن النـور الييـاالي 

ــن  ــدين ب ــي ال ــن ع ــا األنصــاري ع ــيين لكري ــن ال ــرم  ع ــمن ال ــن الا ع

 حي  بن الفراش عن الصال  بن أيب عمر عن امل لف.عبدالر

إسناد تفسـ  فتح القدير اجلامع ب  فنَّي الرواية والدراية من علـم التفســ    
 هـ0891للعالمة حممد بن علي الشوكاني املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  داس  بن إبـراهي  بـن أمحـد 

بـن عبـداهلل املجاهـد عـن القا ــي العالمـ   عن القا ـي العالمـ  إسـحاذ

 نمد بن نمد العمراـ عن الاوكاـ.

                                     
ألجـداال  ـيخ الاوخ وأستاذ األستاذين بمدين  صنعاء، القا ــي العنيـ  احلجـ  امل عمـر منيحـ. األحفـاال با (1)

 -919املحدث املسند األرري احلسـني بن ع  العمـري، )مـتج  لـه يف نيهـ  النمـر لنيمـ رخ لبـارة ص

( ودد ترج  له تنيميذ  القا ـي عبداهلل بن عبدالينري  اجلرايف ترع  ماتع  يف كتابـه ا  فـ  اهخـوان 924

 ــيء ومل حيصـ  عـىل إجـالة منـه وصحب  عاـرين عاًماا ودد أالركه  ـيدنا العمراـ وليننه مل يقرأ عنييـه 

بسبب عدم اهتاممه هبا يف بداي  الطنيب ودد حدرني عافا  اهلل أنه أالري كثًاا من  ــيوخ  ــيوخه وليننـه مل 

يستجي منه  ألنه كان مهتاًم بالتحصـي  العنيمي واالستفاالة من الاـيوخ ومل ي عـول عـىل اهجـالاش وهـذا 

 أنفع لطالب العني .
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) ( ويرويه أيًضا عن الاـيخ العالم  عبد الواسع الواسعي عـن العالمـ  

نمد بن حسن الينبسـي عن العالم  أمحد بن ليد الينبسـي عن الاوكاـ
(1)

. 

ه من السنة وآي الفرقان إسناد تفسـ  اجلامع ألحكام القرآن واملب  ملا ت من
للحافظ أبي عبداهلل حممد بن أمحد بـن أبـي بكـر بـن فـرد األندلســي القـرط         

 هـ760املتوفى سنة 
يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالمـ  عبـدالقاالر بـن عبـداهلل 

 ـرف الدين عن أبيه عن القا ـي العالم  نمد بن نمـد العمـراـ عـن 

يامن األهدل عن أبيه عن عبدالال. بن أيب بينـر الوجيه عبدالرمحن بن سني

امليجاجي عـن نمـد بـن أمحـد بـن سـعيد بـن عقينيـ  عـن أمحـد بـن نمـد 

وس  ــ ــدالعييي املنــويف عــن أيب الــا بــن عمُّ الــدمياطي عــن نمــد بــن عب

ـــيدي عــن لكريــا األنصــاري عــن عبــدالرحي  بــن الفــراش عــن  الر 

 عن امل لف. عبدالعييي بن عاع  عن أيب جعفر بن اليبا

 إسـناد تفســ  جـامع البيــان عـن وجـوه تأويـل آي القــرآن لإلمـام أبـي جعفــر         
 هـ201بن جرير بن يايد الطربي املتوفى سنة  حممد

يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبدالواســع بــن حييــى 

الواسعي عن  ـيده العالم  نمد بـن عبـداملنيك اآلنســي
(2)

عـن القا ــي  

                                     
، ولاـــيدنا وي  ــيدنا العمــراـ سـائر مصــنفاش ومرويـاش العالمــ  الاـوكاـ وهبـذا السـند يــر (1)

 .العمراـ طرذ أخرى كثاة إىل الاوكاـ يصعب حصـرها

القا ـي العالمـ  احلـافظ النادـد الضـابط البـارع التقـي ولـد بصـنعاء وهبـا ناـاء وأخـذ عـن عنيامءهـا ويف  (9)

نيك اآلنسـي ودـد اللم كبـار العنيـامء واسـتفاال مـنه ، ودـد مقدمته  والد  القا ـي العالم  الوجيه عبدامل

= 



 

 ُمَحمَِّد بِن ِإْسَماِعيِل الَعْمَراِني ِفي َتْرَجَمِة َوَأَساِنيِد الَقاِضـي اْلَعلَّاَمِة الدُّرُّ الَيَماِني        
 

69 

مد بن نمد العمـراـ عـن العالمـ  نمـد بـن عابـد السـندي عـن العالم  ن

عبداهلل بن نمد بن عبدالوهاب النجدي عن والد  عن عبداهلل بـن إبـراهي  

ري عــن أيب املواهــب احلنــب  عــن أبيــه عبــدالبادي احلنــب  عــن نمــد  ــمَّ الاَّ

 حجــالي الــواعظ عــن ابــن أركــامس احلنفــي عــن احلــافظ ابــن حجــر عــن 

ف  عن نمد بن جابر الواالي آ ـي عـن عبـداهلل بـن خاهـد عـن نمد بن عر

السـراج عن خاله نمد بـن خـا عـن أيب بينـر طـاهر القيســي عـن أيب عـ  

النعناعي عن نمد بن حييى التميمي القرطبي بن احلذاء عن عبدالرمحن بـن 

 نمد بن أيب يييد املصـري عن أيب نمد عبداهلل الفرغاـ عن امل لف.

فسـ  زاد املسـ  للحافظ أبـي الفـرا عبـدالرمحن بـن علـي بـن حممـد        إسناد ت
 هـ956املعروف بابن اجلوزي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  احلسن بن ع  بن حسـني 

املغريب عـن أبيـه عـن العالمـ  أمحـد بـن عبـدالرمحن املجاهـد
(1)

عـن الســيد  

عبداهلل بن نمد بـن إسـامعي  األمـا عـن  العالم  ع  بن أمحد المفري عن

أبيه عن عبداهلل بن سامل البصـري عن الاـمن البـاب  عـن الاـمن الـرم  

                                     = 
بني  إىل األسمى يف أنواع العنيوم مع نااط وسـرور ومينارم أخالذ ولطف طباع واهتـداء هبـدي السـنيف 

  .(119 - 522الصالش وله  عر منييش الدي. املباـ حنيو املعاـ )ودد ت رج  له يف نيه  النمر ص

امء صنعاء من آل املجاهد ودد أخذ عن كبـار عنيـامء صـنعاء، رـ  عينـف عـىل التعنيـي  العالم  الينبا أحد كبار عني (1)

 واهفاالة فأخذ عن عاع  منه  عبدالينري  أبو طالب وع  بن حسـني املغريب ولطف  اكر وغاه .
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عن اليين لكريا األنصاري عن عي الـدين بـن عبـدالرحي  بـن الفـراش عـن 

 الصال  بن أيب عمر عن الفدر ع  بن البداري عن امل لف.

لكتـاب العايـا لإلمـام عبـداحلق بـن      إسناد تفسـ  ا رر الوجيا يف تفســ  ا 
 هـ947غالو بن عطية األندلسـي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  أمحد بن أمحد اجلرايف
(1)

 

عن  ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمري عن السـيد العالم  أمحـد بـن 

بن إسامعي  نمد الينبسـي عن ع  بن أمحد المفري عن عبداهلل بن نمد 

األما عن أبيه عن عبداهلل بن سامل البصـري الاافعي املينـي عـن الاــيخ 

نمــد بــن عــالء الــدين البــاب   املصـــري عــن عبــدالرؤوف املنــاوي عــن 

الامن الرم  عن لكريا عن العني  صالش بـن عمـر البنيقينـي عـن والـد  

ــان نمــد بــن يوســف عــن احلســن بــن أيب عــامر  عــن أرــا الــدين أيب حي

 أل عري عن أيب احلسن ع  بن أمحد الغافقي عن امل لف.ا

 إســناد تفاســـ  الواحــدي البســـيي والوســـيي والــوجيا لإلمــام أبــي احلســن   
 هـ472علي بن أمحد بن حممد الواحدي النيسابوري املتوفى سنة

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالم  داس  بـن إبـراهي  بـن أمحـد 

نمـد اذ بن عبد اهلل املجاهـد عـن  ــيده العالمـ  عن  ـيده العالم  إسح

                                     
نياًم كثـًاا رـ  تـوىل أعـاماًل متعـدالة يف مدينـ  صـنعاء وغاهـا (1) مـن  ولد ونااء بصنعاء ومن عنيامءها استقى ع 

واسـتفاال منـه خنيـ.  املدن بأمر اهمام حييى محيد الدين مع مواصني  يف العني  والتعنيي ، ودـد تعمـر 

 .  ودد أجال  ـيدنا العمراـ عام من طنيب  العني

 .(52)انمر ترعته يف نيه  النمر ص
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عن عبداهلل بـن نمـد بـن إسـامعي  األمـا عـن أبيـه عـن  ابن نمد العمراـ

عبداهلل بن سامل البصـري الاافعي امليني عن الاـيخ نمـد بـن عـالء الـدين 

الباب   املصـري عن الامن الرم  عن اليين لكريا األنصاري عـن احلـافظ 

أيب ع  الفا ـ  عـن يـونن بـن إبـراهي  الدبوســي عـن أيب ابن حجر عن 

احلسن ع  بن احلسـني بن املقا عن أيب الفض  أمحد بـن طـاهر امليهنـي عـن 

 امل لف.

إسناد تفسـ  البحر ا يي ألبي حيان حممـد بـن يوسـف بـن علـي الغرنـاطي       
 هـ649األندلسـي املتوفى سنة 

م  احلسن بـن عـ  املغـريب عـن يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العال

  ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمـري عـن  ــيده العالمـ  إسـامعي  بـن 

نسن بن عبدالينري  إسحاذ احلسني الصنعاـ
(1)

عن العالم  ع  بـن أمحـد 

المفري عن عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما عن أبيه عن عبداهلل بن سامل 

اـيخ نمد بن عـالء الـدين البـاب   املصــري البصـري الاافعي امليني عن ال

عن عبدالرؤوف املناوي عن الاـمن الـرم  عـن الـيين لكريـا األنصـاري 

 عن صالش بن عمر البنيقيني عن أبيه عن امل لف.

                                     
نييـه البدـاري احلافظ الينبا الاها أخذ عن عنيامء عصـر  ومصـر  وعىل رأسه  اهمام الاوكاـ فسمع ع (1)

ومسنياًم وسنن أيب الاوال بينامما وأجال  إجالة عامـ ، ودـد عينـف عـىل التـدرين يف فنـون العنيـوم بصـنعاء 

 ودد أخـذ عنـه واسـتجال  عاعـ  مـن أكـابر عنيـامء صـنعاء مـنه  احلســني العمـري وعـ  بـن عـ  الـيامـ 

 .(912ة صونمد بن عبداملنيك اآلنسـي )انمر ترعته يف نيه  النمر لنيم رخ لبار
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إسناد التفسـ  الكب  أو مفاتيح الغيو لإلمام أبي عبداهلل حممد بن عمر بـن  
 هـ تقريًبا719املتوفى سنة احلسن الرازي فخر الدين الرازي الشافعي 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالرمحن 

ــدمي عــن القا ـــي العالمــ   يــد عــن  ـــيده العالمــ  عــ  بــن أمحــد السُّ  مح 

نمد بن نمـد العمـراـ عـن الوجيـه عبـدالرمحن بـن سـنييامن األهـدل عـن 

 عـيام الـيعب  عـن  مرتضـى اليبيـدي عـن أمحـد بـن سـاب. بـن رمضـان بـن

نمد بن عالء الدين الباب  عن عن الامن نمد بن أمحد الرم  عن الـيين 

لكريا األنصاري عن التقي نمد بن نمد بن فهـد عـن خـد الـدين النيغـوي 

صاحب القاموس عن سـراج الدين القيويني عن أيب بينر نمد بـن عبـداهلل 

 مد امروي عن امل لف.بن ناـ عن  ـرف الدين أيب بينر نمد التفتال

ــاني التنايــل    ــل يف مع ــن   (0)إســناد تفســـ  لبــاب التأوي ــي ب  لعــالء الــدين عل
 هـ640حممد بن إبراهيم املعروف باخلازن الشافعي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالرمحن 

ــدمي عــن  يــد عــن  ـــيده العالمــ  عــ  بــن أمحــد السُّ  القا ـــي العالمــ  مح 

نمد بن نمد العمراـ عن عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األمـا
(2)

عـن أبيـه  

عن عبداهلل بن سامل البصـري عن الامن البـاب  عـن الاـمن الـرم  عـن 

                                     
 ويعترب خمتصـًرا لتفسـا البغوي، وهو من أكثر كتب التفسـا رواي  لمسـرائينيياش. (1)

فدر اليمن، وعالم  اليمن، احلافظ الينبا واملجتهد النحرير؛ عبداهلل األما أخذ عن أبيـه البـدر نمـد بـن  (9)

جي، ويوسف بن نمد عـالء الـدين إسامعيي  ابن األما، وعن عبدالقاالر الينوكباـ، وعبدالال. امليجا

 (9/191امليجاجي وغاه . ينمر ني  الوطر لنيم رخ لبارة )
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اليين لكريا األنصاري عن عبدالرحي  بن نمد بن الفراش عـن نمـوال بـن 

 من بن خنيف الدمياطي عن خنييف  املنبجي عن احلافظ  ـرف الدين عبد امل

امل لـف اهمـام عــالء الـدين عـ  بــن نمـد بـن إبــراهي  البغـداالي الصــويف 

 املعروف بالالن.

إسناد تفسـ  أنوار التنايل وأسـرار التأويل ناصـر الدين عبداهلل بن عمـر بـن   
 هـ729حممد الشـ ازي البي اوي املتوفى سنة

  داس  بن إبـراهي  بـن أمحـد يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم

نمد بـن نمـد عن  ـيده العالم  إسحاذ بن عبد اهلل املجاهد عن العالم  

عبداهلل بن نمد بن إسـامعي  األمـا عـن أبيـه عـن عبـداهلل بـن  عن العمراـ

سـامل البصـــري الاــافعي املينـي عــن الاـــيخ نمــد بـن عــالء الــدين البــاب   

ن الاـمن الـرم  عـن الـيين لكريـا املصـري عـن عبـدالرؤوف املنـاوي عـ

األنصــاري عــن أيب الفضــ  املرجــاـ عــن أيب هريــرة عبــدالرمحن بــن نمــد 

الذهبي عن عمر بن إلياس املراغي عن امل لف ناصـر الدين عبداهلل بن عمر 

 البيضاوي.

إسناد تفسـ  الكشاف عن حقائق التنايـل وعيـون التأويـل يف وجـوه التأويـل       
 هـ922بن عمر الاخمشـري اخلوارزمي املتوفى سنة ألبي القاسم حممود 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بن نمد السـرحي 

سامًعا عنييه دال أخربنا الاـيخ العالم  ع  بـن عـ  الـيامـ دـراءة عنييـه عـن 

القا ـي العالم  نمد بن أمحد العراسـي عن السـيد العالمـ  أمحـد بـن ليـد 
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أخربنا  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاـوكاـ دـراءة عنييـه جلميعـه  الينبسـي

عن  ـيده السـيد عبدالقاالر الينوكباـ عن  ـيده السـيد سـنييامن بـن حييـى 

األهدل عن السـيد أمحد بن نمد األهدل عن السـيد حييى بن عمـر األهـدل 

عن أيب بينر بن ع  البطا  األهدل عـن يوسـف بـن نمـد البطـا  األهـدل 

ن السـيد طاهر بن احلسـني األهدل عن عبدالرمحن الديبع عن لين الـدين ع

الاـرجي عن نفين الدين العنيوي عن أبيه عن أمحد بن أيب الـا الاـامخي 

عن الاـيخ إسامعي  بن مسعوال الوارلمي عن عبداهلل بن نمد الوارلمي 

 عن نج  الدين احلفمي عن امل لف.
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إسناد نظم املقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه املشهور باملقدمة اجلاريـة  
 هـ221لإلمام املقرئ مشس الدين حممد بن حممد بن حممد اجلاري املتوفى سنة 

يرويـه  ـــيدنا العمــراـ عــن الســيد العالمــ  عبدالواســع بــن حييــى 

 الغالبي الضـحياـ عـن أبيـهالواسعي عن نمد بن عبداهلل بن ع 
(1)

عـن  

عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما عن يوسف بن نمد بـن عـالء الـدين 

امليجاجي عن أبيه نمد بن عالء الدين امليجـاجي عـن الســيد حييـى بـن 

عمر دال أخربـ به يوسف بن نمد البطا  األهدل دال أخربـ به السـيد 

ـ به عبد الرمحن بن عمر الديبع عـن الطاهر بن حسـني األهدل دال أخرب

 لين الدين عبد النيطيف الاـرجي عن النا  .

لإلمام املقرئ أبي مااحم  (8)إسناد نظم القصـيدة اخلاقانية يف جتويد القرآن
 هـ289موسـى بن عبيد اهلل اخلاقاني املتوفى سنة 

 يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالم  أمحد بن نمـد لبـارة عـن 

عمر بن محدان املحرسـي عن فالش الماهري عن نمد بن ع  السنوسـي 

                                     
هو القا ـي احلافظ الورع الياهد التقي عبداهلل بن ع  الغالبي الضحياـ، كان إمام أه  عصـر  يف العفـ   (1)

رعتـه يف نيـ  الـوطر قاًرا ينمـر تواليهاالة، والورع والتقاف، ما عع الرمًها وال اليناًرا وال اختذ بيتًا وال ع

(9/115- 111). 

 وهي أول منموم  يف عني   ويد القرآن الينري . (9)
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ام  عن عمر بـن عبـدالينري  العطـار عـن املرتضــى اليبيـدي عـن ابـن عـيَّ

اليعب  عن الامن الباب  عن الامن الرم  عن لكريا األنصاري عـن 

 أيب النعــي  العقبــي عــن احلــافظ ابــن اجلــيري دــال: أخــربـ أبــو حفــ  

ن املراغي بقراءس عنييه عن الفدر بن البداري عـن أيب بينـر عمر بن احلس

نمد دال: أخربنا والدي أبو العالء احلسن بن أمحد امََمذاـ دال: أخربنـا 

أبو القاس  ع  بن أمحد الرّلال أخربنا أبو القاس  عبداملنيك بـن نمـد بـن 

  ب اـران املعّدل دال أنادنا أبو بينر نمد بن احلسـني اآلجري دال:

ــــاـ ــــياح  الاد ــــو م ــــال أب  د
 

 وذكر القصـيدة كنيها.

ــد لإلمــام املقــرئ      ــد يف معرفــة التجوي ــدَّة املفجي ــد وُع  إســناد نظــم عمــدة املفي
علم الدين أبي احلسن علي بن حممد بـن عبدالصـمد السـخاوي الشـافعي املتـوفى      

 هـ742سنة 
يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ الدكتور حسـني بـن عـ  نفـوظ 

ينــا مي العرادــي ال
(1)

ــالش المــاهري عــن  ــاـ عــن ف ــداحلي الينت  عــن عب

نمد بن ع  السنوسـي عن عمـر بـن عبـدالينري  العطـار عـن املرتضــى 

                                     
عالم  العراذ األاليب األريب، ولد بالينا مي  والرس فيها ويف بغـداال وأخـذ عـىل عنيامءهـا وحصـ  عـىل  (1)

هـا، وكـان يف الـيمن عـام الرج  الدكتوراة يف النيغ  العربي ، ورح  إىل بنيدان  ـتى والتقـى بأهـ  العنيـ  في

فالتقى باــيدنا القا ــي العمـراـ وتـدبث معـه وكتـب لاــيدنا العمـراـ دصــيدة حسـناء إذا  ـه1421

 ععت أول حرف من ك  بيت صارش اس   ـيدنا نمد بن إسامعي  العمراـ.
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ام اليعب  عـن الاـمن البـاب  عـن الاـمن الـرم   اليبيدي عن ابن عيَّ

عن لكريا األنصاري عن احلـافظ ابـن حجـر عـن أيب هريـرة ابـن احلـافظ 

ل: حدرنا اجلامل أبو إسحاذ إبراهي  بن الاوال بن  ـافر الذهبي عن أبيه دا

 العسقالـ حدرنا النا   عني  الدين السداوي.

إســناد كتــاب " ادتقــان يف علــوم القــرآن "للحــافظ جــالل الــدين أبــي الف ــل   
 هـ(500عبدالرمحن بن أبي بكر السـيوطي املتوفى سنة )

بـن عبـدالينري  يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل 

اجلرايف عن  ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمري عن القا ـي العالم  

إسامعي  بن نسن إسحاذ عن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ 

عن الاـيخ السـيد سنييامن بـن حييـى األهـدل عـن الســيد أمحـد بـن نمـد 

بطـا  األهدل عن السـيد حييى بـن عمـر األهـدل عـن أيب بينـر بـن عـ  ال

األهدل عن يوسف بن نمد البطا  األهدل عن السـيد طاهر بن حسـني 

األهدل عن عبدالرمحن الديبع عن امل لف
(1)

. 

إسناد كتاب الربهان يف علوم القران للعالمة بدر الدين حممد بـن عبـداهلل بـن    
 هـ654بهادر الاركشـي الشافعي املتوفى سنة 

م  عبدالواسع بن حييـى يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العال

الواسعي عن القا ـي العالم  احلسـني بن ع  العمـري عـن القا ــي 

                                     
 .وهبذا السند يروي  ـيدنا العمراـ سائر مصنفاش اهمام السـيوطي  (1)
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العالم  املاس بن عبداهلل احلَبَاـي
(1)

 عن القا ـي العالم  عبدالرمحن بـن 

نمــد العمــراـ عــن الســـيد العالمــ  إبــراهي  بــن عبــدالقاالر بــن أمحــد 

الاـيخ عبداهلل بن سامل  الينوكباـ عن أبيه نمد بن إسامعي  األما عن

البصـــري الاــافعي املينــي عــن الاـــيخ نمــد بــن عــالء الــدين البــاب   

املصـري عن أيب النجاال سامل بن نمد عن نمد بن عبدالرمحن العنيقمي 

عن احلافظ السـيوطي عن تقي الدين أمحد بن نمـد بـن كـامل الاـمني 

 عن أبيه عن امل لف.

تفسـ  لشـيخ ادسالم: أبي العبا  أمحـد بـن   إسناد كتاب املقدمة يف أصول ال
 هـ682عبد احلليم بن تيمية املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالينري  

اجلرايف عن  ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمـري عـن القا ــي العالمـ  

الاـوكاـ عـن  إسامعي  بن نسن إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمد بن عـ 

الاـيخ السـيد سنييامن بن حييى األهدل عـن الســيد أمحـد بـن نمـد األهـدل 

                                     
: من بالال احلباه وكان عبًدا عند األما املهدي عبداهلل منيك اليمن أنذاي، ر  أعتقه حني رأى منـه احلَبَاـي (1)

، وحـدرني  ــيدي اليان  وكثرة عباالة، فأدب  عـىل العنيـ  باـغف فصـار َعنيـاًم مـن أعـالم عصــر  

دضــى  العمراـ أن العالم  احلباـي خرج بصحب  بع  الفضـالء لنيحـث عـىل نفقـته  لاـدة فقـر ، وملـا

فن هنـاي، وكـان أهـ  صـنعاء إذا خرجـوا حـاجني أو  احلث سار إىل املدين  لائًرا فتويف يف أرناء الطريـ. فـد 

، ودـد  مـران وأ صـنيحت الطـرذ انـدرر دـرب  ومل ي عـرف بعـد  ـع الع  معتمرين لاروا درب  والعوا له، فنيام توسَّ

 .ذ كرش له العديد من الينراماش 
ته من ني  الوطر )الاـيخ العالم  الياهد القانـت الناسـك العابـد... وكـان دال فيه امل رخ لبارة عند ترع

 .945ص 9عنياًم عامال ورًعا تقيًا فا اًل حسن األخالذ كثا التوا ع كثا الطاعاش( ج
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عن السـيد حييى بن عمر األهدل عن أيب بينر بـن عـ  البطـا  األهـدل عـن 

يوسف بن نمد البطا  األهدل عن السـيد طاهر بـن حســني األهـدل عـن 

د الـرحي  بـن عبد الرمحن الديبع عن نمد بن عبدالرمحن السداوي عن عبـ

نمد بن الفـراش عـن ابـن اجلـيري عـن عائاـ  املقدســي  عـن أيب احلجـاج 

امليي عن امل لف
(1)

. 

                                     
 .وهبذا السند يروي  ـيدنا العمراـ سائر مصنفاش  ـيخ اهسالم ابن تيمي   (1)
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لإلمـام أبـي    (0)إسناد كتاب املبتدأ واملبعث واملغازي املشهور بســ ة ابـن إسـحاق   
 هـ090طل  تويف سنةبكر حممد بن إسحاق بن يسار املدني امل

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاــيخ العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالرمحن 

دمي عـن القا ــي العالمـ   يد عن  ــيده العالمـ  عـ  بـن أمحـد السُّـ  مح 

نمد بن نمد العمراـ عن  ـيخ اهسالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن 

د بن نمد األهـدل الاـيخ السـيد سنييامن بن حييى األهدل عن السـيد أمح

عن السـيد حييى بن عمر األهدل عن أيب بينر بن ع  البطا  األهدل عـن 

يوسف بن نمد البطا  األهدل عـن الســيد طـاهر بـن احلســني األهـدل 

عــن عبــد الــرمحن الــديبع عــن ليــن الــدين الاـــرجي عــن نفــين الــدين 

عـن  العنيوي عن أبيه عن أمحد بن أيب الا الاامخي عن إسحاذ الطـربي

أيب بينر بن حرل اهلل التونسـي عن عبداهلل بن نمد املح  عـن عبـداهلل بـن 

نمد بن رفاع  عن ع  بن احلسـن النيعـي عـن أيب إسـحاذ إبـراهي  بـن 

سعيد احلبال عن عبدالرمحن بن نمد بن النحاس عـن عبـداهلل بـن الـورال 

                                     
 ، وإنام املوجوال اليوم هتذيبه البن هاامودد ط بع يف خنيد وبقيته مفقوال (1)
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ك بـن البغداالي عن أيب سعيد نمد بن عبدالرحي  بن الربدي عن عبداملني

 هاام عن لياال بن عبداهلل البينائي عن امل لف.

 إســناد كتــاب الســـ ة النبويــة البــن هشــام لإلمــام أبــي حممــد عبــداملل  بــن  
 هـ802هشام بن أيوب احلم ي البصـري تويف سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالمـ  احلسـن بـن عـ  بـن 

عبـدالرمحن املجاهـد عـن حسـني املغريب عن أبيه عن العالم  أمحـد بـن 

السـيد العالم  ع  بن أمحد المفري عن  ـيخ اهسالم نمـد بـن عـ  

 الاــوكاـ عــن الاـــيخ الســـيد ســنييامن بــن حييــى األهــدل عــن الســـيد 

أمحد بن نمد األهدل عن السـيد حييى بن عمر األهدل عن أيب بينر بن 

الســيد ع  البطا  األهدل عن يوسف بن نمـد البطـا  األهـدل عـن 

طـاهر بــن احلســني األهــدل عــن عبـد الــرمحن الــديبع عـن ليــن الــدين 

الاـرجي عـن نفـين الـدين العنيـوي عـن أبيـه عـن أمحـد بـن أيب الـا 

الاامخي عن إسحاذ الطربي عن أيب بينـر بـن حـرل اهلل التونســي عـن 

عبداهلل بن نمد املحـ  عـن عبـداهلل بـن نمـد بـن رفاعـ  عـن عـ  بـن 

 ن أيب إســـحاذ إبـــراهي  بـــن ســـعيد احلبـــال عـــن احلســـن النيعـــي عـــ

عبدالرمحن بن نمد بن النحاس عن عبداهلل بن الورال البغداالي عن أيب 

 سعيد نمد بن عبدالرحي  بن الربدي عن امل لف. 
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إسناد كتاب نور العيـون يف تلخـيص ســ ة األمـ  املـأمون للحـافظ أبـي الفـتح         
 هـ624ندلسـي املتوفى سنة حممد بن حممد بن حممد بن سـيد النا  األ

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  داس  بن إبـراهي  بـن أمحـد 

عن  ـيده العالم  إسحاذ بـن عبـد اهلل املجاهـد الصـنعاـ
(1)

عـن العالمـ   

عـن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن  نمد بن نمد العمـراـ

ـ عن  ـيده نمد حياة السـندي الاـيخ السـيد عبدالقاالر بن أمحد الينوكبا

عن الاـيخ سامل ابن الاـيخ عبداهلل بن سـامل البصــري الاـافعي املينـي عـن 

أبيه عـن الاــيخ نمـد بـن عـالء الـدين البـاب   املصــري عـن عبـدالرؤوف 

املناوي عن النج  الغيطي عن اليين لكريا األنصاري عن احلافظ ابن حجر 

 امل لف. عن نمد بن احلسن الفرسـيسـي عن

إسناد الفصول يف اختصار سـ ة الرسول للحافظ إمساعيـل بـن عمـر بـن كـث       
 هـ664الدمشقي الشافعي املتوفى سنة 

 يرويـــه  ــــيدنا العمـــراـ عـــن الاــــيخ العالمـــ  نمـــد حســـن بـــن 

عبدالباري بن نمد بن حسن بـن عبـدالباري هنـد األهـدل
(2)

عـن العالمـ   

                                     
عصـر  ومصـر ، ودـد  العالم  اجلهبذ أحد أكابر عنيامء صنعاء املعروفني، أخذ العنيوم عن عع من ماـيد  (1)

ب حـاكاًم  يف صـنعاء وسـنحان رـ  انتقـ  إىل حصـن كحـالن مـن أعـامل مدينـ  حجـه وعينـف هبجـرة  ن ص 

 .نواع الطاعاش حتى تويف هبا سعيًدا محيًدا كحالن عىل التدرين واهفاالة ماتغال بأ
أحد كبار عنيامء مدين  املراوع ، ودد أرس  لاـيدنا العمـراـ باهجـالة عـن طريـ. ابنـه القا ــي إبـراهي   (9)

والذي يعم  دا ـيًا بمدين  صنعاء، ودد أخربنا القا ـي إبراهي  عنـد ليارتـه إىل منيلـه بمدينـ  املراوعـ  

من اسمني )نمد حسن( وأما هند فنيقب جلد  العالم  عبدالباري األهدل ألنه سينن أن اس  أبيه مركب 

م ابنه نمد حسن  بالال امند وهبا تويف  من امند إىل الـيمن بعـد وفـاة أبيـه  -امل تج  له  -وحينام دد 

نيقب بـ نمد حسن هند، وأسـرة بيت األهدل من األ سـر العنيمي  املعروف  يف بالال هتام   .صار ي 
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بدالباري األهدل عن جد  عـن الوجيـه نمد بن عبدالرمحن بن احلسن بن ع

عبدالرمحن بن سنييامن األهدل عن املرتضـى اليبيدي عن ابن عـيام الـيعب  

نيمــي  عــن الاــمن نمــد بــن عــالء الــدين البــاب   عــن أمحــد بــن نمــد الغ 

األنصاري عن الامن الرم  عن لكريا األنصاري عن احلـافظ ابـن حجـر 

رسالن البنيقيني ونمد بن سنيامن بـن عن أيب الفض  عبدالرمحن بن عمر بن 

 نمد الصاحلي كالمها عن امل لف.

إسناد كتاب الشفاء بتعريف حقوق املصطفى للقاضــي أبـي الف ـل عيـا  بـن      
 هـ944موسـى بن عيا  اليحص  املالكي املتوفى سنة 

ــى  ــن حيي ــ  عبدالواســع ب ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالم يروي

عالم  عبـدالرلاذ بـن نسـن الرديحـي عـن القا ــي الواسعي عن القا ـي ال

العالم  املاس بن عبداهلل احلباـي عن القا ـي العالمـ  عبـدالرمحن بـن نمـد 

العمراـ عن السـيد العالم  إبراهي  بن عبدالقاالر بن أمحد الينوكبـاـ عـن أبيـه 

عن  ـيده نمد بن إسامعي  األما عن عبداهلل بن سامل البصـري عـن الاــيخ 

نمد بن عالء الدين الباب   عن سامل بن نمـد عـن الـنج  الغيطـي عـن لكريـا 

األنصاري عن نمد بن ع  القياس عن عمر بن ع  بن املنيقن عن يوسـف بـن 

الدالصـي عن حييى بن أمحد بن نمد النيـواس عـن حييـى بـن نمـد األنصـاري 

 املعروف بابن الصائ  عن امل لف.
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يف هدي خ  العباد" لإلمام أبي عبد اهلل حممد بـن أبـي    إسناد كتاب "زاد املعاد
 هـ 690بكر بن أيوب املشهور بـ ابن قيم اجلوزية املتوفى سنة

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالم  عبداهلل بن نمد بن حييـى 

املنصــور عــن  ـــيده العالمــ  احلســـني بــن عــ  العمــري عــن القا ـــي 

سـحاذ عـن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  العالم  إسامعي  بـن نسـن إ

الاوكاـ عن الاـيخ السـيد سنييامن بن حييى األهدل عن السـيد أمحد بـن 

نمد األهـدل عـن الســيد حييـى بـن عمـر األهـدل عـن أيب بينـر بـن عـ  

البطا  األهدل عن يوسف بن نمد البطا  األهدل عن السـيد طاهر بـن 

ــديبع  ــرمحن ال ــد ال ــدل عــن عب ــدالرمحن احلســـني األه ــن عب عــن نمــد ب

السداوي عن عبد الرحي  بـن نمـد بـن الفـراش عـن ابـن اجلـيري عـن 

عائا  بنت نمد املقدسـي  عن امل لف
(1)

. 

إسناد نظم األرجوزة امليدية يف ذكر حال أشـرف الربية لإلمام علي بن علي بـن  
 هـ658أبي العا بن عطاء احلنفي املتوفى سنة 
القا ـــي العالمــ  عبدالواســع بــن حييــى يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن 

الواســعي عــن نمــد بدرالــدين احلســـيني عــن أيب نصـــر الطيــب عــن 

عبدالرمحن بن نمد الينيبري عن تقي الدين نمد احلنب  عن عبدالغني بـن 

إسامعي  النابنيسـي دال: أخـربـ كـذلك والـدي العـامال إسـامعي  النابنيســي 

را دـال: أخـربـ كـذلك أبـو الفـداء دال: أخربـ كذلك السـراج عمـر القـا

                                     
 .وهبذا السند يروي  ـيدنا العمراـ سائر مصنفاش اهمام ابن القي   (1)
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إسامعي  النابنيسـي دال أخربـ كذلك مسند الاام الامن نمد بن طولون 

 احلنفي الصاحلي.

) ( ويرويه عـن الســيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن عمـر بـن 

محــدان املحرســــي عـــن عبــداحلي الينتـــاـ عـــن أيب نصـــر الطيـــب عـــن 

محتي عن صالش اجلينيني عن نمد بن عبدالرمحن الينيبري عن مصطفى الر

ع  املينتبي عن أمحد الوفائي املفنيحي عن نمد بن ع  بن أمحد بن طولـون 

دـال يف كتابـه االغـرف العنييـ  يف الـذي  عـىل الطبقـاش احلنفيـ ا: أخربنـا أبـو 

العباس أمحد بن أيب الصدذ العمري من لفمه أخربتنا أم أمحـد أمـ  النيطيـف 

ن نمـد بـن نمـد بـن املحـب سـامًعا عنييهـا أخربنـا بنت املسند  من الـدي

والدي من لفمه أخربنا النا   دا ـي املسنيمني الصدر: ع  بن ع  بـن أيب 

العي بن عطاء سامًعا من لفمه بمسجد: اابن العفيف فدـر الـدينا لنفسـه يف 

اخمتصـر السـاة النبويـ ا عـىل صـاحبها أفضـ  الصـالة وأتـ  السـالم فقـال 

 .  سادهامر ًيا... ر
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 إسناد اجلامع املسـند الصـحيح املختصــر مـن أمـور رسـول اهلل        
وسننه وأيامه املعروف بـ صحيح البخاري لإلمام أبي عبداهلل حممد بن إمساعيـل  

 هـ897البخاري املتوفى سنة 
بن عبداهلل  ـرف  يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالم  عبدالقاالر

الدين دال أخربنا أيب دال أخربنا القا ـي العالم  نمـد بـن نمـد العمـراـ 

أخربنا الوجيه عبـدالرمحن بـن سـنييامن األهـدل أخربنـا أيب أخربنـا أمحـد بـن 

 .نمد مقبول األهدل أخربنا حييى بن عمر األهدل

ري  ) ( ومساويا له يرويه عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالين

ــن  ــا داســ  ب ــن عــ  العمــري أخربن ــوىل احلســـني ب ــا امل ــال أخربن  اجلــرايف د

حسـني بن املنصور أخربنا ع  بن أمحد المفري أخربنا عبداهلل بن نمـد بـن 

إسامعي  األما الصنعاـ أخربنا أيب أخربنـا حييـى بـن عمـر األهـدل أخربنـا 

ــ ــاهر األه ــا الط ــا  أخربن ــا يوســف البط ــا  أخربن ــوبينر البط ــا أب دل أخربن

عبدالرمحن الديبع أخربنا احلافظ السداوي أخربنا احلافظ ابن حجر أخربنـا 

التنوخي أخربنا أبو العباس احلجار أخربنا عبـداهلل بـن احلســني بـن املبـاري 

اليبيدي أخربنا أبو الودت عبداألول بن عيسـى السجيي أخربنا أبو احلسن 



 

 ُمَحمَِّد بِن ِإْسَماِعيِل الَعْمَراِني ِفي َتْرَجَمِة َوَأَساِنيِد الَقاِضـي اْلَعلَّاَمِة الدُّرُّ الَيَماِني        
 

52 

د عبـداهلل بـن أمحـد بـن مَحّويـه عبدالرمحن بن نمد الداووالي أخربنا أبو نم

السـرخسـي أخربنا نمد بن يوسف الفربري عن اهمام البداري
(1)

. 

إسناد املسند الصحيح املختصـر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول اهلل 
       املعروف بـ صحيح مسلم لإلمام أبـي احلســ  مسـلم بـن احلجـاا

 هـ870القشـ ي النيسابوري املتوفى سنة 
رويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  ع  بن حسن املغريب دال ي

أخربنا الاـيخ العالم  حســني بـن عـ  العمـري أخربنـا الســيد العالمـ  

إســامعي  بــن نســن بــن إســحاذ أخربنــا  ـــيخ اهســالم نمــد بــن عــ  

الاوكاـ دال: سـمعته مـن لفـظ  ــيدي الســيد العالمـ  عبـدالقاالر بـن 

ـ عن  ـيده نمد بن عالء الدين امليجاجي عـن حييـى بـن أمحد الينوكبا

عمر األهـدل أخـربـ أبـوبينر بـن عـ  البطـا  أخربنـا يوسـف بـن نمـد 

البطـا  أخربنـا الطـاهر بـن حســني األهـدل أخربنـا عبـدالرمحن بـن عـ  

الَدْيبَع أخربنـا نمـد بـن نمـد اجلـيري الاـافعي أخربنـا أمحـد بـن نمـد 

بـن أمحـد بـن إبـراهي  بـن القـام  القـاهري أخربنـا  املقدسـي أخربنا نمد

إبراهي  بن عمر الواسطي أخربنا منصور بـن عبـداملنع  الفـراوي أخربنـا 

ــ   ــن عمروي ــن عيســـى ب ــا نمــد ب ــن نمــد الفارســـي أخربن ــدالغافر ب عب

                                     
وهذا السند مسنيس  بالسامع املتص  مـن  ــيَدي القا ــي العمـراـ )عبـدالقاالر  ــرف الـدين وعبـداهلل  (1)

وى به الصحيش اجلامع لممام البداري يف هذا العصـر.  اجلرايف( وإىل امل لف، وهو من أعىل ما ير 
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اجلنيوالي أخربنا إبراهي  بن نمد بـن سـفيان أخربنـا املصـنف مسـني  بـن 

احلجاج النيسابوري
(1)

. 

ــناد ــي داود        إس ــافظ أب ــام احل ــي داود لإلم ــنن أب ـــ س ــروف ب ــنن املع ــاب الس  كت
 هـ869سليمان بن األشعث السجستاني املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الســيد العالمـ  أمحـد بـن نمـد لبـارة دـال 

أخربنـا الاـــيخ العالمـ  احلســـني بــن عـ  العمــري أخربنـا الســـيد العالمــ  

أخربنا  ـيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ إسامعي  بن نسن إسحاذ 

عن الاـيخ السـيد عبدالقاالر الينوكباـ عن  ـيده السـيد سنييامن بـن حييـى 

األهدل عن السـيد أمحد بن نمد األهدل، عن السـيد حييى بن عمر األهدل 

عن أيب بينر بن ع  البطا  األهدل عـن يوسـف بـن نمـد البطـا  األهـدل 

احلسـني األهدل عن عبد الرمحن الديبع عن لين الـدين عن السـيد طاهر بن 

الاـرجي عن نفين الدين العنيوي عن أبيه عن أمحد بن أيب الـا الاـامخي 

عن الاـيخ نمد بن إسامعي  احلضـرمي عن نصـر بن أيب الفرج احلضــرمي 

عن أيب طالب بـن أيب ليـد العنيـوي عـن أيب عـ  التسـتي عـن القاسـ  بـن 

 ن أيب ع  الني ل ي عن امل لف.جعفر اما مي ع

) ( وبه: إىل الاامخي عن نمد بن إسامعي  احلضـرمي عن نمـد بـن 

إسامعي  بن أيب الصـيف اليمني عن أيب احلسن ع  بن خنيف عـن عمـر بـن 

                                     
، عـدا روايـ  الينوكبـاـ عـن وهذا السند مسنيس  بالسامع املتص  من  ـيخ  ــيدنا وإىل املصـنف  (1)

 امليجاجي عن حييى بن عمر فني  أجد من ذكر التصـريش بالسامع.



 

 ُمَحمَِّد بِن ِإْسَماِعيِل الَعْمَراِني ِفي َتْرَجَمِة َوَأَساِنيِد الَقاِضـي اْلَعلَّاَمِة الدُّرُّ الَيَماِني        
 

59 

 عبد املجيـد املياناــي عـن أيب املمفـر نمـد بـن عـ  الاــيباـ الطـربي عـن 

محد التستي عـن القاسـ  بـن عمـر نمد بن إبراهي  البغداالي عن ع  بن أ

 .نمد بن أمحد الني ل ي عن امل لف اما مي عن

 ) ( وأعىل منه بدرجتني يرويه:

الاوكاـ عن السـيد عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ـيده نمد  

حياة السـندي عـن الاــيخ سـامل ابـن الاــيخ عبـداهلل بـن سـامل البصــري 

نمـد بـن عـالء الـدين البـاب   عـن  الاافعي امليني عـن أبيـه عـن الاــيخ

ــه عــن  ــا عــن أبي ــن لكري ــدائ  عــن اجلــامل يوســف ب ــد ال ــن عب ســنييامن ب

عبدالرحي  بن الفراش عن أيب العباس أمحد بن نمد اجلوخي عن الفدـر 

ع  بن أمحد بن البداري عن عمر بن نمـد بـن طـربلذ عـن إبـراهي  بـن 

الطيـب البغـداالي نمد بن منصور الينرخي عن أمحد بن ع  بـن رابـت 

 .عن القاس  بن جعفر اما مي عن الني ل ي عن امل لف

) ( دال الاوكاـ: وأرويه بالسامع جلميعـه مـن فا تـه إىل خا تـه 

من لفـظ  ــيدي العالمـ  احلسـن بـن إسـامعي  بـن احلســني بـن نمـد 

املغريب عن  ـيده السـيد داس  بن نمد الينبسـي عن السـيد ها   بن 

االة عن ع  بن أمحد املرحومي عـن  حييى الاامي عن طه بن عبداهلل السَّ

نيَّسـي عن ع  احلنيبي عن الامن الرم  بإسناال   ام  رب  نور الدين ع  الا 

 .املتقدم إىل امل لف
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ا عــن  ـــيدي العالمــ  عــ  بــن  ) ( دــال الاــوكاـ: وأرو ــا أيًضــ

بـن  إبراهي  الاهيد عن حامد بن حسن  اكر عن السـيد أمحد بن يوسف

احلسـني بن احلسن بن اهمام القاس  عن السـيد إبـراهي  بـن القاسـ  بـن 

امل يـد عــن الســيد احلســن بـن أمحــد لبـارة عــن عبـدالعييي بــن نمـد بــن 

عبدالعييي اجلياـي عن السـيد اماالي بن أمحد اجلالل عن عبـدالقاالر بـن 

ــدين اجلياـــي عــن الســـيد  ــي ال ــن تق ــدالعييي ب ــاال اجلعا ــني عــن عب  لي

لطاهر بن حسـني األهـدل عـن عبـدالرمحن بـن عـ  الـديبع عـن احلـافظ ا

نمد بن عبـدالرمحن السـداوي عـن احلـافظ ابـن حجـر عـن أيب عـ  بـن 

املطرل عن يوسف بن عمر احلنفي عـن احلـافظ عبـدالعمي  املنـذري عـن 

 ابن طربلذ بإسناال  املتقدم إىل امل لف.

ـــيد  ــن الس ــا ع ــه أيًض ــال الاــوكاـ: وأروي ــدالقاالر ) ( د ــ  عب العالم

الينوكباـ عن نمد بـن الطيـب عـن نمـد بـن عبـدالقاالر الفاســي عـن أيب 

 . لفاهر اال األجهوري عن الامن الرم  بإسناال  املتقدم إىل امل
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ـــ ســنن       ــروف ب ــن الســنن" وهــي الســنن الصــغر  املع ــى م ــاب "اجملتب إســناد كت
 هـ212ي املتوفى سنة لإلمام أبي عبدالرمحن أمحد بن شعيو النسائ (0)النسائي

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بن عبد الينـري  

اجلرايف دـراءة عنييـه جلميعـه دـال أخربنـا املـوىل العالمـ  احلســني بـن عـ  

العمري عن القا ـي العالم  عبداملنيك بن حسـني اآلنسـي عن أمحـد بـن 

د عبـدالقاالر بـن أمحـد نمد بن ع  الاوكاـ عن أبيـه عـن  ــيده الســي

الينوكباـ عن  ـيده نمد حياة السـندي عـن الاــيخ سـامل ابـن الاــيخ 

عبداهلل بن سامل البصـري الاافعي امليني عـن أبيـه عـن الاــيخ نمـد بـن 

 عالء الدين البـاب   عـن أيب النجـا سـامل بـن نمـد السـنهوري عـن الـنج  

عن إبراهي  بن أمحـد نمد بن أمحد عن لكريا عن اليين ر وان بن نمد 

التنوخي عن أمحد بن أيب طالب احلجار عن عبدالنيطيف بن نمد بن ع  

القبطي عن أيب لرع  طاهر بـن نمـد بـن طـاهر املقدســي عـن أيب نمـد 

عبدالرمحن بن محد الدوـ عن القا ـي أيب نصـر أمحد بن احلسـني الينسار 

 .امل لفعن أمحد بن نمد بن إسحاذ بن السني الدينوري عن 

                                     
وهو الينتاب املطبوع املتداول اليوم واملاـهور بسـنن النسـائي ولنينسـائي كتـاب السـنن الينـربى وأمـا هـذا  (1)

د اختنيف ه  اختصار  من عمنيه أم من تنيميذ  وراويته ابن السني دوالن أدرهبام أنه مـن فمدتصـر منه ود

اختيار ابن السني وهو اختيار الذهبي وابن ناصـر الدين الدماقي وغامها، واسـمه امل جتنـى مـن السـنن 

قال امل جتبى بالباء وهو املاهور والعني  عند اهلل.  بالنون، وي 
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: عـن  ــيده الســيد عـ  بـن إبـراهي  ا) ( ويرو ا الاوكاـ أيًضـ 

 الاــهيد عــن حامــد بــن حســن  ــاكر عــن الســـيد أمحــد بــن يوســف بــن 

احلسـني بن احلسن بن اهمام القاس  عن السـيد إبـراهي  بـن القاسـ  بـن 

امل يـد عــن الســيد احلســن بـن أمحــد لبـارة عــن عبـدالعييي بــن نمـد بــن 

اجلياـي عن ع  بن مرجان عن نمد بـن عبـدالعييي بـن تقـي  عبدالعييي

الــدين اجلياـــي عــن أبيــه عــن الســـيد الطــاهر بــن حســـني األهــدل عــن 

عبدالرمحن بن ع  الديبع عن احلافظ نمد بن عبدالرمحن السداوي عـن 

 .هان التنوخي بإسناال  إىل امل لفاحلافظ ابن حجر عن الرب

عن  ـيده السـيد عبدالقاالر بـن أمحـد : ا) ( ويرو ا الاوكاـ أيًض 

الينوكباـ عـن عمـر األهـدل عـن أيب بينـر بـن عـ  البطـا  األهـدل عـن 

يوسف بن نمد البطا  األهدل عـن الســيد طـاهر بـن احلســني األهـدل 

عن عبدالرمحن الديبع عن لين الدين الاـرجي عن نفين الدين العنيـوي 

مـد بـن نمـد اجلـيري عـن عن أبيه عن أمحد بن أيب الا الاامخي عن ن

 ع  بن عبدالرمحن احلموي عـن أيـوب بـن أمحـد الينامـ  عـن عـثامن بـن 

د ع  بن خطيب القراف  عـن أيب طـاهر السـنيفي عـن عبـدالرمحن بـن أمحـ

 .الدوـ بإسناال  إىل امل لف
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 :ا) ( ويرو ا الاوكاـ أيًض 

يب عن  ـيده السـيد عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن نمد بن الط

 املغـريب عــن إبـراهي  بــن نمـد املراغــي عــن أمحـد بــن نمـد العجــ  عــن 

حييى بن مينرم الطربي عن جد  املحب الطـربي عـن الـيين املراغـي عـن 

أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار عن عبدالنيطيف بن نمـد بـن عـ  

القبطي عن أيب لرع  طاهر بـن نمـد بـن طـاهر املقدســي عـن أيب نمـد 

ن بــن محــد الــدوـ عــن القا ـــي أيب نصـــر أمحــد بــن احلســـني عبــدالرمح

 .الينسار عن ابن السني عن امل لف

ومعرفـة   إسناد "اجلامع املختصـر من السـنن عـن رسـول اهلل    
الصحيح واملعلول وما عليه العمل" املعروف بــ سـنن الذمـذي لإلمـام أبـي عيســى       

 هـ865حممد بن عيسـى بن سورة الذمذي املتوفى سنة 
يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالم  أمحد بن نمـد لبـارة دـال 

 أخربنـــا القا ــــي العالمـــ  احلســــني بـــن عـــ  العمـــري عـــن العالمـــ  

إسامعي  بن نسن بن عبدالينري  إسحاذ عـن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن 

ع  الاوكاـ عن الاـيخ السـيد عبدالقاالر الينوكباـ عن  ـيده الســيد 

حييى األهدل عن الســيد أمحـد بـن نمـد األهـدل عـن الســيد سنييامن بن 

حييى بن عمر األهدل عن أيب بينر بن ع  البطا  األهدل عن يوسف بـن 

ــدل عــن  ـــني األه ــن احلس ــاهر ب ــن الســـيد ط ــدل ع ــا  األه ــد البط نم

عبدالرمحن الديبع عن لين الدين الاـرجي عن نفين الدين العنيوي عـن 
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الاامخي عن أمحد بـن نمـد الاــرجي اليمنـي  أبيه عن أمحد بن أيب الا

عن لاهـر بـن رسـت  األصـفهاـ عـن القاسـ  بـن أيب سـه  امـروي عـن 

نموال بن القاس  األلالي عن عبداجلبار بن نمد املرولي عـن نمـد بـن 

 أمحد بن نبوب املرولي عن امل لف. 

) (ويرويه الاوكاـ أيًضا: بالسـامع جلميعـه مـن لفـظ  ــيده الســيد 

بدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ــيده نمـد حيـاة السـندي عـن الاــيخ ع

سامل ابـن الاــيخ عبـداهلل بـن سـامل البصــري الاـافعي املينـي عـن أبيـه عـن 

الاـيخ نمد بن عالء الدين البـاب   عـن النـور عـ  بـن حييـى الييـاالي عـن 

فـراش الرم  عن لكريا األنصاري عن عبدالرحي  بن نمد املعروف بابن ال

عن عمر بن حسـن املراغـي عـن الفدـر بـن البدـاري عـن ابـن طـربلذ عـن 

ــن القاســ  األلالي عــن  ــوال ب ــن أيب ســه  الينروخــي عــن نم ــداملنيك ب عب

 عبداجلبار بن نمد املرولي عن نمد بن أمحد املرولي عن امل لف.

) ( ويرو ا الاوكاـ أيًضا: عـن  ــيده الســيد عبـدالقاالر بـن أمحـد 

نمد بن الطيب املغـريب عـن إبـراهي  بـن نمـد املراغـي عـن الينوكباـ عن 

أمحد بن نمد العج  عن حييى بن مينرم الطربي عن جـد  املحـب الطـربي 

عن اليين املراغي عن أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجـار عـن أيب النجـا 

عبداهلل بن عمر النيتي عن أيب الودت عبداألول بن عيسـى السجيي عـن أيب 

 لالي عن أيب نمد اجلراحي عن أيب العباس املحبويب عن امل لف. عامر األ
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) ( ويرو ا الاوكاـ أيًضا: عن  ـيده السـيد ع  بـن إبـراهي  الاـهيد 

 عــن حامــد بــن حســن  ــاكر عــن الســـيد أمحــد بــن يوســف بــن احلســـني بــن 

احلسن بن اهمام القاس  عن السـيد إبراهي  بن القاسـ  بـن امل يـد عـن الســيد 

سن بن أمحد لبارة عن عبدالعييي بن نمـد بـن عبـدالعييي اجلياــي عـن احل

الســـيد امــاالي بــن أمحــد اجلــالل عــن عبــدالقاالر بــن ليــاال اجلعا ــني عــن 

تقي الدين اجلياـي عن السـيد الطاهر بن حســني األهـدل عـن عبدالعييي بن 

وي نمـد بـن عبـدالرمحن السـدا احلافظ عبدالرمحن بن ع  الديبع عن احلافظ

عن احلافظ ابن حجر عـن الربهـان التنـوخي عـن أيب القاسـ  بـن عسـاكر عـن 

عبدالرمحن بن نمد بن مسـعوال عـن نمـد بـن عـ  بـن صـالش عـن أيب عـامر 

 .مد بن أمحد املحبويب عن امل لفنموال بن القاس  األلالي عن أيب العباس ن

اهي  ) ( دال الاوكاـ: وأرويه أيًضا عن  ـيدي العالم  ع  بـن إبـر

الاهيد واحلسن بن إسامعي  بن احلسـني بن نمد املغريب عن  ـيده الســيد 

داس  بن نمد الينبســي عـن الســيد ها ـ  بـن حييـى الاـامي عـن طـه بـن 

ــاالة عــن عــ  بــن أمحــد املرحــومي عــن إبــراهي  الربمــاوي عــن  عبــداهلل السَّ

كريـا الاهاب القنييويب عن النـور عـ  بـن حييـى الييـاالي عـن الـرم  عـن ل

ــن أبيــه الــيين  ــد أيب لرعــ  ع ــمن القايــاس عــن أمح ــاري عــن الا األنص

عـن عبدالرحي  العرادي عن عمر بن حسن املراغي عن الفدر بن البداري 

 .ابن طربلذ بإسناال  إىل امل لف
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إسناد كتاب السنن املعـروف بــ سـنن ابـن ماجـه لإلمـام احلـافظ أبـي عبـداهلل          
 هـ862توفى سنة حممد بن يايد بن ماجه القاويين امل

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بـن عبـدالينري  

اجلرايف دال أخربنا املوىل احلسـني بن ع  العمـري عـن القا ــي العالمـ  

إسامعي  بن نسن إسحاذ عن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ 

سـنييامن بـن  عن الاـيخ السـيد عبـدالقاالر الينوكبـاـ عـن  ــيده الســيد

حييى األهدل عن السـيد أمحد بن نمد األهدل عن السـيد حييى بـن عمـر 

األهدل عن أيب بينر بن ع  البطا  األهدل عن يوسف بن نمـد البطـا  

األهدل عن السـيد طاهر بن احلسـني األهدل عن عبد الرمحن الديبع عـن 

بـن أيب لين الدين الاـرجي عن نفين الدين العنيوي عـن أبيـه عـن أمحـد 

الــا الاــامخي عــن نمــد بــن إســامعي  احلضـــرمي عــن نصـــر بــن عــ  

احلضـرمي عن أيب لرع  طاهر بن نمد بن طاهر املقدسـي عن نمـد بـن 

احلسـني بن أمحد املقومي عن القاس  بن أيب املنـذر الطيـب عـن عـ  بـن 

 إبراهي  بن سنيم  القطان عن امل لف.

امع جلميعـه مـن لفـظ  ــيده الســيد ) ( ويرويه الاوكاـ أيًضا: بالس

عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ــيده نمـد حيـاة السـندي عـن الاــيخ 

سامل ابـن الاــيخ عبـداهلل بـن سـامل البصــري الاـافعي املينـي عـن أبيـه عـن 

الاـيخ نمد بن عـالء الـدين البـاب   عـن إبـراهي  بـن إبـراهي  النيقـاـ عـن 

ري عن احلافظ ابن حجـر العسـقالـ عـن الامن الرم  عن لكريا األنصا
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 أمحــد بــن عمــر بــن عــ  البغــداالي عــن احلــافظ املــيي عــن عبــدالرمحن بــن 

أيب عمر بن ددام  املقدسـي عـن عبـداهلل بـن أمحـد بـن ددامـ  عـن أيب لرعـ  

 .طاهر املقدسـي بإسناال  إىل امل لف

د ) ( ويرو ا الاوكاـ أيًضا: عن  ــيده الســيد عبـدالقاالر بـن أمحـ 

الينوكباـ عن نمد بن الطيب املغـريب عـن إبـراهي  بـن نمـد املراغـي عـن 

أمحد بن نمد العج  عن حييى بن مينرم الطربي عن جـد  املحـب الطـربي 

عــن الــيين املراغــي عــن أيب العبــاس أمحــد بــن أيب طالــب احلجــار عــن 

 عبدالنيطيف القبيطي عن أيب لرع  طاهر املقدسـي بإسناال  إىل امل لف. 

د كتاب املسند لإلمام أبي عبد اهلل أمحد بن حممـد بـن حنبـل الشــيباني     إسنا
 هـ840املتوفى سنة 

يرويه  ــيدنا العمـراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـدالقاالر بـن عبـداهلل 

 ـرف الدين عن أبيه عن القا ــي العالمـ  نمـد بـن نمـد العمـراـ عـن 

يـدي عـن أمحـد بـن الوجيه عبدالرمحن بن سنييامن األهدل عن مرتضــى اليب

ساب. بن رمضان بن عيام اليعب  عن نمد بن عالء الدين البـاب  عـن عـن 

الامن نمد بن أمحد الرم  عن اليين لكريـا عـن احلـافظ ابـن حجـر عـن 

الصال  بن أيب عمر عن الفدر بن البداري عن حنب  بن عبداهلل بن الفـرج 

احلسن بن ع  التميمـي عن هب  اهلل بن نمد بن عبدالواحد بن احلسـني عن 

 عن أمحد بن جعفر القطيعي عن عبداهلل بن أمحد بن حنب  عن أبيه امل لف.
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إسناد كتاب املوطأ لإلمام أبي عبد اهلل مال  بن أنـس األصـبحي املتـوفى سـنة     
 )0(هـ برواية حييى بن حييى الليثي065

 يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالينري 

اجلرايف دراءة عنييه عن  ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمـري عـن الســيد 

العالم  إسامعي  بن نسن إسحاذ عـن عـن الســيد العالمـ  عـ  بـن أمحـد 

المفري عن عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما عن أبيه عن عبداهلل بن سامل 

يـا عـن البصـري عـن الاـمن البـاب  عـن الاـمن الـرم  عـن الـيين لكر

احلافظ ابن حجر عن عمر بن حسن بن أميني  املراغي عن أمحـد بـن إبـراهي  

الفارودي عن إبراهي  بن حييى بن حفاظ املينناسـي عن نمـد بـن نمـد بـن 

ســعيد بــن لردــون عــن أمحــد بــن نمــد بــن غنيبــون عــن أيب عمــر بــن أمحــد 

 بـن القبجاطي عن حييى بن عبداهلل حييـى عـن عـ  أبيـه أيب مـروان عبيـد اهلل

 حييى عن أبيه حييى بن حييى عن امل لف.

إســناد ســنن الــدارمي لإلمــام أبــي حممــد عبــداهلل بــن عبــدالرمحن الــدارمي  
 هـ899السمرقندي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  داس  بن إبـراهي  بـن أمحـد 

بـن نمـد نمد عن  ـيده العالم  إسحاذ بن عبد اهلل املجاهد عن العالم  

عن عبداهلل بن نمد بن إسـامعي  األمـا عـن أبيـه عـن عبـداهلل بـن  العمراـ

                                     
الرني راوًيا، ويف ك  رواي  لياالة ونق ، وذلك ألنه د را عنييـه مـراًرا، فينـان لـربام ولنيموطأ ما يييد عن ر (1)

 لاال وربام أنق ؛ ورواي  حييى بن حييى أ هرها.
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سامل البصـري عن الامن الباب  عن الامن الرم  عن الـيين لكريـا عـن 

نمد بن مقب  احلنيبي عن جويري  بنت أمحد الينرالي اميناري عـن عـ  بـن 

تـي عـن أيب الودـت نمد الينرالي اميناري عن أيب املنجا عبداهلل بن عمـر الني

 عن الداوالي عن السـرخسـي عن عيسـى بن عمر السمردندي عن امل لف.

إسناد ُمعجم الطرباني الكب  لإلمام أبي القاسم سليمان بـن أمحـد بـن أيـوب      
 هـ271الطرباني املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالرمحن 

يد عن  ـيده العال دمي عن القا ـي العالم  أمحد بن مح  م  ع  بن أمحد السُّ

حسن امل جاهد
(1)

عن  ـيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن الاــيخ  

السـيد عبـدالقاالر بـن أمحـد الينوكبـاـ عـن  ــيده عبـدالال. بـن أيب بينـر 

امليجاجي عن إبراهي  الينرالي عن  ـيده أمحد بن نمد املدـ عن الامن 

يين لكريا عن احلافظ ابن حجر عن الصال  بـن أيب عمـر عـن الرم  عن ال

الفدــر بــن البدــاري عــن أيب جعفــر الصـــيدالـ عــن فاطمــ  بنــت عبــداهلل 

 اجلولالاني  عن نمد بن عبداهلل األصبهاـ عن امل لف.

                                     
العالم  الينبا أحد عنيـامء صـنعاء، أالري  ــيخ اهسـالم الاـوكاـ وروى عنـه م لفاتـه ومروياتـه يف ربتـه  (1)

ــد مي عامــ  كــام أخــرب بــذلك يف إجالتــه لنيقا ـــي عبدالواســع إ ــاف األكــابر، ودــد أجــال العالمــ  الس 

نمر الدر الفريد  الواسعي، ي 
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ــام أبــي القاســم         ــغ  كالهمــا لإلم ــي األوســي والص ــناد معجَمــي الطربان  إس
 هـ271اني املتوفى سنةسليمان بن أمحد بن أيوب الطرب

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  احلسن بن ع  بن حسـني 

املغريب عن أبيه عن العالم  أمحد بن عبدالرمحن املجاهد عن السـيد العالمـ  

ع  بن أمحد المفري عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاــيخ 

عـن  ــيده عبـدالال. بـن أيب بينـر السـيد عبـدالقاالر بـن أمحـد الينوكبـاـ 

امليجاجي عن إبراهي  الينرالي عن  ـيده أمحد بن نمد املدـ عن الامن 

الرم  عن اليين لكريا عن احلافظ ابن حجر عن الصال  بـن أيب عمـر عـن 

الفدر بن البداري عن أيب جعفر الصــيدالـ عـن أيب احلـداال عـن أيب نعـي  

 األصبهاـ عن امل لف.

د احلميدي لإلمام أبي بكـر عبـداهلل بـن الـاب  القرشــي األسـدي       إسناد مسن 
 هـ805احلفميدي املتوفى سنة 

ــى  ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن الاـــيخ العالمــ  عبدالواســع بــن حيي يروي

الواسعي عن  ـيده العالم  نمد بن حسن الينبسـي
(1)

عن السـيد العالم   

ي  األما عـن أبيـه عـن أمحد بن ليد الينبسـي عن عبداهلل بن نمد بن إسامع

عبداهلل بن سامل البصـري عن الامن الباب  عن الامن الرم  عـن الـيين 

لكريا األنصاري عن احلافظ ابن حجر عن إبـراهي  بـن أمحـد التنـوخي عـن 

                                     
العالم  الينبا املفتي  ـيخ الاـيوخ املاهور بمحمد حسن مراج  الينبسـي، أحد كبار عنيامء صنعاء ودـد  (1)

 .أجال لنيواسعي عام  
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ــن   أيب العبــاس أمحــد بــن أيب طالــب احلجــار عــن أيب طالــب عبــدالنيطيف ب

دالغني بـن نمـد بـن أيب نمد بن ع  القبيطـي عـن أيب املعـايل أمحـد بـن عبـ

حنيف  الباخسـرائي عن أيب منصور نمد بن أمحد بن ع  الياط احلنب  عن 

 أيب الطـاهر عبـدالغفار بــن نمـد بــن جعفـر املــ الب عـن أيب عــ  نمـد بــن 

 أمحد بن احلسن الصواف عن باـر بن موسـى األسدي عن امل لف.

واع مـن غـ  وجـود قطـع يف     إسناد كتاب املسند الصحيح على التقاســيم واألنـ   
سندها وال ثبوت جرد يف ناقليهـا املشـهور بصـحيح ابـن حبـان لإلمـام أبـي حـا          

 هـ294حممد بن حبان التميمي الُبسيت املتوفى سنة 
يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالرمحن 

دمي عن القا ـي  يد عن  ـيده العالم  ع  بن أمحد السُّ العالم  أمحد بن مح 

 حسن املجاهد عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاـيخ السـيد 

عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ــيده نمـد حيـاة السـندي عـن الاــيخ 

سامل ابن الاـيخ عبداهلل بن سامل البصـري عن أبيه عن الاـيخ نمد بن عالء 

  اليننيبـي والنـور عـ  بـن نمـد الدين الباب   عن أمحد بـن عيســى بـن عيـ

ـــن أيب الفضـــ   ـــرايف ع ـــر الق ـــن أيب بين ـــ  ب ـــن ع ـــوري كالمهـــا ع  األجه

عبــدالرمحن بــن أيب بينــر احلــافظ عــن أيب الفضــ  نمــد بــن نمــد بــن عمــر 

املنيتــوس عــن أيب الفــرج الغــيي عــن يــونن بــن إبــراهي  الدبوســـي عــن أيب 

سن بن املهتـدي بـاهلل احلسن بن املقا عن أيب الينرم الاهرلوري عن أيب احل

 عن أيب احلسن الداردطني عن امل لف.
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إســناد كتــاب مســند أبــي داود الطيالســـي لإلمــام أبــي داود ســليمان بــن داود   
 هـ812الفارسـي الطيالسـي البصـري املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالمـ  عبـداهلل بـن نمـد بـن حييـى 

حييى بن نمد بن عبداهلل اهرياـ عن أبيه عن جد   املنصور عن  ـيده العالم 

عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاـوكاـ عـن الاــيخ الســيد عبـدالقاالر بـن 

أمحــد الينوكبــاـ عــن  ـــيده عبــدالال. بــن أيب بينــر امليجــاجي عــن إبــراهي  

الينرالي عن  ـيده سنيطان املياحي عن النور اليياالي عن الامن الرم  عن 

يا عن احلافظ ابـن حجـر عـن الصـال  بـن أيب عمـر عـن الفدـر بـن اليين لكر

البداري عن القا ـي أيب املينارم أمحد بـن نمـد النيبـان عـن احلسـن بـن أمحـد 

احلداال عن احلافظ أيب ن عي  أمحد بن عبداهلل األصبهاـ عن عبداهلل بن جعفر بن 

 أمحد بن فارس األصبهاـ عن يونن بن حبيب العج  عن امل لف.

ناد كتاب مسند أبي يعلى لإلمام أبي يعلى أمحد بن على بن مثنى التميمي إس
 هـ216املوصلي املتوفى سنة 

يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبدالواســع بــن حييــى 

الواسعي عن عبدالرلاذ بن نسن الرديحي
(1)

عـن عبـداهلل بـن عبـدالينري   

                                     
بعدها حاء مهمني  نسـب  إىل الـرديش بنيـدة مـن الرديحي بض  الراء وفتش القاف وسينون الياء املثناة التحتي   (1)

 أعامل حيصب.

يف ترعته له: )وباجلمني  فإن صاحب التع  ممن دام ودعد وجد  42دال امل رخ لبارة يف نيه  النمر ص *

واجتهد يف طنيب العنيوم و قي. حـدوالها والرسـوم وتفـنن يف فنو ـا وحقـ. والدـ.  ــروحها ومتو ـا، 

 .ا تقيًا ناسيًنا واعًما حافًما...(وكان عاملًا عاماًل ورعً 
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 بن نمد بن إسامعي  األما أبو طالب عن أمحد بن ليد الينبسـي عن عبداهلل

عن أبيه عـن عبـداهلل بـن سـامل البصــري عـن الاـمن البـاب  عـن الاـمن 

الرم  عن اليين لكريا عن احلافظ ابن حجر عن الصال  بـن أيب عمـر عـن 

الفدر بن البداري عن أيب رو  عبد العييي بن نمـد امـروي عـن  ـي  بـن 

عبـدالرمحن اليننجـروالي عـن  أيب سعيد اجلرجاـ عـن أيب سـعيد نمـد بـن

 نمد بن محدان عن امل لف.

إسناد كتاب مسند عبد بن ُحميد لإلمام أبي حممـد عبـد بـن ُحميـد بـن نصــر        
 هـ845الِكشِّي املتوفى سنة

يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبدالواســع بــن حييــى 

نســي عـن الواسعي عن القا ـي العالم  نمد بن عبداملنيك بن حســني اآل

أبيه عن القا ـي العالم  عبدالرمحن بن نمد العمراـ عن الســيد العالمـ  

إبراهي  بن عبدالقاالر بن أمحد الينوكبـاـ عـن أبيـه عـن نمـد بـن إسـامعي  

األما عن عبـداهلل بـن سـامل البصــري عـن الاـمن نمـد بـن عـالء الـدين 

مقبـ  احلنيبـي عـن الباب  عن الامن الرم  عن اليين لكريا عن نمـد بـن 

جويري  بنت أمحد الينرالي اميناري عن ع  بن نمد الينرالي اميناري عـن 

أيب املنجــا عبــداهلل بــن عمــر النيتــي عــن أيب الودــت عــن الــداوالي عــن 

 السـرخسـي عن إبراهي  بن خري  الاا ـي عن امل لف.
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إسناد كتاب مسند الباار لإلمـام أبـي بكـر أمحـد بـن عمـرو الَعَتكـي البصــري         
 هـ858لباار املتوفى سنة ا

يرويه  ــيدنا العمـراـ عـن الاــيخ العالمـ  عبدالواسـع بـن حييـى 

الواسعي عن  ـيده العالم  نمد بن حسن الينبسـي عن السـيد العالم  

أمحد بن ليد الينبسـي
(1)

عن  ـيخ اهسالم نمد بـن عـ  الاـوكاـ عـن  

ده عبدالال. بن أيب الاـيخ السـيد عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ـي

بينر امليجاجي عن إبراهي  الينرالي عن  ـيده أمحد بن نمـد القاا ــي 

عن أمحد الاناوي عن الامن الرم  عن اليين لكريـا عـن عـن احلـافظ 

ابن حجر عن أمحد بن أيب بينر املقدسـي عن حييى بن نمد بـن سـعد عـن 

ن بـن جعفر بن ع  عـن نمـد بـن عبـدالرمحن احلضــرمي عـن عبـدالرمح

نمد بن عتاب عن أبيـه عـن القا ــي أيب أيـوب سـنييامن بـن خنيـف عـن 

القا ـي نمد بن أمحد بن حييى بن مفر  عن نمد بن أيـوب بـن حبيـب 

 الردي املعروف بالصموش عن امل لف.

                                     
العالم  اجلهبذ الينبا احلافظ النادد املحق. الاها، ترج  له الاجني يف التقصار وعاكب ولبـارة يف نيـ   (1)

( وهو من كبار تالمذة الاوكاـ وعبداهلل ابن األما وغامها من عنيامء صنعاء، تويف سن  1/919الوطر)

 .هـ 1921
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لإلمام أبي عبداهلل حممد بن إدريـس الشـافعي    (0)إسناد كتاب مسند الشافعي
 هـ814املطل  املتوفى سنة 

يه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بـن عبـدالينري  يرو

اجلــرايف عــن  ـــيده العالمــ  عــ  بــن عــ  الــيامـ عــن الســـيد العالمــ  

إسامعي  بن نسن إسحاذ عن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ 

ـــن  ــــيده  ـــاـ ع ـــن أمحـــد الينوكب ـــدالقاالر ب  عـــن الاــــيخ الســــيد عب

ــن أيب بينــر  ــدالال. ب ــراهي  الينــرالي عــن ســنيطان عب امليجــاجي عــن إب

املياحي عن النور اليياالي عن الامن نمد بن أمحـد الـرم  عـن الـيين 

لكريا عن احلافظ ابـن حجـر عـن الصـال  بـن أيب عمـر عـن الفدـر ابـن 

البداري عن القا ـي أيب املينارم أمحـد بـن نمـد النيبـان عـن احلسـن بـن 

عي  أمحد بن عبداهلل األصبهاـ عن نمـد بـن  أمحد احلداال عن احلافظ أيب ن 

 يعقوب األص  عن الربيع بن سنييامن عن امل لف.

                                     
عي املسند وإنام ععها أبو عمرو نمد بن جعفر بن مطر النيسابوري من مسموع أيب العبـاس مل همع الااف (1)

األص  عىل الربيع بن سنييامن الوادع  يف كتـاب األم واملبسـوط، كـام حينـا  بعـ  احلفـاظ كـابن حجـر يف 

 تعجي  املنفع  واملعج  املفهرس والسـيوطي وغامها.
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 إسناد كتاب خمتصـر املختصـر من املسند الصحيح عن الـن   
من غ  قطع يف أثناء السند  بنقل العدل عن العدل موصوال إليه 

صـحيح ابـن   والجرد يف ناقلي األخبار اليت نذكرها مبشـيدة اهلل تعاىل املشـهور ب 
خالة لإلمام أبي بكر حممد بن إسحاق بن خالة السُّلمي النيسـابوري املتـوفى   

 هـ200سنة 
يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالرمحن 

دمي عن القا ـي العالم  أمحد بن  يد عن  ـيده العالم  ع  بن أمحد السُّ مح 

 بن ع  الاوكاـ عن الاـيخ السـيد  حسن املجاهد عن  ـيخ اهسالم نمد

عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ـيده عبـدالال. بـن أيب بينـر امليجـاجي 

عن إبراهي  الينرالي عن  ـيده أمحد بن نمد القاا ـي عن أمحد الاناوي 

عن الامن الرم  عن اليين لكريا عن احلافظ أيب النعي  ر وان بن نمـد 

مد بن نمد بن عبدالنيطيف الينويك القاهري عـن العقبي عن أيب الطاهر ن

أيب الفرج عبدالرمحن بن عبداحلميد بن عبداماالي املقدسـي عن أيب العباس 

أمحد بن عبدالدائ  النابنيسـي عن نمد بن عـ  بـن نمـد احلـراـ عـن فقيـه 

احلرم أيب عبداهلل نمد بن الفض  الفـراوي عـن أيب احلســني عبـدالغافر بـن 

ــد الفاســ ــه اجلنيــوالي نم ـــى بــن عمروي ــد بــن عيس ــن أيب أمحــد نم ـي ع

 النيسابوري عن امل لف.
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 إســناد كتــاب مســند احلــاري بــن أبــي أســامة لإلمــام أبــي حممــد احلــاري بــن  
 هـ828حممد بن أبي أسامة البغدادي املتوفى سنة

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  داس  بن إبـراهي  بـن أمحـد 

 عن نمد بن نمد العمـراـ  إسحاذ بن عبداهلل املجاهد عن  ـيده العالم

عن  ـيخ اهسالم نمد بـن عـ  الاـوكاـ عـن الاــيخ يوسـف بـن نمـد 

عالء الدين امليجاجي عن أبيه عن جد  عن إبـراهي  الينـرالي عـن سـنيطان 

ــا عــن  ــيين لكري املياحــي عــن النــور الييــاالي عــن الاــمن الــرم  عــن ال

فراش عن أيب العباس أمحد بن نمد اجلو ـي عن عبدالرحي  بن نمد بن ال

الفدر أيب احلسن عـ  بـن أمحـد البدـاري احلنـب  عـن أيب املينـارم أمحـد بـن 

ــان عــن أيب احلســن عــ  بــن أمحــد احلــداال عــن احلــافظ أيب نعــي   نمــد النيب

األصـبهاـ عــن أيب بينــر أمحــد بــن يوســف بـن خــالال بــن منصــور بــن أمحــد 

 النصـيبي عن امل لف.

ــن     إســن  ــيم أمحــد ب ــي نع ــى صــحيح مســلم لإلمــام أب  اد كتــاب املســتخرا عل
 هـ421عبداهلل بن أمحد األصبهاني املتوفى سنة 

ــن  ــن نمــد ب ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  نمــد ب يروي

عبداجلبار الساموي العتمي
(1)

عن  ـيده العالم  احلسـني بن عـ  العمـري  

                                     
ي  نسب  إىل سام  بنيدة تابعـ  لناحيـ  عتمـ ، والعتمـي بضـ  العـني املهمنيـ  الساموي بفتش السـني املهمني  وامل (1)

فقـال: )هـو القا ــي  141والتاء املثنا  العنيوي  من أعامل مدين  ذمار، ت رج  له يف كتاب نيهـ  النمـر ص

العالم  النحوي النيغوي... أخذ عن عنيامء مدينـ  ذمـار رـ  رحـ  إىل لبيـد وسـمع احلـدي  رـ  رحـ  إىل 

وأخذ عن حييى اهرياـ واحلسـني العمري وغامها ولـه العديـد مـن امل لفـاش التعيـ  وغاهـا،  صنعاء

= 
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ن إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمـد بـن عن السـيد العالم  إسامعي  بن نس

ع  الاوكاـ عن الاـيخ يوسف بن نمد عالء الـدين امليجـاجي عـن أبيـه 

عن جد  عن إبراهي  الينرالي عن  ـيده أمحد بن نمد القاا ـي عن أمحد 

الاناوي عن الامن الرم  عن اليين لكريا عن عبدالرحي  بـن نمـد بـن 

 اجلو ـــي عــن الفدــر أيب احلســن  الفــراش عــن أيب العبــاس أمحــد بــن نمــد

ع  بن أمحد البداري احلنب  عن أيب املينارم أمحـد بـن نمـد النيبـان عـن أيب 

 احلسن ع  بن أمحد احلداال عن امل لف.

إسناد كتاب خمتصـر املسند الصـحيح املؤلـف علـى صـحيح مسـلم لإلمـام أبـي        
 هـ207عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم االسفراييين املتوفى سنة 

يرويه  ــيدنا العمـراـ عـن الاــيخ العالمـ  عبدالواسـع بـن حييـى 

الواسعي عن  ـيده العالم  نمد بن أمحد العراسـي عن الاـيخ العالم  

أمحد بن نمد بن ع  الاـوكاـ عـن أبيـه عـن الاــيخ يوسـف بـن نمـد 

عالء الدين امليجاجي عن حسن بن عـ  بـن حييـى العجيمـي املينـي عـن 

مـد العجـ  اليمنـي عـن اهمـام حييـى بـن مينـرم الطـربي عـن أمحد بن ن

احلافظ عبدالعييي بن النج  عمر بن فهد امليني عن أيب عبـداهلل نمـد بـن 

عمر املنيتوـ القاهري عن أيب إسحاذ إبراهي  بن أمحـد التنـوخي عـن أيب 

                                     = 
وله  عر حسن وهو كري  الني. واسع اهطالع( ودد أجال  ـيدنا العمراـ وكتـب لـه ذلـك نمـاًم ونثـًرا 

 حينام أدام بصنعاء.
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 عبــداهلل نمــد بــن أمحــد بــن أيب اميجــاء بــن الــيراال عــن احلــافظ أيب عــ  

مد بن نمد البينري عن القاس  بن عبداهلل بن عمـر الصـفار احلسن بن ن

ــن  ــد ع ـــاي الياه ــد القا ــن عبدالواح ــرمحن ب ــ  ال ــعد هب ــن أيب األس ع

عبداحلميد بن عبـدالرمحن البجـاي عـن أيب نعـي  عبـداملنيك بـن احلسـن 

 اهسفراييني عن امل لف.

 بـن  إسناد املستدرك على الصحيح  لإلمام أبي عبـداهلل حممـد بـن عبـداهلل     
 هـ419حممد احلاكم النيسابوري املتوفى سنة

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  أمحد بن أمحد اجلـرايف عـن 

 ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمري عن القا ـي العالمـ  إسـامعي  بـن 

 نسن إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاـيخ السـيد 

أمحد الينوكباـ عن  ـيده عبـدالال. بـن أيب بينـر امليجـاجي عبدالقاالر بن 

عن إبراهي  الينرالي عن  ـيده أمحد بـن نمـد املـدـ عـن الاـمن الـرم  

عن اليين لكريا عـن عبـدالرحي  بـن نمـد الفـراش عـن نمـوال بـن خنييفـ  

املنبجي عن عبد امل من بن خنيف الدمياطي عن ع  بن احلســني املقـا عـن 

 امليهني عن أمحد بن ع  بن خنيف الاـاالي عن امل لف. أمحد بن طاهر

لإلمام أبي احلسن علـي بـن    إسناد كتاب السنن عن رسول اهلل  
 هـ229عمر البغدادي الدارقطين املتوفى سنة 

يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبدالواســع بــن حييــى 

رديحي عن القا ــي الواسعي عن القا ـي العالم  عبدالرلاذ بن نسن ال
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العالم  عبداملنيك بن حسـني األنسـي عن القا ـي العالمـ  عبـدالرمحن بـن 

نمد العمراـ عن السـيد العالم  إبراهي  بن عبدالقاالر بن أمحـد الينوكبـاـ 

عن أبيه عن  ـيده السـيد سـنييامن بـن حييـى األهـدل عـن الســيد أمحـد بـن 

دل عن أيب بينر بـن عـ  البطـا  نمد األهدل عن السـيد حييى بن عمر األه

ـــــيد  ــــن الس ــــدل ع ــــا  األه ــــد البط ــــن نم ــــف ب ــــن يوس ــــدل ع  األه

طاهر بن احلسـني األهدل عن عبد الرمحن الديبع عن لين الـدين الاــرجي 

 عـن نفـين الــدين العنيـوي عــن أبيـه عـن أمحــد بـن أيب الــا الاـامخي عــن 

ــ  اهلل الاــافعي املصـــري عــن احلــافظ أيب طــاهر ال ــن هب ــنيفي عــن عــ  ب  س 

املباري بن عبداجلبار الصـايف عن القا ـي أيب الطيب طاهر بن عبـداهلل بـن 

 طاهر الطربي عن امل لف.

) ( دال الاوكاـ: وأرويـه أيًضـا عـن الاــيخ الســيد عبـدالقاالر بـن  

أمحد الينوكباـ عن  ـيده نمد حياة السندي عن الاـيخ سامل ابـن الاــيخ 

الاافعي امليني عن أبيه عن الاـيخ نمد بن عـالء عبداهلل بن سامل البصـري 

الدين الباب   عن أيب بينر بن إسامعي  الانواـ عن اجلامل يوسف بـن لكريـا 

األنصاري عن والد  عن احلافظ ابن حجر عن نمد بن نمد بـن دـوام عـن 

أمحد بن أيب طالب احلجار عن نمد بن أمحد القطيعي عن املباري بن احلسن 

 عن نمد بن ع  املهتدي باهلل عن امل لف.الاهرلوري 
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إســـناد كتـــاب شــــرد معـــاني اآلثـــار املختلفـــة املـــأثورة عـــن رســـول اهلل         
     ــي جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة يف األحكــام لإلمــام أب

 هـ280الطحاوي املتوفى سنة 
يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالم  عبدالواسع بن حييـى الواسـعي 

بـداهلل بـن عـ  الغـالبي الضـحياـعن نمد بن ع
(1)

عـن أبيـه عـن عبـداهلل بـن  

نمد بن إسامعي  األما عن أبيه عـن الاــيخ عبـداهلل بـن سـامل البصــري عـن 

ــر عــن  ــداهلل بــن نمــد النحري ــاب   عــن عب ــن عــالء الــدين الب  الاـــيخ نمــد ب

يوسف بن لكريا عـن أبيـه عـن احلـافظ ابـن حجـر عـن األسـتاذ أيب طـاهر بـن 

ويك عن لينـب بنـت الينـامل املقدســي  عـن أيب نمـد بـن عبـداماالي عـن الين

نمــد بــن أيب بينــر املــديني عــن إســامعي  بــن الفضــ  بــن أمحــد الســـراج عــن 

 منصور بن احلسـني التاـ عن نمد بن إبراهي  بن املقرا عن امل لف. 

إسناد كتاب مسند الشهاب لإلمام أبـي عبـداهلل حممـد بـن سـالمة القف ـاعي        
 هـ494لشافعي املتوفى سنة ا

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بن نمد الَسـْرحي 

عن  ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمري عن القا ـي العالم  نمـد بـن 

أمحد العراسـي عن أمحد بن ليد الينبسـي عن  ـيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  

الر بـن أمحـد الينوكبـاـ عـن نمـد بـن الاوكاـ عن الاـيخ الســيد عبـدالقا

                                     
رب اهمام عبداهلل الغالبي صاحب ربت العقد املنمـوم القا ـي العالم  احلافظ اجلهبذ املجتهد، أخذ عن والد  احل (1)

ــي ونمـد بـن عبـداهلل الـولير وغـاه ، سـينن هجـرة  ويروي عنه، وعن رئين العنيـامء أمحـد بـن نمـد الينبس

 .هـ1441 حيان بصعدة يدرس يف عيع فنون العني ، وأخذ عنه أعالم تنيك البالال، وكانت وفاته سن  
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إسامعي  األما عن عبـداهلل بـن سـامل البصــري عـن نمـد بـن عـالء الـدين 

البـاب  عـن الاـمن الـرم  عـن الــيين لكريـا عـن احلـافظ ابـن حجـر عــن 

الصال  بن أيب عمر عن الفدر بن البدـاري عـن عبـدالوهاب بـن عـ  بـن 

 امل لف.سينين  عن نمد بن عبدالبادي األنصاري عن 

إسناد كتاب مسند الفردو  لإلمام أبي شـجاع ِشــ وية بـن شـهردار الـديلمي       
 هـ915اسمذاني املتوفى سنة 

يرويـه  ـــيدنا العمــراـ عـن الاـــيخ العالمــ  داسـ  بــن إبــراهي  عــن 

 نمد بن نمد العمراـ ـيده العالم  إسحاذ املجاهد عن الاـيخ العالم  

 الاوكاـ عن الاـيخ السـيد عبـدالقاالر بـن عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع 

أمحد الينوكباـ عن  ـيده عبـدالال. بـن أيب بينـر امليجـاجي عـن إبـراهي  

الينــرالي عــن  ـــيده أمحــد بــن نمــد القاا ـــي عــن أمحــد الاــناوي عــن 

الامن الـرم  عـن الـيين لكريـا عـن احلـافظ ابـن حجـر عـن أيب إسـحاذ 

 موال بن نمد النجار عن امل لف.التنوخي عن أيب العباس احلجار عن ن

إسناد كتاب األدب املفرد لإلمـام أبـي عبـداهلل حممـد بـن إمساعيـل البخـاري         
 هـ897املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالرمحن 

ــدمي عــن القا ـــي العالمــ   يــد عــن  ـــيده العالمــ  عــ  بــن أمحــد السُّ  مح 

لعمراـ عن عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما عن أبيه عن نمد بن نمد ا

الاـيخ عبداهلل بن سامل البصـري الاافعي امليني عن الاـيخ نمد بـن عـالء 
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الدين الباب   املصـري عن الاـيخ صالش بن الاهاب البنيقيني عـن الاـمن 

 الرم  عن اليين لكريا األنصاري عن أيب الفض  اليننـاـ دـال: دراءتـه عـىل

الاـرف أيب بينر بن عبدالعييي بن نمد بن إبـراهي  بـن عاعـه بسـامعه عـن 

جد  البدر دال: أخربنا به ميني بن املسني  بن عـالن عـن احلـافظ أيب الطـاهر 

الســنيفي دــال: أخربنــا أبــو غالــب نمــد بــن احلســن البــادالـ دــال: أخربنــا 

ـر أمحـد بـن القا ـي أبو العالء نمد بن ع  الواسـطي دـال: أخربنـا أبونصـ

نمد بن احلسن النيالكي دال حدرنا أبو الا أمحد بن نمد العبقســي دـال: 

 حدرنا م لفه اهمام أبو عبداهلل البداري. 

إسناد كتاب السنن الكرب  لإلمام أبي بكر أمحد بن احلسـ  البيهقي املتـوفى   
 هـ492سنة 

ن حييــى يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبدالواســع بــ

الواسعي عـن نمـد بـن عبـداملنيك اآلنســي عـن الســيد العالمـ  نمـد بـن 

عبداهلل الـولير
(1)

عـن عبـداهلل بـن نمـد بـن إسـامعي  األمـا عـن أبيـه عـن  

الاـيخ عبداهلل بن سامل البصـري عن الاــيخ نمـد بـن عـالء الـدين البـاب   

لكريــا  عـن الاـــيخ ســامل بـن احلســن الاباـــاي عــن الاـمن الــرم  عــن

األنصاري عن الصال  بن أيب عمر عن الفدر بن البداري عن منصـور بـن 

 .عبداملنع  الفراوي عن نمد بن إسامعي  الفاسـي عن امل لف

                                     
بيت الولير بأعىل واالي السـر من بني حاـيب التابع  ملدين  صنعاء، ترج  له  الولير نسب  إىل وطنه هجرة (1)

فقال: )اهمام األوا  املنصور باهلل... ودد أخـذ عـن أئمـ  عصــر  ومصــر   511صاحب نيه  النمر ص

 .كاـيخ اهسالم الاوكاـ وعبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما وغامها(



 

 

 

 ُمَحمَِّد بِن ِإْسَماِعيِل الَعْمَراِني ِفي َتْرَجَمِة َوَأَساِنيِد الَقاِضـي اْلَعالََّمِة لَيَماِنيالدُّرُّ ا
 

081 

إسناد كتاب عمل اليوم والليلة لإلمام أبي بكـر أمحـد بـن حممـد بـن إسـحاق        
 هـ274الدينوري بن السُّين املتوفى سنة 

ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن ا ــى يروي لاـــيخ العالمــ  عبدالواســع بــن حيي

الواســعي عــن  ـــيده العالمــ  نمــد بــن أمحــد العراســـي
(1)

عــن القا ـــي  

العالم  عبداهلل بن ع  الغالبي الضحياـ عن عبداهلل بن نمد بـن إسـامعي  

األما عن أبيه عن الاـيخ عبداهلل بن سـامل البصــري عـن الاــيخ نمـد بـن 

بــن حييــى الييــاالي عــن يوســف بــن عبــداهلل  عــالء الــدين البــاب   عــن عــ 

األرميوـ عن أيب الفض  بن أيب بينر عن أبراهي  بن أمحد بن يـونن الغـيي 

عن إبراهي  بن صدي. الدماقي عن أيب العباس احلجار عن جعفر بـن عـ  

عبدالرمحن بن محد الدوـ عـن أيب نصــر  اممداـ عن أيب طاهر السنيفي عن

 الينسار عن امل لف. 

اد كتاب السنن لإلمام أبي عثمان سعيد بن منصور البااز اخلراسـاني ثـم   إسن 
 هـ886اجلوزجاني البلخي ثم املروزي املكي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالينري  

اجلرايف عن  ـيده العالم  حييى بن نمد بن عبـداهلل اهريـاـ عـن أبيـه عـن 

ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاـيخ يوسف بن نمد جد  عن  

                                     
يار اليمني  يف ودته و ـيخ الاـيوخ بمدين  صنعاء، وكـان إماًمـا يف الفقـه حسـن القا ـي العالم  مفتي الد (1)

األخالذ متصديا لنيفتوى أخذ عن عنيامء صنعاء يف ودتـه وأجـال  أمحـد بـن  ــيخ اهسـالم الاـوكاـ بـام 

 ( 511حوى ربت أبيه إ اف األكابر )انمر ترعته من نيه  النمر ص
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عالء الدين امليجاجي عن أبيه عن جد  عـن إبـراهي  الينـرالي عـن  ــيده 

أمحد بن نمد القاا ـي عن أمحد الاناوي عن الاـمن الـرم  عـن الـيين 

لكريا األنصاري
(1)

عن احلـافظ ابـن حجـر عـن عمـر بـن نمـد بـن سـنييامن  

ــدائ  عــن جــد  عــن البالســـي عــن ن ــن أمحــد بــن عبدال  مــد بــن أيب بينــر ب

مسعوال بن ع  بـن عبـداهلل الصـفار عـن أيب نمـد عبـدالوهاب بـن املبـاري 

األنامطــي عــن أيب الفضــ  أمحــد بــن احلســن خــاون البــادالـ عــن أيب عــ  

احلسن بن أمحد بن  اذان عن العنيث بن أمحد السجيي عن نمد بن ع  بن 

 ف.ليد الصائ  عن امل ل

إسناد كتاب املصنف لإلمام أبي بكر عبدالرزاق بن همام احلمـ ي الصـنعاني   
 هـ800املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  أمحد بن أمحد اجلـرايف عـن 

 ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمري عن القا ـي العالم  نمد بن أمحد 

 ـــيخ اهسـالم نمـد بـن عــ   العراســي عـن أمحـد بــن ليـد الينبســي عـن

الاوكاـ عن الاـيخ يوسف بن نمد عالء الدين امليجـاجي عـن أبيـه عـن 

جد  عن إبراهي  الينرالي عن سنيطان املياحـي عـن عـ  بـن حييـى الييـاالي 

عن الامن الرم  عن اليين لكريا األنصاري عن احلـافظ ابـن حجـر عـن 

عـن أيب احلسـن عـ  بـن أيب ع  الفا   عن يونن بن إبـراهي  الدبوســي 

                                     
كريا األنصاري أحد كبار املسندين الذين يدور عنيـيه  رحـى اهسـناال ولـه  ـيخ اهسالم احلافظ اهمام ل (1)

 .ربت ملروياته 
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احلسـني بن املقا عن أيب الفض  نمـد بـن ناصــر السـالـ عـن القاسـ  بـن 

عبداهلل بـن منـد  عـن أيب الفضـ  نمـد بـن عمـر الينـوكبي عـن احلـافظ أيب 

 .القاس  الطرباـ عن إسحاذ بن إبراهي  الديري عن امل لف

أبـي شــيبة الكـويف    إسناد كتاب املصنف لإلمام أبي بكر عبداهلل بن حممد بن  
 هـ829املتوفى سنة 

ــى  ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن الاـــيخ العالمــ  عبدالواســع بــن حيي يروي

الواسعي عن  ــيده العالمـ  عبـدالرلاذ بـن نسـن الرديحـي عـن الســيد 

العالمــ  إســامعي  بــن نســن إســحاذ عــن  ـــيخ اهســالم نمــد بــن عــ  

مليجـاجي عـن أبيـه عـن الاوكاـ عن الاـيخ يوسف بن نمد عالء الدين ا

جد  عن إبراهي  الينرالي عن  ــيده أمحـد بـن نمـد القاا ــي عـن أمحـد 

الاناوي عن الامن الرم  عن الـيين لكريـا األنصـاري عـن احلـافظ ابـن 

حجر عن إبـراهي  بـن أمحـد التنـوخي عـن أيب العبـاس أمحـد بـن أيب طالـب 

سـ  خنيـف بـن احلجار عن أيب الفض  جعفـر بـن عـ  اممـداـ عـن أيب القا

 باينول عن عبدالرمحن بن نمـد بـن عتـاب عـن أيب عمـر بـن عبـدالرب عـن 

أمحد بن عبداهلل الباجي عن أبيه عن عبداهلل بن يونن املقـربي عـن بقـي بـن 

 خمنيد عن امل لف.
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إسناد كتاب شعو ادلان لإلمام أبي بكر أمحد بن احلســ  البيهقـي املتـوفى    
 هـ492سنة 

ــه  ـــيدنا العمــراـ ــى يروي ــن حيي ــ  عبدالواســع ب  عــن القا ـــي العالم

الواسعي عن القا ـي العالم  احلسـني بن ع  العمري عن القا ــي العالمـ  

عبــداملنيك بــن حســـني اآلنســـي عــن القا ـــي العالمــ  عبــدالرمحن بــن نمــد 

العمراـ عن السـيد العالم  إبراهي  بن عبدالقاالر بن أمحد الينوكبـاـ عـن أبيـه 

ـيد أمحد بن عبد الرمحن الاـامي عـن الســيد احلســني بـن أمحـد عن  ـيده الس

لبارة عن عبدالعييي بن نمد بن عبد العييي احلبياـي عن إبـراهي  بـن عبـداهلل 

جعامن عن نمد بن إبراهي  جعامن عن إبراهي  بـن نمـد جعـامن عـن الســيد 

 طاهر األهدل عن عبدالرمحن الديبع عن  ـيده الاـرجي عـن  ــيده نفـين

الدين العنيوي عن والد  دال: أخربنا هبا نمد بـن أمحـد املطـري عـن األمـامني 

 هاب الدين أمحد بن ع  بن اليبا احلنب  و هاب الـدين أمحـد بـن عمـر بـن 

عثامن املعروف بـابن إمـام الـرأس عـن احلـافظ ابـن الصـال  عـن منصـور بـن 

  لف. عبداملنع  عن أيب املعايل نمد بن إسامعي  الفاسـي عن امل

إسناد كتو ابن أبي الدنيا لإلمام أبـي بكـر عبـداهلل بـن حممـد بـن عبيـد بـن          
 هـ820سفيان البغدادي املؤِدب املشهور بابن أبي الدنيا املتوفى سنة 

يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبدالواســع بــن حييــى 

نمـد بـن الواسعي عن نمد بن عبـداهلل الغـالبي عـن أبيـه عـن عبـداهلل بـن 

إسامعي  األما عـن أبيـه عـن الاــيخ عبـداهلل بـن سـامل البصــري الاـافعي 
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امليني عن الاــيخ نمـد بـن عـالء الـدين البـاب   املصــري عـن أيب بينـر بـن 

إسامعي  الانواـ عـن يوسـف بـن لكريـا عـن أبيـه عـن ابـن حجـر عـن أيب 

الي عـن هريرة عبدالرمحن بن الذهبي عن أيب نصـر نمـد بـن نمـد الاــا

حييى بن أيب السعوال البغداالي عن  هدة عن طراال بن نمد اليينبي عـن أيب 

 احلسن بن باـران عن ع  بن صفوان عن امل لف. 

 :املتون احلديثية * ملحق ببعض
إسناد منت "األربع  يف مباني ادسالم وقواعد األحكـام" املعـروف بــ األربعـ       

 هـ767املتوفى سنة النووية لإلمام حييى بن شـرف النووي 
يـد  يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  عبداهلل بن عبدالرمحن مح 

ــدمي عــن الاـــيخ العالمــ  نمــد بــن نمــد  عــن العالمــ  عــ  بــن أمحــد الس 

العمراـ عن الوجيه عبد الرمحن بن سنييامن بن حييى بـن عمـر األهـدل عـن 

الـند أبيه عن أمحد بـن نمـد األهـدل عـن أمحـد بـن نمـد 
(1)

 عـن  ــيده  

نمد بن العالء الباب  عـن سـامل بـن نمـد عـن الـنج  نمـد الغيطـي دـراءة 

عنييه، عن اليين لكريا دراءة عنييه دـال: درأهتـا عـىل أيب إسـحاذ الاــروطي 

دال أخربنا به أبو عبداهلل نمد بن أمحد بن ع  الوفاء دال: أخربنا العنيـ  أبـو 

دال: أخربنـا أبـو احلسـن عـ  بـن إبـراهي  بـن الربيع سنييامن بن سامل الغيي 

 الاوال العطار دال: أخربنا امل لف.

                                     
امل سند العالم  أمحد الند  امليني، أحد من يدور عنييه  رحى اهسـناال ولـه ربـت بغيـ  الطـالبني تـويف سـن   (1)

 .هـ 1141
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إسناد منت"الايادة الرجبية على األربعـ  النوويـة للحـافظ عبـد الـرمحن بـن       
 هـ659أمحد بن عبدالرمحن املعروف بـ ابن رجو احلنبلي املتوفى سنة 

الينري  يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن  ـــيده العالمــ  عبــداهلل بــن عبــد

اجلــرايف عــن  ـــيده العالمــ  عــ  بــن عــ  الــيامـ عــن القا ـــي العالمــ  

إسامعي  بن نسن إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمد بن عـ  الاـوكاـ عـن 

السـيد العالم  عبـدالقاالر بـن أمحـد الينوكبـاـ عـن الاــيخ نمـد حيـاة بـن 

جيمــي ــن عــ  الع  ــراهي  الســندي عــن الاـــيخ حســن ب إب
(1)

 عــن الاـــيخ  

إبــراهي  بــن نمــد املــأموـ عــن الاـــيخ نمــد بــن أمحــد الــرم  عــن  ـــيخ 

اهسالم لكريا بن نمد األنصاري عن العالم  عمر بن نمـد بـن فهـد عـن 

 العالم  سنييامن بن الاوال املوص  عن امل لف.

إسناد منت "بلوغ املرام مـن أدلـة األحكـام" للحـافظ أمحـد بـن علـي بـن حجـر           
 هـ298ملتوفى سنة العسقالني املصـري ا

ــى  ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن الاـــيخ العالمــ  عبدالواســع بــن حيي يروي

الواسعي عن  ــيده العالمـ  عبـدالرلاذ بـن نسـن الرديحـي عـن الســيد 

العالمــ  إســامعي  بــن نســن إســحاذ عــن  ـــيخ اهســالم نمــد بــن عــ  

نمـد  الاوكاـ عن الاـيخ السـيد عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ـيده

حياة السندي عن الاـيخ سامل ابن الاـيخ عبداهلل بن سامل البصـري عن أبيـه 

                                     
عـدة أربـاش وهـو ممـن يـدور عنيـيه  رحـى  امل سند الينبا أبو البقاء الع جيمي بض  العني املهمنيـ  املينـي لـه (1)

 .هـ 1114اهسناال، تويف سن  
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عن الاـيخ نمد بن عـالء الـدين البـاب  
(1)

عـن سـامل بـن نمـد عـن لكريـا  

 األنصاري عن امل لف. 

إسناد كتاب عمدة األحكام يف معامل احلالل واحلـرام عـن خـ  األنـام حممـد      
  :البخاري ومسلم لإلمام عبـدالغين بـن   مما اتفق عليه الشـيخان

 هـ 711سنة  عبدالواحد املقدسـي املتوفى
يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بـن عبـدالينري  

اجلرايف عـن  ــيده العالمـ  احلســني بـن عـ  العمـري دـراءة عنييـه عـن 

الاـيخ العالم  إسـامعي  بـن نسـن بـن عبـدالينري  إسـحاذ عـن  ــيخ 

الم نمد بن ع  الاوكاـ عـن الاــيخ الســيد عبـدالقاالر بـن أمحـد اهس

الينوكباـ عن  ـيده الســيد أمحـد بـن عبـد الـرمحن الاـامي عـن الســيد 

احلسـني بن أمحد لبارة عن عبدالعييي بن نمد بن عبـد العييـي احلبياــي 

ــن  ــامن ع ــراهي  جع ــن إب ــد ب ــن نم ــامن ع ــداهلل جع ــن عب ــراهي  ب ــن إب  ع

نمد جعامن عن السـيد طاهر األهدل عن عبـدالرمحن الـديبع إبراهي  بن 

ــامعي   ــن إس ــد ب ــن نم ـــيده اجلــيري ع ــن   ـــرجي ع ـــيده الا ــن   ع

 األنصاري عن أمحد بن عبد الدائ  عن امل لف.

) ( ويرويه عبدالقاالر بن أمحـد الينوكبـاـ عـن  ــيده نمـد حيـاة 

بصــري عـن أبيـه السندي عن الاـيخ سامل ابن الاـيخ عبداهلل بـن سـامل ال

                                     
 ــيخ الاــيوخ املسـند الينبـا نمــد البـاب  القـاهري، وهـو ممـن يــدور عنيـيه  رحـى اهسـناال، ولـه ربــت  (1)

 .هـ 1122امنتدب األسانيدا تويف سن  
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عن الاـيخ نمد بن عالء الدين الباب   عن إبراهي  النيقاـ وعبدالرؤوف 

املناوي عن أيب النضـر الطبالوي عن أبيه عن لكريا األنصاري عـن عبـد 

الرحي  بـن الفـراش عـن عمـر بـن حسـن املراغـي عـن عـ  بـن أمحـد بـن 

 البداري عن امل لف. 

مام احلافظ عبد العظيم بن عبـد القـوي   إسناد كتاب "الذغيو والذهيو" لإل 
 هـ797املنذري املتوفى سنة 

يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبدالواســع بــن حييــى 

الواسعي عن القا ـي العالم  عبدالرلاذ بن نسن الرديحي عن القا ــي 

العالم  عبداملنيك بن حسـني اآلنسـي عن القا ـي العالمـ  عبـدالرمحن بـن 

العمراـ عن السـيد العالم  إبراهي  بن عبدالقاالر بن أمحـد الينوكبـاـ نمد 

ــدالرمحن الاــامي عــن الســـيد  ــن عب ــه عــن  ـــيده الســـيد أمحــد ب  عــن أبي

احلسـني بن أمحد لبارة عن عبد العييي بن نمد بن عبد العييي احلبياـي عن 

بن نمد  إبراهي  بن عبداهلل جعامن عن نمد بن إبراهي  جعامن عن إبراهي 

ــديبع عــن  ـــيده  ــدالرمحن ال ــدل عــن عب جعــامن عــن الســـيد طــاهر األه

الاـرجي عن نمد بن أيب بينر العثامـ عن اجلامل إبراهي  بن نمد النيدمي 

 .األسـيوطي عن يونن بن إبراهي  الدبوسـي عن امل لف
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إسناد كتاب "ريا  الصـاحل  مـن حـديث ســيد املرسـل " لإلمـام أبـي زكريـا         
 هـ767بن شـرف النووي املتوفى سنة حييى 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة 

عــن  ـــيده العالمــ  احلســـني بــن عــ  العمــري عــن القا ـــي العالمــ  

إسامعي  بن نسن إسحاذ عن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ 

ن عـالء الـدين عن الاـيخ يوسف بن نمـد امليجـاجي عـن أبيـه نمـد بـ

امليجاجي اليبيدي عن السـيد حييى بن عمر األهدل عن يوسف بن نمد 

البطا  األهدل عن السـيد الطاهر بن حسـني األهدل عن عبدالرمحن بـن 

ع  الديبع عن احلافظ إسامعي  بن عمر بن كثا البصـراوي عـن الاــيخ 

احلافظ يوسف امليي عن م لفه
(1)

. 

ب  والصغ  لإلمام جالل الدين عبـدالرمحن بـن أبـي    اجلامع الكإسناد كتاَبي 
 هـ500بكر السـيوطي املتوفى سنة 

يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبدالواســع بــن حييــى 

الواسعي عن القا ـي العالم  نمدبن عبداملنيك بـن حســني اآلنســي عـن 

ســيد العالمـ  أبيه عن القا ـي العالم  عبدالرمحن بن نمد العمراـ عن ال

إبراهي  بن عبـدالقاالر بـن أمحـد الينوكبـاـ عـن أبيـه عـن  ــيده نمـد بـن 

إسامعي  األما عن عبداهلل بن سـامل البصــري الاـافعي املينـي عـن الاــيخ 

                                     
 . وهبذا اهسناال يروي  ـيدنا العمراـ سائر مصنفاش اهمام النووي  (1)
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 نمــد بــن عــالء الــدين البــاب   املصـــري عــن عــ  بــن حييــى الييــاالي عــن 

 يوسف بن عبداهلل األرميوـ عن امل لف.

تقى األخبار جملد الدين أبي الربكات عبدالسالم بن عبداهلل بن إسناد كتاب من
 هـ798اخل ـر بن تيمية احلراني املتوفى سنة

يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبدالواســع بــن حييــى 

 الواســعي عــن القا ـــي العالمــ  نمــد بــن عبــداهلل الغــالبي عــن أبيــه عــن 

عـن أبيـه عـن الاــيخ عبـداهلل بـن سـامل عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األمـا 

البصـري عن الامن الباب   عن ع  بن إبراهي  احلنيبي عن الامن الرم  

عن اليين لكريا عن العي عبدالسالم البغداالي عن أيب الطـاهر بـن الينويـك 

 عن لينب بنت الينامل عن امل لف.

زكريا حييـى بـن   األذكار املنتخو من كالم سـيد األبرار لإلمام أبي إسناد كتاب 
 هـ767شـرف النووي املتوفى سنة 

ــى  ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن الاـــيخ العالمــ  عبدالواســع بــن حيي يروي

الواسعي عن  ـيده العالم  نمد بن حسن الينبســي عـن الســيد العالمـ  

أمحد بن ليد الينبسـي عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاـيخ 

الينوكبـاـ والاــيخ صـدي. بـن عـ  امليجـاجي  السـيد عبدالقاالر بـن أمحـد

 والاـيخ يوسف بن نمد بن العالء الدين امليجاجي. 

دال األوالن: عن السـيد سنييامن بن حييى األهـدل عـن أمحـد بـن نمـد 

 األهدل عن حييى بن عمر األهدل. 
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ودال الثال : عن أبيه نمد بن عالء الدين عـن الســيد حييـى بـن عمـر 

 يوسـف بـن نمـد البطـا  األهـدل دـال أخـربـ بـه الســيد  دال: أخـربـ بـه

طاهر بن حسـني األهدل دال: أخربـ بـه عبـدالرمحن بـن عـ  الـديبع دـال: 

أخربـ بـه احلـافظ إسـامعي  بـن عمـر بـن كثـا البصــراوي أخربنـا الاــيخ 

 .احلافظ يوسف امليي عن م لفه
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إسناد كتاب فتح الباري شـرد صحيح البخاري للحافظ أمحد بن علي بـن حجـر   
 هـ298العسقالني املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالمـ  أمحـد بـن أمحـد اجلـرايف عـن 

 ـيده العالم  احلسـني العمري عن القا ـي العالم  نمد بن أمحد العراســي 

ـي عـن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن عن أمحد بن ليد الينبسـ

الاـيخ السـيد عبدالقاالر بن أمحد الينوكبـاـ عـن  ــيده نمـد حيـاة السـندي 

عن الاـيخ سامل ابن الاـيخ عبـداهلل بـن سـامل البصــري عـن الاــيخ نمـد بـن 

 عالء الدين الباب   عن سامل بن نمد عن اليين لكريا عن امل لف.

القاري شـرد صحيح البخاري للعالمة أبي حممد حممـود بـن    إسناد كتاب عمدة
 هـ299أمحد العيين املتوفى سنة 

يرويه  ــيدنا العمـراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـدالقاالر بـن عبـداهلل 

 ـرف الدين عن أبيه عن القا ــي العالمـ  نمـد بـن نمـد العمـراـ عـن 

بـن نمـد عـالء  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عـن الاــيخ يوسـف 

الدين امليجاجي عن أبيه عن جد  عن إبراهي  الينرالي عن  ــيده سـنيطان 

ــاالي والاــهاب الــرم  عــن نمــد بــن  املياحــي عــن النــور أيب احلســن اليي

 عبدالرمحن السداوي عن امل لف.
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إسناد كتاب املنهـاا يف شــرد صـحيح مسـلم بـن احلجـاا للعالمـة أبـي زكريـا          
 هـ767قي املتوفى سنة حييى بن شـرف النووي الدمش

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  نمـد بـن نمـد السـاموي 

عن  ـيده العالمـ  احلســني العمـري عـن القا ــي العالمـ  إسـامعي  بـن 

نسـن إســحاذ عــن  ـــيخ اهســالم نمـد بــن عــ  الاــوكاـ عــن الاـــيخ 

راهي  بـن يوسف بن نمد عالء الدين امليجاجي عن أبيـه عـن جـد  عـن إبـ

حسن الينرالي
(1)

عن  ـيده سنيطان املياحي عن النور أيب احلسـن الييـاالي  

عــن الاــمن نمــد الــرم  عــن لكريــا األنصــاري عــن الطيــب نمــد بــن 

عبداهلل الر ـيدي عن خد الدين إسامعي  بن إبراهي  احلنفي عـن نمـد بـن 

 إسامعي  البال عن امل لف.

 مـن املعــاني واألســانيد للعالمــة أبــي عمــر  إسـناد كتــاب التمهيــد ملــا يف املوطــأ  
 هـ472يوسف بن عبداهلل بن حممد بن عبد البَّر النََّمري املتوفى سنة 

ــى  ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن الاـــيخ العالمــ  عبدالواســع بــن حيي يروي

الواسعي عن  ـيده العالم  نمد بن عبداملنيك اآلنسـي عن السـيد العالم  

 ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن نمد بن عبـداهلل الـولير عـن 

الاــيخ يوسـف بـن نمــد عـالء الـدين امليجـاجي عــن أبيـه عـن جـد  عــن 

إبراهي  الينرالي عن  ـيده سنيطان املياحي عن النـور أيب احلسـن الييـاالي 

                                     
املسند الينبا إبراهي  الينـرالي الينـوراـ املـدـ وهـو ممـن يـدور عنيـيه  رحـى اهسـناال، ولـه ربـت ااألمـ   (1)

 .هـ 1111هيقاظ امم ا تويف سن  
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عن الامن نمد الرم  عـن لكريـا األنصـاري عـن العـي بـن الفـراش عـن 

اج  البدر بن عاع  عن أيب جعفر بن الـيبا الغرنـاطي عـن أيب احلسـن الســرَّ

عن خاله ابن خـا اه ـبي  عـن أيب نمـد بـن عتـاب وأيب احلسـن عـ  بـن 

 عبداهلل بن موهب عن امل لف.

إسناد كتاب االستذكار ملذهو علماء األمصـار فيمـا ت ـمنه املوطـأ مـن معـاني       
ر القرط  الرأي واآلثار لإلمام أبي عمر يوسف بن عبداهلل بن حممد بن عبد البَّ

 هـ472األندلسـي املتوفى سنة 
يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالرمحن 

ــدمي عــن القا ـــي العالمــ   يــد عــن  ـــيده العالمــ  عــ  بــن أمحــد السُّ  مح 

نمد بن نمد العمـراـ عـن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن 

امليجـاجي عــن أبيـه عـن جـد  عــن  الاــيخ يوسـف بـن نمــد عـالء الـدين

إبراهي  الينرالي عن  ـيده أمحـد بـن نمـد املـدـ عـن أمحـد الاـناوي عـن 

الامن الرم  عن اليين لكريا األنصاري عن صالش بن عمر البنيقيني عـن 

أبيه عـن أيب حيـان األندلســي عـن أيب احلسـن بـن عـامر األ ـعري عـن أيب 

ن عطي  األندلسـي عن أيب ع  احلسن ع  بن أمحد عن عبداحل. بن غالب ب

 احلسـني بن نمد بن أمحد الغساـ عن امل لف.
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ــة       ــام للعالم ــة األحك ــن أدل ــرام م ــوغ امل ــدر التمــام شـــرد بل ــاب الب  إســناد كت
 هـ0005احلسـ  بن حممد بن سعيد املغربي اليمين الصنعاني 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالمـ  أمحـد بـن نمـد لبـارة عـن 

ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمري عن القا ـي العالمـ  إسـامعي  بـن  

 نسن إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاـيخ السـيد 

 عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن ها   بن حييى الاامي عن امل لف.

حممـد بـن   إسناد كتاب سبل السالم شـرد بلوغ املرام من أدلة األحكام للعالمة 
 هـ0028إمساعيل األم  الصنعاني املتوفى سنة 

يرويـه  ـــيدنا العمــراـ عـن الاـــيخ العالمــ  عبـداهلل بــن عبــدالينري  

اجلرايف دراءة عنييه ألكثر  عن  ـيده العالم  ع  بن ع  اليامـ عـن الســيد 

العالم  أمحد بن نمد الينبسـي عن عـ  بـن أمحـد المفـري عـن عبـداهلل بـن 

 .إسامعي  األما عن أبيه امل لف نمد بن

إسـناد كتــاب مرقــاة املفـاتيح ملشــكاة املصــابيح للعالمــة أبـي احلســن علــي بــن    
 هـ0104سلطان بن حممد اسروي املكي املعروف باملال علي القاري املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  عبدالواسع بن حييى الواسـعي 

دالرلاذ بن نسن الرديحي عن السـيد العالم  نمد بـن عن  ـيده العالم  عب

عبداهلل الولير عن عبداهلل بن نمد بـن إسـامعي  األمـا عـن أبيـه عـن الاــيخ 

عبـداهلل بـن سـامل البصــري الاـافعي املينـي عـن إبـراهي  الينـوراـ عـن نمـد 

  ـريف بن يوسف الينوراـ عن السـيد معم  احلسـيني البنيدي عن امل لف.
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كتاب نيل األوطـار مـن اســرار منتقـى األخبـار للعالمـة حممـد بـن علـي           إسناد
 هـ0891الشوكاني املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالينري  

اجلرايف دراءة عنييه ألكثر  عن  ـيده العالم  ع  بن ع  اليامـ عـن الســيد 

 امل لف. العالم  إسامعي  بن نسن إسحاذ عن

تقـى الـدين   إسناد كتاب إحكام األحكام يف شـرد أحاديث سـيد األنام لإلمام 
ابن دقيـق  القشــ   املنفلـوطى األصـل املصــر  املعـروف بـ      حممد بن علي بن وهـو  

 هـ618العيد املتوفى سنة 
يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالينري  

بـن سـني بن ع  العمري دـراءة عنييـه أخربنـا القاسـ  اجلرايف دال أخربنا احل

حسـني املنصور
(1)

دراءة عنييه عن ع  بن أمحد المفري عن عبداهلل بن نمد بن  

 عــن  إســامعي  بــن األمــا الصــنعاـ عــن والــد  عــن حييــى بــن عمــر األهــدل

أيب بينر بن ع  البطا  عن يوسف بن نمد البطا  عن الطـاهر بـن حســني 

لديبع عن احلافظ السداوي عن احلافظ ابن حجر عن الربهان األهدل عن ا

 التنوخي عن أرا الدين أيب حيان نمد بن يوسف الغرناطي عن امل لف.

                                     
السـيد العالم  احلافظ الياهد الورع، ناأ مقباًل عىل طنيب العني  وادتناء الفوائد العنيمي ؛ فأخذ عـن عاعـ   (1)

ن ماتغاًل بالعني   غوًفا به ال ســيام عنيـ  احلـدي ، وكـان آيـ  يف السـامح  ومينـارم من عنيامء صنعاء، وكا

األخالذ، ودد أخذ عن عاع  من العنيامء منه : عـ  بـن حســني املغـريب وعبـداملنيك اآلنســي واحلســني 

العمري ودد أكثر من ماللمته، ودد خط بيد  صحيش البداري وسنن أيب الاوال، وسـب  السـالم، و ــر  

 .(519)انمر املرجع الساب. ص ة األحينام، وتويف ومل يعقب عمد
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إسناد كتاب جامع العلوم واحلكم لإلمام احلـافظ عبـدالرمحن بـن أمحـد بـن      
رجــو بــن عبــدالرمحن بــن احلســن البغــدادي ثــم الدمشــقي املعــروف بــابن رجــو   

 هـ659توفى سنة احلنبلي امل
يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  احلسن بن ع  املغريب عن 

 ـيده العالم  احلسـني العمري عن القا ــي العالمـ  إسـامعي  بـن نسـن 

إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عـن الاــيخ يوسـف بـن 

الينـرالي عـن نمد عالء الدين امليجاجي عـن أبيـه عـن جـد  عـن إبـراهي  

 ـيده سنيطان املياحي عـن النـور أيب احلسـن الييـاالي عـن الاـمن نمـد 

الرم  عن لكريا األنصاري عن نج  الدين عمر بن نمد بن فهد عـن ليـن 

الدين بن سنييامن بن الاوال بن عبداهلل املوص  ر  الدماقي عن امل لف
(1). 

                                     
 .وهبذا السند يروي  ـيدنا العمراـ سائر مصنفاش احلافظ ابن رجب  (1)
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 :سل باألوليةاحلديث املسل
ــى  ــن حيي ــند عبدالواســع ب ـــيخ املس ــن الا ــراـ ع ـــيدنا العم ــه   يروي

الواسعي دال حدرني  ـيدي العالم  نمد بن أمحد عابـدين بدماـ. الاـام 

وهو أول حدي  سمعته منه دال حدرنا والدي وهو أول حدي  سمعته منه 

 دال حدرنا عن عمه نمد أمني عابـدين وهـو أول حـدي  سـمعته منـه دـال

حدرنا عن العالم  نمد بن عبدالرمحن الينيبري وهـو أول حـدي  سـمعته 

منه دال حدرنا والـدي وهـو أول حـدي  سـمعته منـه دـال حـدرنا الاـمن 

نمد بن أمحد بن عقيني  وهو أول حـدي  سـمعته منـه دـال حـدرنا أمحـد بـن 

نمد البنا الدمياطي وهو أول حدي  سمعته منه دال حدرنا نمـد بـن عبـد 

املنويف وهو أول حدي  سمعته منه دال حدرنا أبو الـا بـن عّمـوس  العييي

الر ـيدي وهو أول حدي  سمعته منه دال حدرنا  ـيخ اهسالم لكريا بـن 

نمد األنصاري املصـري وهو أول حدي  سـمعته منـه دـال حـدرنا احلـافظ 

ــيين عبــدالرحي   ــه دــال حــدرنا ال ابــن حجــر وهــو أول حــدي  ســمعته من

أول حدي  سمعته منه دال حـدرنا أبـو الفـتش نمـد امليـدومي العرادي وهو 

وهو أول حدي  سمعته منه دال حدرنا عبد النيطيف بن عبد املـنع  احلـراـ 
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وهو أول حدي  سمعته منه دال حدرنا أبو الفرج عبـد الـرمحن بـن عـ  بـن 

اجلولي وهو أول حدي  سمعته منه دال حدرنا أبو سـعيد إسـامعي  بـن أيب 

ذن وهو أول حدي  سمعته منه دـال حـدرنا أبـو طـاهر نمـد بـن صالش امل 

نمد بن نمب اليياالي وهو أول حدي  سمعته منه دال حدرنا أبـو حامـد 

أمحد بن نمد البيال وهو أول حدي  سمعته منه دال حدرنا عبد الرمحن بـن 

باـر بن احلين  العبدي وهو أول حدي  سمعته منه دال حـدرنا سـفيان بـن 

عن عمرو بـن الينـار عـن أيب دـابوس مـوىل  -بدون أولي -يرويه عيينه وهو 

أن رسـول  ابن عمرو بن العاص عن عبد اهلل بن عمرو بن العـاص 

ارمحـوا مـن يف األرا  ،الرامحون يرمحه  الـرمحن»دال:  اهلل 

«يرمحين  من يف السامء
(1)

. 

 :املسلسل با بة
بداهلل بن عبدالينري  دال  ـيدنا العمراـ أخربـ به القا ـي العالم  ع

فـال تـدعن البـر كـ  صـالة أن تقـول: النيهـ  -اجلرايف دال: إـ أحبك يف اهلل 

ــينري وحســن عباالتــك  ــي عــىل ذكــري و  ــن املحــدث العالمــ   -أعن  ع

عـن العالمـ   -الـذي صــر  لـه باملحبـ  وحدرـه-احلسـني بن ع  العمري 

                                     
( وأبـو عيســى 1214( وأبـو الاوال يف السـنن بـرد  )1121)حسن لغا ( أخرجه أمحـد يف املسـند بـرد  ) (1)

ــرد  ) ــامع ب ــذي يف اجل ــرد  )( واحل ميــدي يف 1291التم ــند ب ــعب بــرد  521املس ــي يف الا ( والبيهق

(، وغاه  إال أ   عيًعا مل يسنيسنيو ، ومـدار  عـىل أيب دـابوس وهـو مقبـول كـام يف التقريـب، 11111)

ولينن لنيحدي  عدة  ـواهد يرتقـي هبـا إىل الرجـ  احلسـن لغـا ، ودـد أخرجـه ابـن اجلـولي وغـا  مـن 

 نيساًل باألولي .أصحاب املسنيسالش يف كتبه  من طرذ عديدة مس
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ملحبـ  الـذي صــر  لـه با-إسامعي  بن نسـن بـن عبـدالينري  بـن إسـحاذ 

الـذي صــر  لــه -عـن  ــيخ اهســالم نمـد بـن عـ  الاــوكاـ  -وحدرـه

الـذي -عن الاـيخ السـيد عبـدالقاالر بـن أمحـد الينوكبـاـ  -باملحب  وحدره

الذي صـر  لـه -عن  ـيده نمد حياة السندي  -صـر  له باملحب  وحدره

-ي عن الاـيخ سامل ابن الاــيخ عبـداهلل بـن سـامل البصــر -باملحب  وحدره

 -الذي صـر  له باملحب  وحدرـه-عن أبيه  -الذي صـر  له باملحب  وحدره

عـن  -الذي صــر  لـه باملحبـ  وحدرـه-عن الاـيخ نمد بن العالء الباب   

ـــــن نمـــــد  ـــــه-عـــــ  ب ـــــ  وحدر ـــــه باملحب ـــــذي صــــــر  ل  عـــــن  -ال

عـن  -الـذي صــر  لـه باملحبـ  وحدرـه-إبراهي  بـن عبـدالرمحن العنيقمـي 

عن أمحد بن نمد -الذي صـر  له باملحب  وحدره-وطي جالل الدين السـي

عــن إســامعي  بــن إبــراهي   -الــذي صـــر  لــه باملحبــ  وحدرــه-احلجــالي 

الـذي -عـن أيب سـعيد العالئـي  -الذي صـر  لـه باملحبـ  وحدرـه-احلنفي 

الـذي صــر  لـه -عن أمحد بـن نمـد األرميـوـ  -صـر  له باملحب  وحدره

 -الذي صـر  له باملحب  وحدره-رمحن بن ميني عن عبد ال -باملحب  وحدره

عـن نمـد بـن  -الـذي صــر  لـه باملحبـ  وحدرـه-عن أيب الطاهر السنيفي 

الذي -عن أيب ع  بن  اذان  -الذي صـر  له باملحب  وحدره-عبدالينري  

الـذي صــر  لـه -عـن أمحـد بـن سـنييامن النجـاال  -صـر  له باملحب  وحدره

 -الذي صـر  له باملحب  وحدره-ن أيب الدنيا عن أيب بينر ب -باملحب  وحدره
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عـن  -الذي صــر  لـه باملحبـ  وحدرـه-عن احلسن بن عبدالعييي اجلروي 

عـن احلينـ  بـن  -الذي صــر  لـه باملحبـ  وحدرـه-عمر بن مسني  التنسـي 

الذي صــر  -عن حيوة بن  ـريش  -الذي صـر  له باملحب  وحدره-عبدة 

عـن  -الذي صـر  له باملحب  وحدره-امل عن عقب  بن س -له باملحب  وحدره

 عـن الصـنابحي  -الـذي صــر  لـه باملحبـ  وحدرـه-أيب عبدالرمحن احل ـب   

دـال: دـال  عـن معـاذ بـن جبـ   -الذي صـر  له باملحب  وحدرـه-

النيه  أعني عىل ذكري  :إـ أحبك فق  ،يا معاذ»: رسول اهلل 

النيهـ   :  صـالة أن تقـولتدعن يف البر ك )ويف رواي ( أوصـيك يا معاذ ال

«أعني عىل ذكري و ينري وحسن عباالتك
(1)

. 

دال الصنابحي: دال يل معاذ وأنا أحبك فقـ ... دـال أبـو عبـد الـرمحن 

احلب  دال يل الصنابحي وأنا أحبك فق ... دال عقب  بـن مسـني  دـال يل أبـو 

وي مسنيساًل باملحب .  عبد الرمحن وأنا أحبك فق ... وهينذا ر 

 :لسل باحلفاظاحلديث املس
يرويه  ـيدنا احلافظ العمراـ عن الاـيخ امل سند عبدالواسع الواسـعي 

دال أخربـ  ـيدي نمد بـن أمحـد عابـدين بدماـ. الاـام أخـربـ والـدي 

أخــربـ عمــي نمــد أمــني عابــدين أخربنــا نمــد بــن عبــدالرمحن الينيبــري 

                                     
( 99129( وأمحد بـرد  )1414( والنسائي برد  )1599)صحيش( رجاله رقاش أخرجه أبوالاوال برد  ) (1)

 وغا  وأخرجه الدينيمي يف الفرالوس مسنيساًل 
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ــا الاــمن بــن عقينيــه املينــي أخربنــا حســن بــن  عــ  أخربنــا والــدي أخربن

 العجيمــي أخربنــا البــاب  أخربنــا ســامل بــن نمــد الســنهوري حــدرنا الــنج  

نمد بن أمحـد الغيطـي حـدرنا  ــيخ اهسـالم لكريـا بـن نمـد األنصـاري 

حدرنا احلافظ نمد بن نمد بن نمد بن فهد املينـي أخربنـا احلفـاظ الثالرـ  

دين العرادـي أبو حامد نمد بن عبداهلل بن  هاة القر ــي سـامًعا وليـن الـ

ونور الدين أبو احلسن عـ  بـن أيب بينـر اميثمـي كتابـً  مـنهام دـالوا: أخربنـا 

ي العالئي  .احلافظ أبو سعيد خنيي  بن َكْييَننْيد 

 .)دال ابن  هاة: إجالة كتبها لنا  هور سن   ن و سـني وسبعامئ (

دال: أخربنا احلافظ أبـو عبـداهلل نمـد بـن أمحـد الـذهبي بقـراءس عنييـه 

أخربنا احلافظ أبو احلجـاج املـيي أخربنـا نمـد بـن عبـدالال. بـن طرخـان 

أخربنــا احلــافظ أبــو احلســن عــ  بــن املفضــ  املقدســـي أخربنــا احلــافظ أبــو 

الطاهر السـنيفي أخربنـا أبـو الغنـائ  النرســي أخربنـا احلـافظ أبـو نصــر بـن 

عبـدويي ماكوال حدرنا احلافظ أبو بينر الطيب حـدرنا احلـافظ أبـو حـالم ال

ــن يوســف  ــراهي  ب ــن مطــر احلــافظ حــدرنا احلــافظ إب ــو عمــرو ب حــدرنا أب

ــنْجاـ حــدرنا الفضــ  بــن ليــد القطــان حــدرنا أمحــد بــن حنبــ  حــدرنا  س   ام 

لها بن حرب حدرني حييى بن معني حدرنا ع  بـن عبـداهلل املـديني حـدرنا 

سـنيم   عبيداهلل بن معاذ عن أبيه حدرنا  عب  عن أيب بينر بن حف  عـن أيب
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يأخـذن مـن  كنَّـا ألواج النبـي » دالـت: عن عائا  

رؤوسهن حتى تينون كالوفرة
(1)

»
(2)

. 

 :املسلسل بسورة الصف
يرويه  ـيدنا العمراـ عن عبد الواسع بن حييى الواسعي دـال أخـربـ 

 ـيدي نمد بن أمحد عابدين بدما. الاـام أخـربـ والـدي أخـربـ عمـي 

مـد بـن عبـدالرمحن الينيبـري أخربنـا والـدي نمد أمـني عابـدين أخربنـا ن

أخربنا الامن بن عقينيه امليني دال سمعته من  ـيدنا أمحد بن نمد الند  

بروايته له عـن نمـد بـن عـالء الـدين البـاب  عـن الاـهاب أمحـد بـن نمـد 

الانيبي احلنفي عن النج  نمد الغيطي عن لكريا األنصـاري عـن أيب نعـي  

ن أيب إسحاذ إبراهي  بن أمحـد التنـوخي عـن أيب ر وان بن نمد العقبي ع

ــر  ــن عم ــداهلل ب ــب الدماــقي عــن أيب املنجــا عب ــن أيب طال ــاس أمحــد ب العب

البغــداالي عـــن أيب الودـــت عبـــداألول عيســـى امـــروي عـــن أيب احلســـن 

عبدالرمحن بن نمد الداوالي عن أيب نمد عبداهلل بن أمحد عـن عيســى بـن 

لـدارمي دـال حـدرنا نمـد بـن كثـا عـن عمر عـن عبـداهلل بـن عبـدالرمحن ا

دــال:  األولاعـي عــن حييــى عــن أيب ســنيم  عــن عبــداهلل بــن ســالم 

                                     
 الوفرة:  عر الرأس إذا بني   حم  األذن. (1)

ــه لــتكهن التــيي * دــال القا ـــي عيــاا: لعــ  ألواج النبــي  ــن هــذا بعــد وفات ن، فعني

 مل ن  رؤوسهن اتغنائهن عن تطوي  الاعر، وختفيفً واس

( عن عبيد اهلل بن معـاذ العنـربي بـه، وأخرجـه الطيـب البغـداالي مسنيسـاًل يف 491أخرجه مسني  برد  ) (9)

 ااملسنيسالشا 
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عني  نلو  :فقنينا ،فتذاكرنا دعدنا نفًرا من أصحاب رسول اهلل »

ژ ژ ڑ ڑ ک * :فـأنيل اهلل  اأي األعامل أدرب إىل اهلل لعمنينا 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ک ک کگ گ گ گ ڳ

 .«ر السورةإىل آخ [9-1]الصف:&ڻ

ــا  ــو ســنيم  فقرأه ــال أب ــا د ــي عنيين ــا النب ــن ســالم فقرأه ــداهلل ب ــال عب  د

عبداهلل بن سـالم عنيينـا دـال األولاعـي فقرأهـا أبـو سـنيم  عنيينـا... وهينـذا 

تسنيس  إلينا بقراءة سورة الصف وهي أصش ما روي من املسنيسالش
(1)

. 

 :املسلسل بالفقهاء احلنفية يف غالبه
ن الاـيخ عبدالواسع بن حييـى الواسـعي دـال يرويه  ـيدنا العمراـ ع

أخربـ  ـيدي نمد بن أمحد عابدين بدما. الاام أخربـ والـدي أخـربـ 

عمي نمد أمني عابدين أخربنا نمد بن عبدالرمحن الينيبري أخربنا والدي 

أخربنا الامن بن عقينيه امليني دال أجالنا بذلك موالنا الاــيخ حسـن بـن 

ن الاــيخ خـا الـدين الـرم  احلنفـي عـن الاــيخ ع  العجيمي احلنفـي عـ

نمد بن سـراج الـدين احلـانوس احلنفـي عـن أمحـد بـن الاـنيبي احلنفـي عـن 

إبراهي  الينركي احلنفي عن الاـيخ أمني الدين حييى بـن نمـد األدصــرائي 

احلنفي عن الاـيخ نمد بن نمد البداري احلنفي عن الاـيخ حافظ الـدين 

                                     
( 9425( والـدارمي يف سـننه )94142( وأمحـد يف مسـند  )4412)صحيش( روا  التمـذي يف جامعـه ) (1)

 .( مسنيساًل وصححه عىل  ـرط الاـيدني4111مستدركه )واحلاك  يف 

روى من املسنيسالش.  دنيت: وهو كام دال، وهذا احلدي  ي عد أصش ما ي 
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عــ  البدــاري المــاهري احلنفــي عــن صــدر الاـــريع  نمــد بــن نمــد بــن 

عبيداهلل بن مسعوال احلنفي عن جد  تاج الاـريع  نموال احلنفـي عـن والـد  

صدر الاـريع  أمحد احلنفي عن والد  عال الدين بـن عبيـد اهلل بـن إبـراهي  

رف بإمام لاال  احلنفي عـن  املحبويب احلنفي عن نمد بن أيب بينر البداري ع 

اي   من األئم  أيب بينر بن نمـد الينجـري احلنفـي عـن  ـمن أيب الفض

األئم  عبدالعييي بن أمحد احلنيواـ
(1)

احلنفي عن أيب ع  الضـر بـن عـ  
(2)

 

النسفي احلنفي عن أيب بينر نمد بن الفض  البدـاري احلنفـي عـن األسـتاذ 

عبداهلل بن نمد احلارري احلنفي عن أيب حفـ  الصـغا نمـد احلنفـي عـن 

يه أيب حف  الينبا أمحد بن حف  البدـاري احلنفـي عـن اهمـام الربـاـ أب

نمد بن احلسن الاـيباـ عن اهمام أيب حنيف  النعامن بن رابت الينـويف عـن 

عنيقم  بن مررد عن سنييامن بن بريدة
(3)

دـال: كـان رسـول  عن أبيه  

إذا بع  جياه أو سـري  أوصــى إىل صـاحبها بتقـوى اهلل  اهلل 

 ،اغي بس  اهلل» ه خاص  وأوصا  بمن معه من املسنيمني خًاا ر  دال:يف نفس

وإذا  ،وال تقتنيوا وليًدا ،ال تغنيوا وال تغدروا وال  ثنيوا ،داتنيوا من كفر باهلل

                                     
ويقال احلنيوائي نسب  إىل احلنيوى وبيعها، واحلنيوائي أدين من حيـ  العربيـ  وهـو امل ثبَـت يف بعـ  كتـب  (1)

 السامع.

ثبت  (9) ( 1/411( والنيبـاب )12/191يف املصـاالر التعيـ  كـالنبالء )صوابه احلسـني بن الضـر كام هو م 

 (.9/455وتينمني  اهكامل )

ينـا   (4) ر  جاء يف عام  كتب املسنيسالش من رواي  عبداهلل بن بريدة عن أبيـه وهـذا خطـأ، والصـواب مـا أربتنـا  كـام ر 

 ن بريدة عن أبيه.يف كتب السنن من رواي   عب  والثوري وغامها عن عنيقم  بن مررد عن سنييامن ب
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فـإن أسـنيموا  ،لقيت  عدوك  من املاـركني فاالعوه  ليينونوا من املسنيمني

املسـنيمني هـري وإال فأخربوه  أ   كأعراب  ،فادبنيوا منه  وكفوا عنه 

ولـين مـ  يف الفـيء وال يف  ،عنييه  حين  اهلل الذي هـري عـىل املسـنيمني

فإن فعنيوا فادبنيوا ذلك  ،فإن أبوا فاالعوه  إىل إعطاء اجليي  ،الغنيم  نصـيب

وإذا حاصـــرت  أهــ  حصــن أو مدينــ  فســألوك  أن  ،مــنه  وكفــوا عــنه 

مـا حينـ  اهلل فـيه   نين  ال تـدرونإف ،تنيلوه  عىل حين  اهلل فال تنيلوه 

وإذا حاصــرت  أهـ   ،ر  احينموا فـيه  بـام رأيـت  ،وليننه  عىل حينمين 

حصن أو مدين  فأراالوك  عىل أن تعطوه  ذم  اهلل وذم  رسوله فال تعطوه  

فـإنين  إن  ،ولينن اعطوه  ذممينـ  وذمـ  آبـائين  ،ذم  اهلل وال ذم  رسوله

«ختفروا ذممين  فهو أهون
(1)

. 

 :قهاء املالكية غالبهاحلديث املسلسل بالف
يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ عبدالواسع بن حييـى الواسـعي دـال 

أخربـ  ـيدي نمد بن أمحد عابدين بدما. الاام أخربـ والـدي أخـربـ 

عمي نمد أمني عابدين أخربنا نمد بن عبدالرمحن الينيبري أخربنا والدي 

لك موالنا الاــيخ حسـن بـن أخربنا الامن بن عقينيه امليني دال أجالنا بذ

ع  العجيمي عن  ـيده الاـيخ نمد بن سنييامن املغريب املاليني عـن نـاالرة 

                                     
( وأمحـد 9112( وابـن ماجـ  )1491( والتمـذي )9911( وأبـو الاوال )4911)صحيش( روا  مسـني  ) (1)

 ( وغاه  من رواي  سنييامن بن بريدة عن أبيه، وأخرجه ابن عقيني  يف مسنيسالته وغا  .91259)

 حنيف  النعامن بن رابت الينويف.وهذا احلدي  مسنيس  بالفقهاء احلنفي  من ابن عقيني  وإىل إمام املذهب أيب 
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الــدهر أيب مهــدي عيســـى السجســتاـ املــاليني عــن أمحــد بــن عــىل املنجــور 

الفارسـي املاليني عن أيب عبداهلل نمد بن عبدالرمحن البستيني املـاليني عـن 

 امـ املـاليني عـن أيب عبـداهلل نمـد بـن اهمام نمد بن أمحـد بـن غـالي العـث

نمد بـن حييـى الســراج املـاليني عـن أبيـه عـن جـد  عـن أيب نمـد عبـداهلل 

الضـرير الوايعب  املاليني عن أيب احلسن بـن سـنييامن القرطبـي املـاليني عـن 

أيب فارس عبدالعييي بن إبـراهي  السـبتي املـاليني عـن أيب مـروان نمـد بـن 

مي األ بي  املاليني عن أيب بينر نمد بن عبداهلل بن أمحد بن عبداملنيك النيد

حييى املاليني عن أيب احلسن سـراج بن نمد الرعيني املاليني عن أيب عبداهلل 

نمد بن منمور القيسـي املاليني عن أيب ذر عبداهلل بن أمحد امـروي املـاليني 

بـن  عن أيب نمـد عبـداهلل بـن أمحـد بـن محوّيـه عـن اهمـام أيب عبـداهلل نمـد

يوسف الفربري عن أما امل منني يف احلـدي  نمـد بـن إسـامعي  البدـاري 

دال حدرنا احلميدي عبداهلل بن اليبا دال حدرنا سفيان وهو ابن عيينـه دـال 

حدرنا حييى بن سعيد األنصاري دـال أخربنـا نمـد بـن إبـراهي  التيمـي أنـه 

ىل ع سمع عنيقم  بن وداص النييثي يقول سمعت عمر بن الطاب 

 ،إنام األعامل بالنياش»يقول:  املنرب يقول: سمعت رسول اهلل 

أو امـرأة  ،فمـن كانـت هجرتـه إىل النيـا يصــيبها ،وإنام لين  امرا ما نوى

«فهجرته إىل ما هاجر إليه ،ينينحها
(1)

. 

                                     
، 4/1515(، ومسـني  )1554، رد  1/9551)صحيش( روي مسنيساًل هبذا النيفظ وأخرجه البدارى ) (1)

= 
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 :احلديث املسلسل بالفقهاء الشافعية غالبه
واسـعي دـال يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ عبدالواسع بن حييـى ال

أخربـ  ـيدي نمد بن أمحد عابدين بدما. الاام أخربـ والـدي أخـربـ 

عمي نمد أمني عابدين أخربنا نمد بن عبدالرمحن الينيبري أخربنا والدي 

أخربنا الامن بن عقينيه امليني سـمعته مـن  ــيدنا أمحـد بـن نمـد الـند  

لاافعي عـن أيب الـنج  الاافعي بروايته له عن نمد بن عالء الدين الباب  ا

سامل السنهوري املاليني عن النج  الغيطي الاـافعي عـن لكريـا األنصـاري 

ــن  ــر ب ــن حجــر العســقالـ الاــافعي عــن أيب بين الاــافعي عــن احلــافظ اب

عبدالعييي بن نمد بن عاع  الاافعي عن جد  نمد بن إبراهي  بـن عاعـ  

ي سـامًعا عـن أيب الاافعي عن أيب حفـ  عمـر بـن عبـداهلل السـبيني املـالين

احلسن عـ  بـن املفضـ  الاـافعي عـن أيب الطـاهر أمحـد بـن نمـد السـنيفي 

 الاافعي عن أيب احلسن ع  بن نمـد الطـربي الاـافعي عـن إمـام احلـرمني 

عبداملنيك بن عبـداهلل بـن يوسـف اجلـويني الاـافعي عـن أيب بينـر أمحـد بـن 

ألمحـد الاـافعي احلسن احلاي الاافعي عن أيب العباس نمد بـن يعقـوب ا

                                     = 
( ودـال: حسـن 1112، ردـ  1/122(، والتمـذى )9911، ردـ  9/919(، وأبـو الاوال )1212ردـ  

، 2طيالســى )ص ( وال1992، رد  9/1114(، وابن ماجه )4221، رد  2/14صحيش. والنسائى )

 .(، والطحاوى وغاه 11، رد  92(، وابن اجلاروال )ص 91، رد  1/11(، واحلميدى )42رد  

هذا احلدي  مسنيس  باملاليني  من نمد بن سنييامن املغريب املاليني إىل أيب ذر امـروي املـاليني وهـو يـروي 

 عيع صحيش البداري بسند  هذا.



 

 

 

 ُمَحمَِّد بِن ِإْسَماِعيِل الَعْمَراِني ِفي َتْرَجَمِة َوَأَساِنيِد الَقاِضـي اْلَعالََّمِة لَيَماِنيالدُّرُّ ا
 

042 

عن الربيع بن سنييامن الاافعي عن اهمـام نمـد بـن إالريـن الاـافعي عـن 

 أن النبـي  مالك بـن أنـن عـن نـافع عـن ابـن عمـر 

إال بيـع  ،املتبايعان ك  واحد منهام عـىل صـاحبه باليـار مـامل يتفردـا»دال: 

«اليار
(1)

. 

 :احلديث املسلسل بالفقهاء احلنابلة غالبه
العمراـ عن الاـيخ عبدالواسع بن حييـى الواسـعي دـال يرويه  ـيدنا 

أخربـ  ـيدي نمد بن أمحد عابدين بدما. الاام أخربـ والـدي أخـربـ 

عمي نمد أمني عابدين أخربنا نمد بن عبدالرمحن الينيبري أخربنا والدي 

أخربنا الامن بن عقينيه امليني دال أجالنا بذلك موالنا الاــيخ حسـن بـن 

ي عن  ـيده الاـيخ نمـد بـن سـنييامن املغـريب عـن أيب عبـداهلل ع  العجيم

البنيبايب احلنب  عن والد  نج  الدين بـن مفنيـش احلنـب  عـن جـد  القا ــي 

برهان الدين احلنب  عن الاـيخ تقي الدين ابن تيمي  احلنب  عـن الفدـر بـن 

 البدــاري احلنــب  عــن أيب حفــ  ابــن طــربلال عــن أيب بينــر بــن عبــدالبادي 

نمد بن ناصـر احلنبنييني ومها عن أيب الفتش بـن أيب الفـوارس احلنـب  عـن و

أيب نمد السـرخسـي عن الفربري عـن البدـاري حـدرنا نمـد بـن إبـراهي  

ـــاالة عـــن أنـــن ـــي  دـــال حـــدرنا هاـــام دـــال حـــدرنا دت عـــن النب

                                     
من صحيحه، ومسـني ، وأبـو الاوال، والنسـائي مـن طـرذ عـن  )صحيش( أخرجه البداري يف عدة موا ع (1)

 (.99511، رد  1/511 ـيب  ) (، وابن أيب11919، رد  1/51مالك به، وأخرجه عبد الرلاذ )



 

 ُمَحمَِّد بِن ِإْسَماِعيِل الَعْمَراِني ِفي َتْرَجَمِة َوَأَساِنيِد الَقاِضـي اْلَعلَّاَمِة الدُّرُّ الَيَماِني        
 

045 

  :ال اهلل ويف دنيبـه ولن إلـه إخيرج من النـار مـن دـال ال »دال

ال اهلل ويف دنيبه ولن برة من إله إمن النار من دال ال  وخيرج ، عاة من خا

«ال اهلل ويف دنيبه ولن ذرة من خاإله إوخيرج من النار من دال ال  ،خا
(1)

. 

بنيفـظ: مـن  دال أبان حدرنا دتاال  حدرنا أنن عـن النبـي 

 إيامن مينان من خا.

 :احلديث املسلسل باآلخرية

لواسـع الواسـعي دـال أخـربـ يرويه  ــيدنا العمـراـ عـن الاــيخ عبدا

 ـيدي نمد بـن أمحـد عابـدين بدماـ. الاـام أخـربـ والـدي أخـربـ عمـي 

نمد أمني عابدين أخربنا نمد بن عبدالرمحن الينيبري أخربنا والـدي أخربنـا 

الامن بن عقينيه امليني دال أخربنا الاـيخ حسن بن ع  العجيمـي وأنـا آخـر 

أذن لنـا الاــيخ املعمـر أبـو الوفـا أمحـد بـن من أخرب عنه باهجـالة العامـ  دـال 

نمد العج  اليمني
(2)

فيام كتبته يل إجالة وأنا آخر من حـدث عنـه عـن اهمـام  

املسند الينبا حييى بن مينرم الطربي احلسـيني إجالة وهو آخر من حـدث عنـه 

دال أخربنا احلافظ السداوي إجالة ماافه  بعد سامع املسنيسـ  باألوليـ  وهـو 

                                     
، 4/111( وأمحـد )124، ردـ  1/111(، ومسـني  )1911، رد  1/1191)صحيش( روا  البدارى ) (1)

(، 1111، ردـــ  452بـــن محيـــد )ص (، وعبـــد 9111، ردـــ  911(، والطيالســــى )ص 9121ردـــ  

(، وابـن حبــان 1419، ردـ  9/1119(، وابــن ماجـه )11914، ردـ  1/411والنسـائى يف الينـربى )

 (.1111، رد  11/422)

املسند العني  اجلهبذ أمحد العج  بفتش العني املهمني  وكسـر املي ، أحد من يدور عنييه  رحـى اهسـناال ولـه  (9)

 .هـ 1121ربت أسانيد  وكانت وفاته سن  
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دث عنه عن أيب الا نمد بن أمحد بن نمد الـدماي النيـي  وأنـا آخر من ح

آخر من حدث باالستدعاء الـذي أجـال فيـه دـال أخربنـا أبـو الفـتش نمـد بـن 

إبراهي  امليدومي وأنا آخـر مـن حـدث عنـه باحلضـور عـىل وجـه األرا دـال 

 أخربنا أبو الفرج عبدالنيطيف بن عبداملنع  احلراـ وهـو آخـر مـن حـدث عنـه

ــن  ــد ب ــن عبدالواح ــداملنع  ب ــرج عب ــن أيب الف ــه األرا ع ــىل وج ــامع ع  بالس

 سعد بـن كنييـب وهـو آخـر مـن حـدث عنـه بالسـامع دـال أخربنـا أبـو القاسـ  

ع  بن أمحد بن نمد بن بيان وهو آخر من حدث عنه دال أخربنـا أبـو احلسـن 

نمد بن نمد بن إسامعي  الصفار وهو آخـر مـن حـدث عنـه حـدرنا أبـو عـ  

احلسن بن عرف  بن يييـد العبـدي وهـو آخـر مـن حـدث عنـه بجيئـه املاـهور 

حدرنا عامر بن نمد وهو آخر من حـدث عنـه عـن الصـنيت بـن دديـد احلنفـي 

والصـنيت آخـر مـن - وهو آخر من حدث عنه دال سمعت أبا هريرة 

ال تقـوم » يقـول: يقول سمعت خنيي  أبـا القاسـ   -حدث عنه

«ءالساع  حتى ال تنطش ذاش درن عا
(1)

. 

                                     
( 11( واحلسـن ابـن عرفــ  )1/411( والبدـارى ىف التــاريخ الينبـا )2219) ـعيف( أخرجـه: أمحـد ) (1)

وأخرجــه العالئــي يف مسنيســالته وتنيميــذ  العرادــي يف ا األربعــون العاــاري ا وابــن عقينيــ  يف مسنيســالته 

، وعـامر بـن نمـد وغاه  من طري. عامر بن نمد الثوري عن الصنيت بن دويـد احلنفـي عـن أيب هريـرة

اصـدوذ خيطـ ا كـام يف التقريـب، والصـنيت دـال فيـه النسـائي: ال أالري كيـف هـو حديثـه منينـر. ونقــ  

السبيني يف معجمه عبـارة النسـائي مقـًرا لـه ونقـ  احلـافظ ابـن حجـر دـول األلالي يف الصـنيت: مل يصـش 

اـاهد وال املتـابع حديثه دنيت: وانفراال الصـنيت هبـذا احلـدي  الون أصـحاب أيب هريـرة وعـدم وجـوال ال

 يقوي القول بالنينارة، خصوًصا والصنيت الحيتم  التفرال والعني  عند اهلل.
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 :ملحق ببعض كتو املسلسالت *
إسناد كتاب "الفوائد اجلليلة يف مسلسالت ابن عقيلة" ألبي عبداهلل حممد بـن  

 هـ0091املكي احلنفي الشه  بابن عقيلة املتوفى سنة أمحد بن سعيد
يرو ا  ـيدنا العمراـ عن العالم  عبدالواسع بن حييى الواسعي دـال 

أخربنا نمد بن أمحـد عابـدين بدماـ. الاـام أخربنـا والـدي أخربنـا عمـي 

نمد أمـني عابـدين أخربنـا نمـد بـن عبـدالرمحن الينيبـري أخربنـا والـدي 

 أخربنا امل لف.

 ( ويرو ا  ـيدنا العمـراـ عـن الـدكتور العالمـ  حســني بـن عـ  )

نفوظ الينا مي عن عبداحلي بن عبدالينبا الينتاـ عن حســني بـن نسـن 

األنصاري احلديدي اليمنـي عـن نمـد بـن ناصــر احلـالمي الَضـَمدي عـن 

 عبدالرمحن بن نمد الينيبري عن امل لف.

ـدمي ) ( ويرو ا عن عبداهلل بن عبدالرمحن  يد عن ع  بن أمحد الس  مح 

 عن نمد بن نمد العمراـ عن عبدالرمحن بن سنييامن األهدل عن امل لف.

ــد ذهــاب أهــل األثــر" ألبــي ســامل       إســناد كتــاب مسلســالت "اقتفــاء األثــر بع
 هـ0151عبداهلل بن حممد بن أبي بكر العيَّاشـي املالكي املتوفى سنة 

 ملفتـي أمحـد بـن نمـد لبـارة عـن يرويه  ـيدنا العمـراـ عـن  ــيده ا

ــا  ــا بجميعهــا فــالش بــن نمــد المــاهري أخربن عمــر بــن محــدان دــال أخربن

بجميعها نمد بن ع  السنوسـي أخـربـ هبـا كـذلك أبـو العبـاس أمحـد بـن 

 إالريـن املغــريب أخــربـ هبـا كــذلك التــاوالي بــن سـوالة أخــربـ هبــا كــذلك 
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هبـا كـذلك أبـو احلسـن عـ  بـن  أبو العباس أمحد بن املباري النيمطي أخربـ

أمحد احل َرياـي أخربـ هبا كذلك املصنف
(1)

. 

إسناد كتاب مسلسالت "حصـر الشارد" للعالمة حممد بن عابد السندي احلنفي 
 هـ0896املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

الماهري أخربنا عبـدالغني بـن أيب عمر بن محدان دال أخربنا فالش بن نمد 

 .سعيد الدهنيوي أخربنا املصنف

إسناد كتاب مسلسالت "التحفة املدنيـة يف املسلسـالت الوتريـة" ألبـي احلسـن      
 هـ0288علي بن ظاهر الِوْتري املدني املتوفى سنة 

 يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 .ربنا بجميعها املصنفعمر بن محدان دال أخ

إسناد كتاب مسلسالت "حسن الوفا دخوان الصفا" ألبي الُيْسر فاحل بـن حممـد   
 هـ0282الظاهري املدني املتوفى سنة 

 يرويه  ـيدنا العمـراـ عـن  ــيده املفتـي أمحـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 .عمر بن محدان دال أخربنا املصنف

                                     
 .وهذا السند مسنيس  بالسامع من العالم  عمر بن محدان إىل امل لف  (1)
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بي حفص عمر بن محدان ا رســي  إسناد كتاب "مسلسالت إحتاف ادخوان" أل
 هـ0272املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمـراـ عـن  ــيده املفتـي أمحـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 .املصنف وبه يروي سائر مروياته

إسناد "نظم أجود املسلسالت" ملل  اليمن ادمام أمحد بن حييى محيـد الـدين   
 هـ0228املتوفى سنة 

د العالم  امل رخ نمد بن نمد لبـارة يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـي

 .دال أخربنا النا  
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إسناد كتاب "خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر" للحافظ أبي الف ل أمحد بـن   
 هـ(298علي بن حجر العسقالني املتوفى سنة )

عالمـ  عـ  بـن حسـن املغـريب يرويه  ـيدنا العمـراـ عـن القا ــي ال

 دراءة عنييه عن  ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمري عن الســيد العالمـ  

إسامعي  بن نسن إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمد بن عـ  الاـوكاـ عـن 

الاـيخ السـيد سنييامن بن حييى األهدل عـن الســيد أمحـد بـن نمـد األهـدل 

 بينر بـن عـ  البطـا  األهـدل عـن عن السـيد حييى بن عمر األهدل عن أيب

يوسف بن نمد البطا  األهدل عن السـيد طاهر بـن حســني األهـدل عـن 

عبد الرمحن الديبع عن نمد بن عبدالرمحن السداوي عن املصنف
(1)

.  

إسناد نظم قصو السـكر علـى خنبـة الفكـر مـع شــرحه إسـبال املطـر للعالمـة          
 هـ0028سنة  حممد بن إمساعيل األم  الصنعاني املتوفى

يرويه  ــيدنا العمـراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـدالقاالر بـن عبـداهلل 

 ـرف الدين عن أبيه عن القا ــي العالمـ  نمـد بـن نمـد العمـراـ عـن 

السـيد العالم  عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما عن أبيه امل لف
(2)

. 

                                     
 .مصنفاش احلافظ ابن حجر  وهبذا اهسناال يروي  ـيدنا العمراـ عيع (1)
 .ـ سائر مصنفاش ابن األما الصنعاـ وهبذا اهسناال يروي  ـيدنا العمرا (9)
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بن الصـالد الـدين    مقدمة علوم احلديث لإلمام أبي عمرو عثمانإسناد كتاب 
 هـ742عبدالرمحن بن عثمان الشهرزوري املوصلي الشافعي تويف سنة 

ــن حييــى  ــع ب ــ  عبدالواس ــن الاـــيخ العالم ــراـ ع ـــيدنا العم ــه   يروي

الواسعي عـن  ــيده العالمـ  نمـد بـن أمحـد الَعراســي عـن الســيد العالمـ  

 عـن الاــيخ أمحد بن ليد الينبسـي عن  ـيخ اهسالم نمد بن عـ  الاـوكاـ

يوســف بــن نمــد عــالء الــدين امليجــاجي عــن أبيــه عــن جــد  عــن إبــراهي  

الينرالي عن سنيطان املياحي عن النور اليياالي عن الامن الرم  عـن الـيين 

لكريا األنصاري عن احلافظ ابن حجـر عـن أيب احلسـن عـ  بـن نمـد بـن أيب 

  لف.املجد الدماقي عن ناصـر الدين نمد بن يوسف امتار عن امل

إسناد كتاب "تدريو الراوي" للحافظ جالل الدين أبي الف ل عبـدالرمحن بـن    
 هـ500أبي بكر السـيوطي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالينري  

اجلرايف عن  ـيده العالم  احلســني بـن عـ  العمـري عـن الســيد العالمـ  

ذ عن  ـيخ اهسالم نمد بن عـ  الاـوكاـ عـن إسامعي  بن نسن إسحا

الاـيخ السـيد سنييامن بن حييى األهدل عـن الســيد أمحـد بـن نمـد األهـدل 

عن السـيد حييى بن عمر األهدل عن أيب بينر بـن عـ  البطـا  األهـدل عـن 

يوسف بن نمد البطا  األهدل عن السـيد طاهر بـن حســني األهـدل عـن 

صنفعبد الرمحن الديبع عن امل
(1)

. 

                                     
 .وهبذا اهسناال يروي  ـيدنا العمراـ سائر مصنفاش احلافظ السـيوطي  (1)
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إسناد نظم تبصـرة املبتدي وتذكرة املنتهي املشهورة بألفيـة العراقـي للحـافظ    
زيـن الـدين أبـي الف ـل عبـد الـرحيم بـن احلســ  الكـردي ثـم املصــري املشـهور             

 هـ 217بالعراقي املتوفى سنة 
يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بن نمد السـرحي 

م  ع  بن ع  الـيامـعن  ـيده العال
(1)

عـن الســيد العالمـ  إسـامعي  بـن  

 نسن إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاـيخ السـيد 

عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ـيده عـن الســيد أمحـد بـن عبـد الـرمحن 

الاامي عن السـيد احلسـني بن أمحد لبارة عن عبد العييي بن نمد بـن عبـد 

عييي احلبياـي عـن إسـحاذ بـن نمـد بـن جعـامن عـن نمـد بـن عـ  بـن ال

عجالن عن عبد الرمحن بن نمد الطيب عـن أبيـه عـن اجلـالل الســيوطي 

 عن اليين لكريا بن نمد عن صالش البنيقيني عن امل لف. 

إسناد نظم ألفية السـيوطي يف احلديث للحافظ جالل الدين عبـدالرمحن بـن   
 هـ500ملتوفى سنة أبي بكر السـيوطي ا

يرويـه  ـــيدنا العمــراـ عـن الاـــيخ العالمــ  داسـ  بــن إبــراهي  عــن 

 ـيده العالم  إسحاذ املجاهد عن الاـيخ العالم  نمد بن نمد العمراـ 

                                     
 ـيخ اهسالم ع  اليدومي املاهور باليامـ اجتهد يف  صـي  العنيوم حتـى صـار عنيـ  االجتهـاال وعمـدة  (1)

 كثا الـتالوة لينتـاب اهلل ماللًمـا لألذكـار منمـوًرا النقاال وخالص  احلفاظ وكان عاملًا عاماًل لاهًدا فا اًل 

بعني الرعاي  معمام عند أويل التقوى والديان ، ولقبه اهمـام املنصـور نمـد بـن حييـى محيـد الـدين باــيخ 

اهسالم ونصبه لنيقضاء العام، ودد كتب بدطه كثًاا من كتب العني  ومنـه اليناـاف لنييخماــري ومغنـي 

 عر حسن غا أنه دنييـ  ال يقولـه إال عنـد احلاجـ  )انمـر ترعتـه يف نيهـ  النمـر  النيبيب البن هاام، وله

 (.125 - 121ص
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 عن الوجيه عبدالرمحن بـن سـنييامن بـن حييـى األهـدل عـن أبيـه عـن الســيد 

عن أيب بينر بن عـ   أمحد بن نمد األهدل عن السـيد حييى بن عمر األهدل

البطا  األهدل عن يوسف بن نمد البطا  األهـدل عـن الســيد طـاهر بـن 

 احلسـني األهدل عن عبدالرمحن الديبع عن امل لف.

 إســناد كتــاب اختصــار علــوم احلــديث للحــافظ أبــي الفــداء عمــاد الــدين          
 هـ664إمساعيل بن عمر بن كث  الدمشقي املتوفى سنة 

 عن الاـيخ العالم  نمد حسن هند األهـدل يرويه  ـيدنا العمراـ

دال أخربنا بجميعه العالم  نمد بن عبدالرمحن بن احلسن بن عبدالباري 

األهدل أخربنا بجميعـه العالمـ  نمـد بـن أمحـد بـن عبـدالباري األهـدل 

أخربنا بجميعـه العالمـ  احلسـن بـن عبـدالباري األهـدل أخربنـا الوجيـه 

عــن املرتضـــى اليبيــدي عــن ابــن عــيام  عبــدالرمحن بــن ســنييامن األهــدل

اليعب  عن الامن نمد بن عالء الدين البـاب   عـن نمـد احلجـار عـن 

ــدين  ــي ال ــن تق ــدين الســـيوطي ع ــدالوهاب الاــعراـ عــن جــالل ال  عب

نمد بن نمـد فهـد الينينـي عـن كـامل الـدين نمـد بـن أمحـد بـن  هـاة 

 مل لف.وعال الدين نمد بن عبداهلل  هاة كالمها عن ا

إسناد كتاب شـرد علل الذمذي للحافظ أبي الفرا عبـدالرمحن بـن أمحـد بـن     
 هـ659رجو احلنبلي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  نمد بن نمد الساموي 

عن  ـيده العالم  احلسـني العمري عن القا ــي العالمـ  إسـامعي  بـن 
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مـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن الاــيخ نسن إسحاذ عن  ـيخ اهسـالم ن

يوسف بن نمد عالء الدين امليجـاجي عـن أبيـه عـن جـد  عـن إبـراهي  

الينرالي عن  ـيده سنيطان املياحـي عـن النـور أيب احلسـن الييـاالي عـن 

 الاـمن نمــد الــرم  عـن لكريــا األنصــاري عــن نجـ  الــدين عمــر بــن 

 املوصـ  رـ  نمد بن فهد عن لين الدين بن سنييامن بـن الاوال بـن عبـداهلل

 الدماقي عن امل لف.

إسناد كتاب "ادملاع إىل معرفة أصل الرواية وتقييد السماع" للقاضـي العالمة  
 هـ944أبي الف ل عيا  بن موسـى بن عيا  اليحص  املالكي املتوفى سنة 

ــى  ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن الاـــيخ العالمــ  عبدالواســع بــن حيي يروي

نمد بن عبداملنيك اآلنسـي عن السـيد العالم  الواسعي عن  ـيده العالم  

نمد بن عبـداهلل الـولير عـن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن 

الاـيخ السـيد عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ـيده نمد حياة السـندي 

عن الاـيخ سامل ابن الاـيخ عبداهلل بن سامل البصـري عـن أبيـه عـن الاــيخ 

نيمي عن الرم  عن والـد  نمد بن عالء ا لدين الباب   عن أمحد بن نمد الغ 

أمحد بن نمد عن أيب الا نمد بن عبـدالرمحن السـداوي عـن أيب الفضـ  

أمحد بن ع  بن حجر عن القاس  بن ع  بن نمد بن ع  الفاســي عـن أيب 

الربكــاش نمــد بــن نمــد املعــروف بــابن احلــاج عــن القا ـــي أيب إســحاذ 

  بن أمحد الغافقي عن القا ـي أيب عبداهلل نمد بن عبـداهلل بـن أمحـد إبراهي
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ــن غــالي  ــ  ب ــن عطي ــن حســن ب ــداهلل نمــد ب األلالي عــن القا ـــي أيب عب

 األنصاري عن امل لف.

إسناد كتاب ا دي الفاصل ب  الراوي والواعي للحافظ أبي حممد احلسن بـن   
 هـ271عبد الرمحن الرامهرماي املتوفى سنة 

يه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  أمحد بن أمحد اجلـرايف عـن يرو

 ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمري عن القا ـي العالم  نمد بن أمحد 

العراسـي عن أمحد بن نمد بن ع  الاوكاـ عـن أبيـه عـن الاــيخ الســيد 

ـيخ عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ــيده نمـد حيـاة السـندي عـن الاـ

سامل ابن الاـيخ عبداهلل بن سامل البصـري عن أبيه عن الاـيخ نمد بن عالء 

الدين الباب   عن أمحد السنهوري عن أمحد بن نمد بـن حجـر اميتمـي عـن 

لكريا بن نمد عن احلافظ ابن حجـر العسـقالـ عـن أيب إسـحاذ التنـوخي 

عن احلـافظ أيب عن أيب الفتش نمد بن عبدالرحي  عن عبدالوهاب بن  افر 

طاهر السنيفي عن املباري بن عبداجلبار الصـايف الطيوري عن ع  بن أمحـد 

 الغايل عن أمحد بن إسحاذ النهاوندي عن امل لف.

إسناد كتاب الكفاية يف معرفة أصول علم الرواية للحافظ أبـي بكـر أمحـد بـن     
 هـ472علي بن ثابت اخلطيو البغدادي املتوفى سنة 

عمـراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـدالقاالر بـن عبـداهلل يرويه  ــيدنا ال

 ـرف الدين عن أبيه عن القا ــي العالمـ  نمـد بـن نمـد العمـراـ عـن 

عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما عن أبيه عـن عبـداهلل بـن سـامل البصــري 
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الاافعي امليني عن أبيه عن الاـيخ نمد بن عالء الدين الباب   املصـري عن 

  النيقـاـ عـن أيب النضــر بـن ناصــر الـدين الطـبالوي عـن أبيـه عـن إبراهي

اجلالل السـيوطي عن نمد بن مقب  عن احلـراوي عـن الـدمياطي عـن ابـن 

 املقا عن الفض  بن سه  اهسفرائيني عن امل لف. 

إسناد كتاب لسان املياان للحافظ أمحد بن علي بن حجـر العسـقالني املصــري     
 هـ298املتوفى سنة 

رويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  عبداهلل بن نمـد الســرحي ي

عن  ـيده العالم  عـ  بـن عـ  الـيامـ عـن الاــيخ العالمـ  إسـامعي  بـن 

نسن إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاـيخ السـيد 

 سنييامن بـن حييـى األهـدل عـن الســيد أمحـد بـن نمـد األهـدل عـن الســيد 

حييى بن عمر األهدل عن أيب بينر بن ع  البطـا  األهـدل عـن يوسـف بـن 

نمد البطا  األهدل عن السـيد طاهر بن احلسـني األهدل عن عبـد الـرمحن 

 الديبع عن نمد بن عبدالرمحن السداوي عن املصنف.

إســناد كتــاب تهــذيو الكمــال يف أمســاء الرجــال للحــافظ مجــال الــدين أبــي    
 ـه648كي عبدالرمحن املاي املتوفى سنةاحلجاا يوسف بن الا

يرويه  ــيدنا العمـراـ عـن الاــيخ العالمـ  عبدالواسـع بـن حييـى 

الواسعي عن  ـيده العالم  عبدالرلاذ بن نسـن الرديحـي عـن الســيد 

العالم  إسامعي  بـن نسـن إسـحاذ عـن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  

الينوكبـاـ عـن  ــيده  الاوكاـ عن الاـيخ السـيد عبـدالقاالر بـن أمحـد
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السـيد أمحد بن عبد الرمحن الاامي عـن الســيد احلســني بـن أمحـد لبـارة 

عن عبد العييي بن نمد بن عبد العييي احلبياـي عن إبراهي  بـن عبـداهلل 

جعامن عن نمد بـن إبـراهي  جعـامن عـن إبـراهي  بـن نمـد جعـامن عـن 

افظ السـداوي عـن السـيد طاهر األهدل عن عبد الرمحن الديبع عـن احلـ

عن عبدالرحي  بن نمد بن الفـراش عـن ابـن اجلـيري عـن عائاـ  بنـت 

 نمد املقدسـي  عن امل لف.
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إسناد منت خمتصـر القدُّوري يف الفقه احلنفي للعالمة أبي احلســ  أمحـد بـن    
 هـ428فى سنة حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان القدوري املتو

ــن نمــد  ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبــداهلل ب يروي

السـرحي عن  ـيده العالم  ع  بـن عـ  الـيامـ عـن القا ــي العالمـ  

إسامعي  بن نسن إسحاذ عن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ 

عن الاـيخ يوسف بن نمد عالء الدين امليجاجي عن أبيه عن جد  عـن 

اهي  الينــرالي عــن  ـــيده ســنيطان املياحـي عــن النــور الييــاالي عــن إبـر

الامن الرم  عن اليين لكريا األنصاري عن عبدالرحي  بـن نمـد بـن 

الفراش عن نمد بن نمـد بـن سـعيد الصـغاـ عـن مسـعوال بـن إبـراهي  

الينرماـ عن أمحد بن ع  بن السـاعاس عـن  هـا الـدين نمـد بـن عمـر 

ــاذي عــن نمــد  ــن أيب بينــر النوجاب ــن عبدالســتار الينــرالي عــن عــ  ب ب

املرغيناـ عن أيب حف  عمر بن نمـد النسـفي عـن خنيـف بـن أمحـد بـن 

 عبداهلل الانيدي عن أيب عبداهلل نمد بن ع  الدامغاـ عن امل لف.
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إسناد مـنت خمتصــر خليـل يف الفقـه املـالكي للعالمـة ضــياء الـدين خليـل بـن           
 هـ667ي املتوفى سنة إسحاق بن موسـى اجلندي املالك

يرويه  ـيدنا العمـراـ عـن الاــيخ العالمـ  عبـدالقاالر بـن عبـداهلل 

ــ   ــن القا ـــي العالم ــن عــ  العمــري ع ــدين عــن احلســـني ب  ـــرف ال

عبداملنيك بن حسـني اآلنسـي عن القا ـي العالم  عبـدالرمحن بـن نمـد 

كبـاـ عـن العمراـ عن السـيد العالم  إبراهي  عبـدالقاالر بـن أمحـد الينو

أبيه عن نمد بن إسامعي  األما عن عبداهلل بن سـامل البصــري الاـافعي 

امليني عن الاـيخ نمد بـن عـالء الـدين البـاب   املصــري عـن أيب النجـاال 

سامل بن نمد عن نمد بـن عبـدالرمحن العنيقمـي عـن احلـافظ الســيوطي 

 امل لف. عن عبدالرمحن بن عبد الوارث عن نمد بن نمد الغامري عن 

إسناد منت الغاية والتقريـو يف الفقـه الشـافعي للقاضــي العالمـة أبـي شـجاع        
 هـ952أمحد بن احلسـ  األصفهاني املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بـن عبـدالينري  

 اجلرايف عـن  ــيده العالمـ  عـ  بـن عـ  الـيامـ عـن القا ــي العالمـ  

محد العراسـي عن أمحد بن نمد بن ع  الاوكاـ عن أبيـه عـن نمد بن أ

الاـيخ يوسف بن نمد عـالء الـدين امليجـاجي عـن أبيـه عـن جـد  عـن 

إبراهي  الينرالي عن  ـيده أمحد بن نمد القاا ـي عـن أمحـد الاـناوي 

عن الامن الرم  عن اليين لكريا األنصاري عن احلافظ ابن حجر عن 
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نوخي عن أيب العباس أمحـد بـن أيب طالـب احلجـارإبراهي  بن أمحد الت
(1)

 

عن أيب الفضـ  جعفـر بـن عـ  اممـداـ عـن أيب الطـاهر أمحـد بـن نمـد 

نيفي عن امل لف.  الس 

إسناد منت املقنع يف الفقه احلنبلي للعالمة موفق الدين أبي حممد عبداهلل بـن  
 هـ781أمحد بن قدامة املقدسـي املتوفى سنة 

عمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بن عبدالرمحن يرويه  ـيدنا ال

دمي عـن القا ــي العالمـ   يد عن  ـيده العالم  ع  بن أمحـد السُّـ  مح 

نمد بن نمد العمراـ عن عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما عن أبيه 

عن عبداهلل بن سامل البصـري عن الاـيخ نمد بـن عـالء الـدين البـاب   

د حجـالي الـواعظ عـن عبـدالوهاب الاـعراوي عـن عن الاـيخ نمـ

السـيوطي عن نمد بن مقب  عن الصال  بن أيب عمـر عـن الفدـر بـن 

 البداري عن امل لف.

إسناد منت زاد املستقنع يف اختصار املقنع للعالمة أبي النجـا موســى بـن أمحـد     
 هـ571احلجاوي الدمشقي احلنبلي املتوفى سنة 

يد عن يرويه  ـيدنا العمراـ عن  القا ـي عبداهلل بن عبدالرمحن مح 

دمي عن القا ـي العالم  نمد بن نمـد  السـيد العالم  ع  بن أمحد السُّ

                                     
املســند الينبــا املعمــر منيحــ. األحفــاال باألجــداال أبــو العبــاس احلجــار الصــاحلي دــرأ عنييــه أئمــ  عصـــر   (1)

الاته لعنيو سند ، وممن درأ عنييه  ـيخ اهسالم ابن تيم  وأبو احلجـاج املـيي وعبـدالرحي   مسموعاته وخ 

العرادي وابن كثا والذهبي والسبيني وابن مفنيش وآل ددامـ  واملقاالسـ  وأمـ  ال  صــى، وكانـت وفاتـه 

 .هـ، ودد  اول املائ  وعاـرة سنني من عمر  241سن  
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 العمـراـ عــن  ـــيده العالمــ  نمــد بــن عابــد الســندي عــن عبــداهلل بــن 

ري  مَّ نمد بن عبدالوهاب النجدي عن والد  عن عبداهلل بن إبراهي  الاَّ

عبـدالبادي احلنـب  عـن أبيـه عـن أمحـد بـن أيب  عن أيب املواهـب نمـد بـن

 الوفاء بن مفنيش عن امل لف.

إسناد كتاب "منهاا الطالب  وعمدة املفت " للعالمة ُمحـي الـدين أبـي زكريـا     
 هـ(767حييى بن شـرف النووي املتوفى سنة )

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالم  نمد بن نمد الساموي عـن 

احلســني بـن عـ  العمـري عـن الاــيخ العالمـ  داسـ  بـن   ـيده العالمـ 

حسـني املنصور عن ع  بن أمحد المفري عن عبداهلل بن نمد بـن إسـامعي  

األما عن أبيه عن عبـداهلل بـن سـامل البصــري عـن الاــيخ نمـد بـن عـالء 

الدين الباب   عن ع  بن حييى اليياالي عن يوسف بن عبداهلل األرميوـ عن 

ــه عــن احلــافظ  احلــافظ ــي عــن أبي ــن عمــر البنيقين  الســـيوطي عــن صــالش ب

 يوسف بن عبدالرمحن امليي عن املصنف. 
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إسناد منت األزهار يف فقه األئمة األطهـار لإلمـام املهـدي أمحـد بـن حييـى بـن        
 هـ241املتوفى سنة  (0)املرت ـى احلسين اليمين الايدي

بــن إبــراهي  عــن يرويـه  ـــيدنا العمــراـ عـن الاـــيخ العالمــ  داسـ  

 ـــيده العالمــ  إســحاذ املجاهــد عــن القا ـــي العالمــ  نمــد بــن نمــد 

العمراـ عن  ـيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن الســيد العالمـ  

 عبـدالقاالر بـن أمحـد بــن عبـدالقاالر الينوكبـاـ عــن  ــيده الســيد العالمــ  

ن أمحـد لبـارة عـن أمحد بن عبدالرمحن الاامي عن السـيد العالم  احلسـني ب

 ـيده القا ـي العالم  أمحد بن صالش بن أيب الرجال عن  ـيده القا ـي 

صفي الدين أمحد بن سعد الدين املسوري عن اهمـام امل يـد بـاهلل نمـد بـن 

داس  عن اهمام القاس  بن نمـد عـن الســيد أمـني الـدين بـن عبـداهلل عـن 

ن حييى بن  ـمن الـدين عـن السـيد أمحد بن عبداهلل عن اهمام  ـرف الدي

اهمام نمد بن ع  السـراجي عن اهمام عيالدين بن احلسن عن املطهر بن 

نمد بن سنييامن عن امل لف
(2)

. 

                                     
مدة الفقه الييدي اماالوي يف البالال اليمني ، ألفه اهمام املهـدي وهـو يف السـ (1) جن كتبـه وهذا الينتاب ي عد ع 

باجل  وألف أيضا  ـرحه الغي  املدرار وكتاب البحر اليخار ك  ذلك وهو يف السجن الذي بقـى فيـه 

سبع سنواش، وكان يف سجنه يعني  ولد السجان القرآن الينري  فقال له السجان أجري عندي أن أ طنيقك 

 ه!من احلبن فنيام انتهى ولد  من حفظ القرآن فتش له باب السجن وفر هو وولد  مع

ولنيينتاب عاـراش احلوا ـي والاـرو  لعنيـامء املـذهب، وم لفـه كـان عاملًـا ماـارًكا يف كثـا مـن العنيـوم 

نيها خمطوط ، ودد ترج  له العالمـ  الاـوكاـ  ومصنفاته تدل عىل إمامته، وله ما يييد عىل ستني مصنًفا ج 

 يف البدر الطالع وغا  . 

 .ر مصنفاش اهمام املهدي وهبذا السند يروي  ـيدنا العمراـ سائ (9)
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 إســناد كتــاب البحــر الاخــار اجلــامع ملــذاهو علمــاء األمصــار لإلمــام املهــدي    
 هـ241أمحد بن حييى بن املرت ـى احلسين اليمين الايدي املتوفى سنة 

 ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بن نمد بـن حييـى  يرويه

املنصور عن  ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمري عن القا ــي العالمـ  

إسامعي  بن نسن إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمد بن عـ  الاـوكاـ عـن 

الســيد العالمـ  عبـدالقاالر بــن أمحـد بـن عبــدالقاالر الينوكبـاـ عـن  ـــيده 

ـيد العالم  أمحد بن عبدالرمحن الاامي عن السـيد العالمـ  احلســني بـن الس

أمحد لبارة عن  ـيده القا ـي العالم  أمحد بن صالش بـن أيب الرجـال عـن 

  ـيده القا ــي صـفي الـدين أمحـد بـن سـعد الـدين املسـوري عـن اهمـام 

ـــيد  ــن الس ــد ع ــن نم ــام القاســ  ب ــن اهم ــن داســ  ع ــد ب ــاهلل نم ــد ب  امل ي

مني الدين بن عبداهلل عن السـيد أمحد بن عبداهلل عـن اهمـام  ــرف الـدين أ

حييــى بــن  ــمن الــدين عــن اهمــام نمــد بــن عــ  الســـراجي عــن اهمــام 

 عيالدين بن احلسن عن املطهر بن نمد بن سنييامن عن امل لف.
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 إسناد كتاب املنتـاع املختـار مـن الغيـث املـدرار املفـتح لكمـائم األزهـار يف فقـه         
األئمة األطهار املعروف بشـرد األزهار للعالمة عبداهلل بن أبي القاسم بـن مفتـاد   

 هـ266املتوفى سنة  (0)الايدي
يرويه  ــيدنا العمـراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـدالقاالر بـن عبـداهلل 

 ـرف الدين عن أبيه عن القا ــي العالمـ  نمـد بـن نمـد العمـراـ عـن 

لاـوكاـ عـن الســيد العالمـ  عبـدالقاالر بـن  ـيخ اهسالم نمد بن عـ  ا

أمحد بن عبدالقاالر الينوكباـ عن  ـيده السـيد العالم  أمحد بن عبدالرمحن 

الاامي عن السـيد العالمـ  احلســني بـن أمحـد لبـارة عـن  ــيده القا ــي 

العالم  أمحد بن صالش بـن أيب الرجـال عـن  ــيده القا ــي صـفي الـدين 

سـوري عـن اهمـام امل يـد بـاهلل نمـد بـن داسـ  عـن أمحد بن سعد الدين امل

 اهمــام القاســ  بــن نمــد عــن الســـيد أمــني الــدين بــن عبــداهلل عــن الســـيد 

أمحد بن عبداهلل عن اهمام  ـرف الدين حييى بن  من الدين عن عـ  بـن 

 أمحد عن ع  بن ليد عن امل لف.

                                     
و ـرحه هذا من الاـرو  املاتهرة بني فقهاء الييدي ، وم لفه العالم  الينبا عبداهلل مفتا  صاحب القـرب  (1)

ينــى لضـــرحيه كرامــاش دــال  ـــيدنا العمــراـ:  األبــي  املاــهور يف صــنعاء جــوار مقــربة الاــهداء، وحي 

 خرافاش ال يصش منها  ـيء.
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يف فقه األئمة األطهـار   (0)إسناد كتاب ضوء النهار املشـرق على صفحات األزهار
 هـ0124للعالمة احلسن بن أمحد اجلالل املتوفى سنة

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالينري  

اجلرايف عن  ـيده العالم  احلسـني بن ع  العمـري عـن القا ــي العالمـ  

عـن نمد بن نمد العمـراـ عـن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ 

الاـيخ السـيد عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ سامًعا لبعضه وإجالة لباديه عن 

 ـيده السـيد أمحد بـن عبـدالرمحن الاـامي عـن  ــيده احلســني بـن أمحـد 

 لبارة عن القا ـي عبدالواسع بن عبدالرمحن القر ـي عن امل لف.

السـيواسـي  إسناد كتاب فتح القدير للعالمة كمال الدين حممد بن عبدالواحد 
 هـ270املعروف بابن اسمام احلنفي املتوفى سنة

ــن نمــد  ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ـــي العالمــ  عبــداهلل ب يروي

 السـرحي عـن  ــيده العالمـ  عـ  بـن عـ  الـيامـ عـن الســيد العالمـ  

أمحـد بــن نمـد الينبســـي
(2)

 عـن عــ  بــن أمحـد المفــري عـن عبــداهلل بــن  

                                     
يف البدر الطالع: )هو  ـرٌ  مل ي اـر  األلهار لممام اماالي بمثنيه، ب  ال نما له يف الينتـب دال الاوكاـ  (1)

 املدون  يف الفقه، وفيه ما هو مقبول وما هو غا مقبول، وهذا  أن الباـر( 

ولنيعالم  الاوكاـ يف كتابه االســي  اجلـرار املتـدف. عـىل حـدائ. األلهـارا تعقبـاش عـىل مسـائ س لنيعالمـ  

 جلالل يف كتابه  وء النهار ونبه عىل ما كان له من أوهام.ا

السـيد العالم  احلافظ الواعظ  ـيخ اهسالم ورئين عنيامء صنعاء يف ودتـه، دـام بجـد واجتهـاال يف  قيـ.  (9)

العنيوم وصار مرجًعا ورئيًسـا لنيعنيـامء يعولـون عنييـه يف حـ  املاـينالش، وأخـذ عنـه أكـابر الاــيوخ ولـه 

ودد ترج  له لبارة يف ني  الوطر واحلسن بن أمحد عاكب يف عقوال الدرر وغامهـا، ومـن  م لفاش نافع ،

منادبه جهاال  لنيباطني  حينام الخنيـت بـالال احليمـ  فبـ  الرسـائ  وعـع القبائـ  واسـتدعى العنيـامء وألَّـب 

مـن بـالال العقالء حتى أليموا اهمام أنذاي املتوك  عـىل اهلل املحسـن بـن أمحـد عـىل جهـااله  وإخـراجه  

= 
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مـا عـن أبيـه عـن عبـداهلل بـن سـامل البصــري عـن نمـد بـن إسـامعي  األ

الاـيخ نمد بن عالء الدين الباب   عن ابن الانيبي عن يوسف بن لكريـا 

 األنصاري عن أبيه عن امل لف.

 إســناد كتــاب حاشـــية رد ا تــار علــى الــدر املختــار للعالمــة حممــد أمــ  بــن   
 هـ0898عمر بن عبدالعايا عابدين الدمشقي احلنفي املتوفى سنة

ــى  ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن الاـــيخ العالمــ  عبدالواســع بــن حيي يروي

الواسعي عن الاـمن نمـد أيب الـا بـن أمحـد بـن عابـدين عـن ابـن عمـه 

 السـيد العالم  نمد عالء الدين بن نمد األمني عن أبيه م لفها

وي للعالمة أبي زكريا حييى بن شـرف النو (0)إسناد كتاب اجملموع شـرد املهذب 
 هـ767الدمشقي الشافعي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بـن عبـدالرمحن 

دمي عـن القا ــي العالمـ   يد عن  ــيده العالمـ  عـ  بـن أمحـد السُّـ  مح 

نمد بن نمد العمراـ عن  ـيخ اهسالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن 

امليجـاجي عـن أبيـه عـن جـد  عـن الاـيخ يوسف بن نمد عـالء الـدين 

إبراهي  الينرالي عن  ـيده أمحد بن نمد املدـ عـن أمحـد الاـناوي عـن 

                                     = 
والفـن بجـوار اهمـام نمـد بـن إبـراهي  الـولير صـاحب العواصـ   احليم ، ودد تويف ومل ي عقـب 

 والقواص  بجوار مسجد مسـيك بصنعاء.

ومل يستينم  تأليفه ب  وافته املني  ودد بني  باب الرباء، ر  جاء اهمام السبيني فأت  باب الرباء فوافتـه املنيـ   (1)

نيـامء األلهـر بمصــر برئاسـ  العالمـ  امل طيعـي فاسـتينمنيوا تأليفـه وهـو مطبـوع ومل يينم  فقام عـع مـن ع

 ومتداول اليوم واحلمد هلل.
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الامن الرم  عن اليين لكريا األنصاري عن احلافظ ابن حجر وجـالل 

 الــدين املحــ  وعبــدالرمحن البنيقينــي رالرــته  عــن اهمــام ويل الــدين 

ن احلســني العرادـي عـن أيب لرع  العرادي عن أبيه احلافظ عبـدالرحي  بـ

 اهمام الفقيه ع  بن إبراهي  الاها بابن العطار عن امل لف.

إسناد كتاب املغين على منت املقنع يف مذهو ادمـام أمحـد بـن حنبـل للعالمـة       
 هـ711املوفق أبي حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسـي املتوفى سنة 

مـ  احلسـن بـن عـ  بـن يرويه  ــيدنا العمـراـ عـن القا ــي العال

حسـني املغريب عن أبيـه عـن الســيد العالمـ  عـ  بـن أمحـد المفـري عـن 

 ـيخ اهسالم نمد بن ع  الاوكاـ عن الاـيخ يوسف بن نمـد عـالء 

الدين امليجـاجي عـن أبيـه عـن جـد  عـن إبـراهي  الينـرالي عـن  ــيده 

لكريـا سنيطان املياحي عن النور اليياالي عن الامن الـرم  عـن الـيين 

األنصاري عن عي الدين بن عبدالرحي  بن الفراش عـن الصـال  بـن أيب 

 عمر عن الفدر ع  بن البداري عن امل لف.

إســناد مــنت "الــدرر البهيــة يف املســائل الفقهيــة" مــع شـــرحه الــدراري املف ـــي ة  
 هـ0891للعالمة اجملتهد حممد بن علي الشوكاني املتوفى سنة 

عن الاـيخ العالم  عبد الواسـع الواسـعي عـن يرويه  ـيدنا العمراـ 

العالم  نمد بن حسن الينبســي عـن العالمـ  أمحـد بـن ليـد الينبســي عـن 

 املصنف.
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إسناد نظـم بغيـة الباحـث عـن علـم امَلـواري الشـه  بالرحبيـة لإلمـام املوفـق           
 هـ966حممد بن علي بن حممد الرَّح  الشافعي املتوفى سنة

ن السـيد العالم  نمد بن نمد لبـارة عـن يرويه  ـيدنا العمراـ ع

عمر بن محدان املحرسـي عن فالش الماهري عن نمد بن ع  السنوسـي 

ام  عن عمر بـن عبـدالينري  العطـار عـن املرتضــى اليبيـدي عـن ابـن عـيَّ

عـن  اليعب  عن الامن الباب  عن الامن الرم  عن لكريا األنصاري

يرة ابـن احلـافظ الـذهبي إجـالة عـن احلافظ ابن حجر دال: أخربنا أبـوهر

أيب نصـر الاـاالي أخربنا الاهاب عمر بن نمد الاـهرلوري يف كتابـه 

 أخربنا النا   سامًعا عنييه.
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إسناد كتاب مجع اجلوامع يف أصول الفقه للعالمة تـاا الـدين عبـدالوهاب بـن     
 هـ660علي بن عبد الكايف السُُّبكي الشافعي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  نمد حسن هند األهـدل 

أخربنا بجميعه العالم  نمـد بـن عبـدالرمحن بـن احلسـن بـن عبـدالباري 

األهدل أخربنا بجميعـه العالمـ  نمـد بـن أمحـد بـن عبـدالباري األهـدل 

مـ  احلسـن بـن عبـدالباري األهـدل أخربنـا الوجيـه أخربنا بجميعـه العال

عبــدالرمحن بــن ســنييامن األهــدل عــن املرتضـــى اليبيــدي عــن ابــن عــيام 

اليعب  عـن الاـمن نمـد بـن عـالء الـدين البـاب   عـن أمحـد بـن نمـد 

نيمي األنصاري عن الامن الـرم  عـن لكريـا األنصـاري عـن العـي  الغ 

 عبدالرحي  بن الفراش عن امل لف.

سناد منت الورقات يف أصول الفقه للعالمة أبـي املعـالي عبـداملل  بـن عبـداهلل      إ
 هـ264اجلويين املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بـن عبـدالرمحن 

دمي عـن القا ــي العالمـ   يد عن  ــيده العالمـ  عـ  بـن أمحـد السُّـ  مح 

سالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن نمد بن نمد العمراـ عن  ـيخ اه
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الاـيخ السـيد عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن  ـيده عبدالال. بن أيب 

بينر امليجاجي عن إبراهي  الينرالي عن  ـيده أمحد بن نمـد املـدـ عـن 

أمحد الاناوي عن الامن الرم  عن اليين لكريا عن نمـد بـن أيب بينـر 

الرمحن بـن أمحـد الغـيي عـن أمحـد بـن العثامـ املراغي عن أيب الفرج عبد

عبدالــدائ  املقدســـي عــن نمــد بــن عــ  احلــراـ عــن نمــد بــن الفضــ  

 الفراوي عن امل لف.

للعالمة حممـد بـن حييـى بـن      (0)إسناد منت الكافل بنيل السؤل يف علم األصول
 هـ596حممد بن أمحد َبْهَران الايدي املتوفى سنة 

ـي العالمــ  عبدالواســع بــن حييــى يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن القا ــ

الواسعي عن  ـيده العالم  نمد بن عبداملنيك اآلنسـي عن السـيد العالم  

نمد بن عبـداهلل الـولير عـن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ عـن 

الســيد العالمـ  عبـدالقاالر بــن أمحـد بـن عبــدالقاالر الينوكبـاـ عـن  ـــيده 

ن الاامي عن السـيد العالمـ  احلســني بـن السـيد العالم  أمحد بن عبدالرمح

أمحد لبارة عن  ـيده القا ـي العالم  أمحد بن صالش بـن أيب الرجـال عـن 

  ـيده القا ــي صـفي الـدين أمحـد بـن سـعد الـدين املسـوري عـن اهمـام 

امل يد باهلل نمد بن داس  عن اهمـام القاسـ  بـن نمـد عـن عبـدالعييي بـن 

 يه امل لف.نمد بن حييى هبران عن أب

                                     
وهو من أ هر كتب األصول املتداول  بني الييدي ، والبن األما الصنعاـ نم  بديع عنييه سـام  ابغيـ  اآلمـ ا يف  (1)

 و  متن اليناف  هو الينا ف البن لقامن. سامئ  وأربعني بيتًا من الاعر وهو مطبوع، ومن أ هر  ـر
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 إســناد كتــاب الكاشــف شـــرد الكافــل بنيــل الســؤل يف علــم األصــول للعالمــة    
 هـ0125أمحد بن حممد بن لقمان الايدي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بـن عبـدالرمحن 

دمي عـن القا ــي  يد دراءة عنييه عن  ـيده العالم  ع  بن أمحـد السُّـ مح 

ــن عــ  العال ــن نمــد العمــراـ عــن  ـــيخ اهســالم نمــد ب مــ  نمــد ب

 الاوكاـ عن الســيد العالمـ  عـ  بـن إبـراهي  بـن عـ  بـن إبـراهي  بـن 

أمحد بن عامر الاـهيد عـن  ــيده العالمـ  حامـد بـن حسـن  ـاكر عـن 

الســـيد العالمــ  أمحــد بــن يوســف بــن احلســـني بــن القاســ  عــن الســـيد 

بن امل يد عن احلسـن بـن صـالش عـن القا ــي  العالم  إبراهي  بن داس 

 أمحد بن صالش بن أيب الرجال عن امل لف.

إسناد كتاب هدايـة العقـول شــرد غايـة السـؤل للعالمـة احلســ  ابـن ادمـام          
 هـ0191املنصور باهلل القاسم بن حممد بن علي املتوفى سنة 

رايف يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  أمحـد بـن أمحـد اجلـ

عــن  ـــيده العالمــ  احلســـني بــن عــ  العمــري عــن القا ـــي العالمــ  

إسامعي  بن نسن إسحاذ عن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  الاـوكاـ 

عن السـيد العالم  ع  بن إبراهي  بن ع  بن إبراهي  بن أمحـد بـن عـامر 

الاهيد عن  ـيده العالم  حامـد بـن حسـن  ـاكر عـن الســيد العالمـ  

يوسف بن احلسـني بن القاسـ  عـن الســيد العالمـ  إبـراهي  بـن أمحد بن 
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داس  بن امل يد عن  ـيده أمحد بن ناصـر عن أمحد بـن سـعد الـدين عـن 

 اهمام املتوك  عىل اهلل إسامعي  بن القاس  عن امل لف.

ــي       ــن موســـى اللخم ــراهيم ب ــي إســحاق إب ــة أب ــات للعالم ــاب املوافق إســناد كت
 هـ651الشاط  املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن عبدالواسـع بـن حييـى الواسـعي عـن نمـد 

ــن نمــد  ــدالرمحن ب ــدين احلســـيني عــن أيب نصـــر الطيــب عــن عب ــدر ال ب

الينيبري عن مصطفى الرمحتي عن صالش بن إبراهي  اجلينيني عن نمد بن 

سنييامن الروالاـ عن نمد بن عمر الاوبري العويف عن نور الـدين الييـاالي 

هاب الرم  عن لكريا األنصاري عـن نجـ  الـدين عمـر بـن نمـد بـن والا

 فهد عن أيب عبداهلل الراعي بن احلسن عن امل لف. 

إسناد كتاب االعتبار يف الناسخ واملنسوخ لإلمام زين الدين أبي بكر حممد بـن  
 هـ924موسـى بن عثمان بن حازم احلازمي اسمداني الشافعي تويف سنة 

راـ عن القا ـي العالم  عبداهلل بـن عبـدالينري  يرويه  ـيدنا العم

اجلرايف دراءة عنييه عـن  ــيده العالمـ  عـ  بـن عـ  الـيامـ عـن الســيد 

العالم  إسامعي  بـن نسـن إسـحاذ عـن  ــيخ اهسـالم نمـد بـن عـ  

الاوكاـ عن السـيد العالم  ع  بن إبراهي  بن ع  بن إبراهي  بن أمحـد 

العالمــ  حامــد بــن حســن  ــاكر عــن الســـيد  عــامر الاــهيد عــن  ـــيده

العالمــ  أمحــد بــن يوســف بــن احلســـني بــن القاســ  عــن الســـيد العالمــ  

إبراهي  بن القاس  بن امل يد عن السـيد العالم  احلســني بـن أمحـد لبـارة 
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عن  ـيده القا ـي العالم  أمحد بن صالش بن أيب الرجـال دـال: أخربنـا 

د بن سعد الدين املسوري أخربنا اهمام  ـيدنا القا ـي صفي الدين أمح

امل يد باهلل نمد بن داس  أخربنا اهمام القاسـ  بـن نمـد أخربنـا الســيد 

أمني الدين بن عبداهلل أخربنا السـيد أمحد بن عبداهلل أخربنا اهمام  ـرف 

الدين حييى بن  من الدين عن الفقيه ع  بن أمحد عـن  ــيده عـ  بـن 

العطايا عن الفقيه يوسف عن الفقيه حسن عن الفقيـه  ليد عن السـيد أيب

حييى البحيش عن األمـا امل يـد عـن األمـا احلســني عـن األمـا عـ  بـن 

احلسـني عن الاـيخ عطي  النجراـ عـن األمـاين الينبـاين أمحـد وحييـى 

ابني أمحد بن حييى بـن حييـى عـن القا ــي جعفـر عـن الاــيخ نمـد بـن 

 ن ع  بن إسحاذ عن امل لف.احلسـني عن احلسـني ب

إســناد نظــم الفرائــد البهيــة يف القواعــد الفقهيــة للعالمــة أبــي بكــر بــن أبــي  
 هـ0129القاسم األهدل الشافعي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالمـ  نمـد حسـن هنـد األهـدل 

عن نمد بن عبدالرمحن بن احلسـن بـن عبـدالباري األهـدل عـن جـد  عـن 

وجيه عبدالرمحن بن سنييامن األهدل عن أبيه عن جد  عن أيب بينر بن عـ  ال

 البطا  عن يوسف بن نمد البطا  عن النا  .
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إسناد منت اآلجرومية يف النحو للعالمة أبي عبداهلل حممد بـن حممـد بـن داود    
 هـ682بابن آجروم املتوفى سنة الصنهاجي الفاسـي املعروف 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الســيد العالمـ  أمحـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 ـــيده العالمــ  عــ  بــن عــ  الــيامـ عــن الســـيد العالمــ  أمحــد بــن نمــد 

الينبسـي عن ع  بن أمحد المفري عن عبداهلل بن نمد بـن إسـامعي  األمـا 

الاافعي امليني عـن الاــيخ نمـد بـن  عن أبيه عن عبداهلل بن سامل البصـري

عالء الـدين البـاب   املصــري عـن اجلـامل الدنو ــري وغـا  عـن الاـمن 

الرم  عن اليين لكريا األنصاري عن نمد بن نمد الراعي عـن نمـد بـن 

عبداملنيك القيسـي الغرناطي عن الطيب أيب جعفر أمحد بن نمـد بـن سـامل 

 راهي  احلضـرمي عن امل لف.اجلذامي عن القا ـي نمد بن إب

إسناد نظم قواعد فن العربيـة للعالمـة املتفـنن عبـداهلل بـن حممـد بـن عـامر         
 هـ0060الشْبراوي الشافعي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن داس  بن إبراهي  عـن إسـحاذ بـن عبـداهلل 

املجاهد عن نمـد بـن نمـد العمـراـ عـن الوجيـه عبـدالرمحن بـن سـنييامن 

هـدل عـن مرتضــى اليبيـدي عـن النـا  ، وبـه يـروي منمومتـه يف عنيـ  األ

 الَعروا وسائر مصنفاته.
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إسناد ُمْلَحة ادعراب للعالمة أبي حممد القاسم بـن علـي بـن حممـد احلريـري      
 هـ907املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـداهلل بـن عبـدالينري  

يى بن نمد بن عبـداهلل اهريـاـ عـن أبيـه عـن اجلرايف عن  ـيده العالم  حي

ــن عــ  الاــوكاـ عــن  ـــيده الســـيد  جــد  عــن  ـــيخ اهســالم نمــد ب

عبدالقاالر الينوكباـ عن  ـيده السـيد سنييامن بن حييى األهدل عن الســيد 

أمحد بن نمد األهدل عن السـيد حييى بن عمر األهدل عن أيب بينر بن عـ  

بن نمد البطا  األهـدل عـن الســيد طـاهر بـن  البطا  األهدل عن يوسف

حسـني األهدل عن عبد الرمحن الديبع عن لين الدين الاـرجي عـن نفـين 

الدين العنيوي عن أبيه عن أمحد بن أيب الا الاامخي عن سنييامن بن خنييـ  

امليني عن نصـر بن أيب الفـتش بـن عـ  احلضــرمي عـن أيب بينـر بـن عبـداهلل 

 امل لف.النقور البغداالي عن 

إسناد كتاب قطر الند  وبـل الصـد  مـع شــرحه كالهمـا للعالمـة أبـي حممـد         
 هـ670عبداهلل بن يوسف بن هشام األنصاري املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  ع  بن حسن املغريب دـراءة 

عنييه عن  ـيده العالمـ  احلســني بـن عـ  العمـري عـن القا ــي العالمـ  

بن حسـني املنصور عن ع  بن أمحد المفري عن عبداهلل بن نمـد بـن داس  

إسامعي  األما عن أبيه عن عبداهلل بن سامل البصـري عن الاــيخ نمـد بـن 

عالء الدين الباب   عن أيب بينر بن إسامعي  الانواـ عن اجلـامل يوسـف بـن 
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 ن لكريــا عــن أبيــه عــن احلــافظ ابــن حجــر عــن املحــب نمــد بــن عبــداهلل بــ

 يوسف بن هاام عن أبيه امل لف.

إسناد نظم "اخلالصة األلفية يف علم العربية" املعروفة بـ ألفية ابـن مالـ  يف   
النحـو والصـــرف لإلمــام أبـي عبــداهلل حممــد بــن عبـداهلل بــن مالــ  األندلســـي    

 هـ( 768املتوفى سنة )
ــى  ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن الاـــيخ العالمــ  عبدالواســع بــن حيي يروي

عي عن  ـيده العالم  نمد بن عبداملنيك اآلنسـي عن السـيد العالم  الواس

نمد بن عبداهلل الولير عن عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما عن أبيه عـن 

عبداهلل بن سامل البصـري الاافعي امليني عن الاـيخ نمـد بـن عـالء الـدين 

عـن الـيين  ينيالباب   املصـري عن أمحد السنهوري عن ابن حجر اميتمي امل

لكريا بـن نمـد عـن صـالش البنيقينـي عـن إبـراهي  التنـوخي عـن الاـهاب 

نموال بن سنييامن عن امل لف
(1)

. 

إسناد كتاب شـرد ابن عقيل على ألفية ابن مال  للعالمة بهاء الدين عبـداهلل بـن   
 هـ675عبداهلل بن عبدالرمحن بن عقيل القرشـي املصـري املتوفى سنة 

مراـ عـن الاــيخ الـدكتور حســني بـن عـ  نفـوظ يرويه  ـيدنا الع

الينا مي عن عبداحلي الينتاـ عـن أيب نصــر الطيـب عـن عبـدالرمحن بـن 

نمد الينيبري عن مصطفى الرمحتي عـن صـالش بـن إبـراهي  اجلينينـي عـن 

 نمــد بــن ســنييامن الــروالاـ عــن نمــد بــن ســعيد املرغيتــي املراكاـــي عــن 

                                     
 .وهبذا اهسناال يروي  ـيدنا العمراـ عيع مصنفاش ابن مالك  (1)



 

 ُمَحمَِّد بِن ِإْسَماِعيِل الَعْمَراِني ِفي َتْرَجَمِة َوَأَساِنيِد الَقاِضـي اْلَعلَّاَمِة الدُّرُّ الَيَماِني        
 

020 

احلسـني عـن نمـد بـن عبـدالرمحن العنيقمـي  نمد بن عبداهلل بن ع  طاهر

ــه  ــي عــن أخي ــر البنيقين ــن عم ــدين الســـيوطي عــن صــالش ب عــن جــالل ال

 .عبدالرمحن بن عمر البنيقيني عن جد  ألمه امل لف

إسناد كتاب مغين اللبيو عن كتو األعاريو لإلمـام مجـال الـدين أبـي حممـد      
 هـ 670عبداهلل بن يوسف بن هشام األنصاري املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  عبداهلل بن نمد السـرحي عن 

 ـيده العالم  احلسـني بن ع  الَعْمري أخربنا عبداملنيك بن حســني اآلنســي 

دراءة جلميعه أخربنا القا ـي أمحد بن نمد بن عـ  الاـوكاـ عـن والـد  عـن 

ه نمـد حيـاة السـندي الاـيخ السـيد عبدالقاالر بن أمحد الينوكبـاـ عـن  ــيد

 عن الاـيخ سامل ابن الاــيخ عبـداهلل بـن سـامل البصــري عـن أبيـه عـن الاــيخ 

نمد بـن عـالء الـدين البـاب   عـن أيب بينـر بـن إسـامعي  الاـنواـ عـن اجلـامل 

يوسف بن لكريا عن أبيه أخربـ بينتب ابن هاام  ـيخ اهسـالم احلـافظ ابـن 

يوسف بن هاام عن أبيه امل لفحجر عن املحب نمد بن عبداهلل بن 
(1)

. 

إسناد كتاب الشافية يف فن التصـريف للعالمة أبي عمرو عثمـان بـن عمـر بـن     
 هـ747أبي بكر الديوني األسنائي املشهور بابن احلاجو املتوفى سنة

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن القا ــي العالمـ  أمحـد بـن نمـد لبـارة عـن 

عن السـيد العالم  أمحـد بـن نمـد الينبســي   ـيده العالم  ع  بن ع  اليامـ

عن ع  بن أمحد المفري عن عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما عن أبيـه عـن 

                                     
 .وهبذا اهسناال يروي  ـيدنا العمراـ عيع مصنفاش ابن هاام األنصاري  (1)
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عبداهلل بن سامل البصـري عن الاـيخ نمد بن عالء الدين البـاب   عـن عـ  بـن 

ــن أيب الفضــ   ــوـ ع ــداهلل األرمي ــن عب ــاالي عــن اجلــامل يوســف ب ــى اليي حيي

أيب بينر السـيوطي عن أمحد بن إبراهي  القنييويب عن أيب ع  بـن  عبدالرمحن بن

 املطرل عن أيب النور يونن بن إبراهي  الدبوسـي عن امل لف.

إسناد نظم اجلوهر املكنون يف الثالثة الفنون املعاني والبيان والبديع للعالمـة  
 هـ548املتفنن عبدالرمحن بن حممد األخ ـري املتوفى سنة 

ا العمراـ عن السـيد العالم  نمد بن نمد لبارة عـن يرو ا  ـيدن

السـيد العالم  ليد بن عـ  بـن حسـن الـدينيمي
(1)

عـن  ــيده القا ــي  

نمد بن عبداهلل بن ع  اهرياـ عن الاوال بن عبدالرمحن حجـر القـديمي 

عن  ـيده أمحد بن إالرين املغريب عن التـاوالي بـن سـوالة الفاســي عـن 

نيمطي عن أيب احلسن احل رياـي عن عبدالقاالر الفاســي أمحد بن املباري ال

 عن الاهاب أمحد املّقري عن عمه سعيد بن أمحد املقري عن النا  .

) ( ويرويه  ـيدنا العمراـ دراءة عىل  ـيده عبداهلل بـن عبـدالرمحن 

يد عن  ـيده ع  بن أمحـد السـدمي عـن نمـد بـن الاوال حجـر عـن أبيـه   مح 

ديمي به.الاوال بن عبدالرمحن ح  جر الق 

                                     
يـى املجاهـد، رـ  ناأ بمدين  ذمار فأخذ عن عنيامءها، ر  هـاجر إىل مدينـ  جبنيـ  فأخـذ عـن القا ــي عـ  بـن حي (1)

انتق  إىل صنعاء وعمـ  حـاكاًم هبـا، رـ  نصـبه اهمـام حييـى رئيًسـا لنيمحينمـ  االسـت نافي  بصـنعاء، وأخـذ عنـه 

: )وهــو مــن 495، دــال يف نيهــ  النمــر صالينثــا مــن طــالب العنيــ  بصــنعاء وبقــي هبــا حتــى تــويف 

ي ، ولـه مهـ  سـامي  عنييـ ، وذكـاء متودـد، املحققني لنيفنون نحًوا وصـرًفا وفقًها ومـال إىل السـن  وتـرجيش الـدل

   .وأملعي  وفطان ، وهو حسن األخالذ، لطيف الاامئ  كام  املروءة، كثا املحفو اش أاليبًا نا اًم بنييًغا(
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إسناد كتاب تلخيص املفتاد للعالمة جـالل الـدين حممـد بـن عبـدالرمحن بـن        
 هـ625عمر القاويين الشافعي املتوفى سنة 

يرويه  ــيدنا العمـراـ عـن القا ــي العالمـ  عبـدالقاالر بـن عبـداهلل 

 ـرف الدين عن احلسـني بن ع  العمري عن القا ــي العالمـ  داسـ  بـن 

صور عن ع  بن أمحد المفري عن عبداهلل بن نمد بـن إسـامعي  حسـني املن

األما عن أبيه عن عبـداهلل بـن سـامل البصــري عـن الاــيخ نمـد بـن عـالء 

الدين الباب   عن أيب اهمداال إبراهي  النيقاـ عن ع  بن نمد املقدسـي عـن 

 أيب احلسن البينري عن لكريا األنصـاري عـن أيب النعـي  ر ـوان بـن نمـد

 عن إبراهي  بن أمحد التنوخي عن امل لف.

إسناد كتاب خمتار الصحاد للعالمة زين الدين أبي عبداهلل حممد بن أبي بكر بـن  
 هـ777عبدالقادر الرازي املتوفى سنة 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ العالم  ع  بن حسن املغريب عن 

إسـامعي  بـن نسـن  ـيده العالم  احلسـني العمري عن السـيد العالمـ  

إسحاذ عن  ـيخ اهسالم نمد بـن عـ  الاـوكاـ عـن الاــيخ الســيد 

سنييامن بن حييى األهدل عن الســيد أمحـد بـن نمـد األهـدل عـن الســيد 

حييى بن عمر األهدل عن أيب بينر بن ع  البطا  األهدل عن يوسف بـن 

ــدل عــن  ـــني األه ــن احلس ــاهر ب ــن الســـيد ط ــدل ع ــا  األه ــد البط نم

بدالرمحن الديبع عن لين الدين الاـرجي عن نفين الدين العنيوي عـن ع

ــى  ــن حيي ــا ب ـــيخ لكري ــن الا ــامخي ع ــا الا ــن أيب ال ــد ب ــن أمح ــه ع أبي
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اهسينندري عن نصـر بن أيب الفتو  احلضـرمي عـن أيب طـاهر نمـد بـن 

بيان األبياري عن نمد بن محية العويف عن عـ  بـن جعفـر التميمـي عـن 

 مد النيسابوري عن أيب بينر بن ع  عن امل لف.إسامعي  بن ن

إسناد كتاب القامو  ا يي للعالمة جمد الدين حممـد بـن يعقـوب بـن حممـد       
 هـ206الف وز آبادي املتوفى سنة 

يرويـه  ـــيدنا العمــراـ عـن الاـــيخ العالمــ  عبـداهلل بــن عبــدالينري  

العالمـ  أمحـد بـن  اجلرايف عن  ـيده العالم  ع  بن ع  اليامـ عن الســيد

نمد الينبسـي عن ع  بن أمحد المفري عن عبداهلل بـن نمـد بـن إسـامعي  

األما عن أبيه عن عبداهلل بـن سـامل البصــري الاـافعي املينـي عـن الاــيخ 

نمد بن عالء الدين الباب   املصـري عن أمحد بن نمد الغنيمي عن أمحد بن 

ل السـيوطي عن التقي نمد بـن داس  عن ناصـر الدين الطبالوي عن اجلال

 نمد بن الفهد عن امل لف. 

إسناد الكتاب دمام العربية أبي بشـر عمرو بـن عثمـان البصــري املعـروف بــ       
 هـ021سـيبويه املتوفى سنة 

يرويـه  ـــيدنا العمــراـ عـن الاـــيخ العالمــ  داسـ  بــن إبــراهي  عــن 

ـي العالمـ  نمـد بـن  ـيده العالم  إسحاذ بن عبداهلل املجاهد عن القا ـ

عبداهلل بـن  نمد العمراـ عن عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما عن أبيه عن

سـامل البصـــري الاــافعي املينـي عــن الاـــيخ نمــد بـن عــالء الــدين البــاب   

املصــري عــن أيب بينــر بـن إســامعي  الاــنواـ عـن إبــراهي  بــن عبــدالرمحن 
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د بن مقب  عـن الصـال  بـن أيب العنيقمي عن أيب الفض  السـيوطي عن نم

عمر عن الفدر بن البداري عن عمر بن طربلذ عن أيب بينر األنصاري عـن 

أيب نمد اجلـوهري عـن أيب عـ  الفارســي عـن أيب بينـر نمـد بـن الســري 

بينر بن  الساج عن أيب العباس املربال عن صالش بن إسحاذ اجلرمي وأيب عثامن

 مسعدة األخفب عن امل لف.نمد املالـ داال: أخربنا سعيد بن 

إسناد كتاب فقه اللغة وسـر العربية للعالمة أبي منصور عبداملل  بن حممد بن  
 هـ485إمساعيل الثعال  النيسابوري املتوفى سنة

يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  احلسن بن ع  املغريب عن 

سـامعي  بـن نسـن  ـيده العالم  احلسـني العمري عن القا ــي العالمـ  إ

إسـحاذ عـن  ــيخ اهسـالم نمـد بــن عـ  الاـوكاـ عـن  ــيده الســـيد 

عبدالقاالر الينوكباـ عن  ـيده السـيد سنييامن بن حييى األهدل عن الســيد 

أمحد بن نمد األهدل عن السـيد حييى بن عمر األهدل عن أيب بينر بن عـ  

الســيد طـاهر بـن البطا  األهدل عن يوسف بن نمد البطا  األهـدل عـن 

احلسـني األهدل عن عبد الرمحن الديبع عن لين الدين الاـرجي عن نفين 

الدين العنيوي عن أبيه عن أمحد بن أيب الا الاامخي عن عبـداهلل بـن نمـد 

احلضـرمي عن ع  بن عمر احلضـرمي عن نمد بن أيب القاس  اجلََبائي عـن 

يخ أمحد بن نمـد اهسـينندري القا ـي أمحد بن عبداهلل القريضـي عن الاـ

عن عبداهلل بن عبدالرمحن بن أيب إلياس عن سـامل بـن عبـدالغالب الاـافعي 

 عن نمد بن بركاش النحوي عن ع  بن نصـر بن الصباغ عن امل لف.
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إسناد كتاب أدب الكاتـو للعالمـة اللغـوي أبـي بكـر حممـد بـن حييـى الصـولي           
 هـ229املتوفى سنة 

 عن الاـيخ العالمـ  نمـد حسـن هنـد األهـدل يرويه  ـيدنا العمراـ

أخربنــا بجميعــه العالمــ  نمــد بــن عبــدالرمحن بــن احلســن بــن عبــدالباري 

األهدل أخربنا بجميعه العالم  نمد بن أمحد بن عبدالباري األهدل أخربنا 

بجميعه العالم  احلسن بن عبدالباري األهدل أخربنا الوجيه عبدالرمحن بن 

املرتضـى اليبيدي عن ابـن عـيام الـيعب  عـن الاـمن سنييامن األهدل عن 

نيمـي األنصـاري عـن  نمد بن عـالء الـدين البـاب   عـن أمحـد بـن نمـد الغ 

الامن الرم  عن لكريا األنصاري عن العي عبـدالرحي  بـن الفـراش عـن 

البدر بن عاع  عن احلـافظ أيب جعفـر بـن الـيبا الغرنـاطي عـن أيب احلسـن 

حلــافظ ابــن خــا اه ــبي  عــن أيب عبــداهلل نمــد بــن الســـراج عــن خالــه ا

ي عن أيب بينر نمـد بـن هاـام املصـحفي عـن ج   عبدالرمحن بن معمر املَْذح 

بـن  أبيه عن أيب الوليد عبداهلل بن نمد بن يوسف بن الفر ــي عـن أيب الفـتش

  ـيبدت اليناتب الفارسـي البغداالي عن امل لف.

ب للعالمة أبي العبا  حممد بـن يايـد املـربد    إسناد كتاب الكامل يف اللغة واألد
 هـ825املتوفى سنة 

 يرويه  ـيدنا العمراـ عن القا ـي العالم  أمحد بن نمـد لبـارة عـن 

احلسـني بن ع  العمري عن عبـداملنيك بـن حســني اآلنســي عـن القا ــي 

أمحد بن نمد بن ع  الاوكاـ عن والد  عن عبدالقاالر بن أمحد الينوكبـاـ 
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الامن نمد بن الطيب الاـردي املدـ عن أيب اهسـرار حسن بن عـ   عن

العجيمــي عــن ليــن العابــدين بــن عبــدالقاالر الطــربي عــن عبدالواحــد بــن 

اري عن امل سند املعمـر نمـد الغمـري عـن احلـافظ ابـن حجـر  إبراهي  احلَصَّ

قدســي دال أنبأنا أبو احلسن بن أيب املجد  فاها عن سنييامن بن محية يعني امل

أخربنا أبو القاس  عبدالرمحن بـن احلســني بـن احلبـاب يف كتابـه أخربنـا أبـو 

ـنيفي أخربنـا أبـو  املا ـي عطي  بن ع  أخربنا أبواحلسن عبـدالرمحن بـن الس 

احلسـني بن أيب مروان سـراج بن عبداملنيك بن ســراج عـن أبيـه حـدرني أبـو 

يى بن مالك بن عائذ سامًعا القاس  إبراهي  بن نمد بن لكريا اهْفي  عن حي

أخربنـا أبـو عــ  احلسـن بــن إبـراهي  اآلمـدي ونمــد بـن نمــد بـن صــبيش 

امل عيطي داال: حدرنا أبو احلسن ع  بن سنييامن األخفـب دـال: دـرا يل هـذا 

 الينتاب عىل أيب العباس نمد بن يييد املربال.

ن مكـرم بـن   إسناد كتاب لسان العرب للعالمة مجال الدين أبي الف ل حممد ب 
 هـ600علي بن منظور األنصاري املصـري املتوفى سنة

ــى  ــه  ـــيدنا العمــراـ عــن الاـــيخ العالمــ  عبدالواســع بــن حيي يروي

الواسعي عن  ـيده العالم  نمد بن عبداملنيك اآلنسـي عن السـيد العالم  

نمد بن عبداهلل الولير عن عبداهلل بن نمد بن إسامعي  األما عن أبيه عـن 

داهلل بن سامل البصـري الاافعي امليني عن إبراهي  الينـوراـ عـن سـنيطان عب

املياحي عن النور اليياالي عن الامن الرم  عن الـيين لكريـا األنصـاري 
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 عـــن ابـــن حجـــر العســـقالـ عـــن أيب هريـــرة عبـــدالرمحن بـــن نمـــد 

 من الدين بن أمحد الذهبي
(1)

 عن امل لف. 

                                     
أبو هريرة ابن احلافظ امل رخ الذهبي من احلفاظ وكبار املسندين يروي عن احلـافظ ابـن حجـر كثـًاا وهـو  (1)

 .أئم  عصـر  ودد ترج  له والد  يروي عن أبيه وغا  من 
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ثبت الدر الفريد اجلـامع ملتفرقـات األسـانيد للشــيخ العالمـة عبدالواسـع بـن        
 هـ(0265حييى الواسعي )ت

 يرويه  ـيدنا العمراـ عن صاحب الثبت مبا ـرة.

ثبت العقد الن ـيد فيما اتصل مـن األسـانيد للســيد العالمـة عبـدالكريم بـن       
 هـ(0215 )ت (0)عبداهلل أبوطالو

ــى  ــن حيي ــند عبدالواســع ب ـــيخ املس ــن الا ــراـ ع ـــيدنا العم ــه   يروي

الواسعي دال أرويه دراءة عىل  ـيدي العالم  القا ــي حســني بـن نسـن 

 املغريب وهو يرويه عن صاحب الثبت.

ثبت فتح القـوي يف ذكـر أسـانيد الســيد العالمـة حســ  بـن حممـد احلبشــي          
 هـ(0221)ت

ــر ـــيدنا العم ــه   ــى يروي ــن حيي ــند عبدالواســع ب ـــيخ املس ــن الا اـ ع

الواســعي دــال أرويــه دــراءة بمينــ  املاـــرف  عــىل  ـــيدي العالمــ  صــاحب 

 الثبت.

                                     
عالم  العنيامء والبحر الذي ال ينتهي ولين  بحر ساح  وكام دي  ولين بمحتـاج إىل مـد  مـاال  مينارمـه  (1)

تثني عنييه و د  ودد د  نما  يف  غفه بالعني  يف عيع أوداته من لي  و ار حتى بني  مبنيًغا عمياًم فأحرل 

 همع غا  وم لفاته عديدة مفيدة يف الفقه والتفسـا والنيغـ  وغاهـا املنطوذ واملفهوم وصنف وعع مامل

 (411)انظ املرجع الساب. ص ولد بمدين  الرو   ر  التيمها آخر أيامه حتى تويف 
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ــة       ـــيخ العالمـ ـــية للشـ ــة القدسـ ــانيد العليـ ــنية يف األسـ ــاخر السـ ــت املفـ  ثبـ
 هـ(0229عبداحلميد بن حممد قفُد  )ت 

ــ ــع ب ــند عبدالواس ـــيخ املس ــن الا ــراـ ع ـــيدنا العم ــه   ــى يروي ن حيي

 الواسعي دال أرويه عن  ـيدي العالم  صاحب الثبت.

ثبت عقود اليواقيت اجلوهريـة للســيد العالمـة عيـدرو  بـن عمـر احلبشــي        
 هـ(0204)ت

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن الاــيخ املسـند عبدالواسـع الواسـعي دـال 

أرويه عن  ـيدي العالم  حسـني احلباـي والسـيد عمر بافقيه كالمهـا عـن 

 احب الثبت.ص

ثبت هـادي املريـد إىل طـرق األسـانيد للقاضــي العالمـة يوسـف بـن إمساعيـل          
 هـ(0291النبهاني الب وتي نايل املدينة )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن الاـيخ املسند عبدالواسع بـن حييـى الواسـعي 

 دال أرويه عن صاحب الثبت إجالة باحلرم املدـ أمام الرو   الاـريف .

 د األسانيد للشـيخ العالمة أم  أفندي السفرجالني الدمشقيثبت عقو
ــى  ــن حيي ــند عبدالواســع ب ـــيخ املس ــن الا ــراـ ع ـــيدنا العم ــه   يروي

 الواسعي دال أرويه عن صاحب الثبت.

ثبــت العقــد املنظــوم يف أســانيد العلــوم للقاضـــي العالمــة عبــداهلل بــن علــي   
 هـ(0867الغال  )ت

ـ عن ا لاـيخ املسند عبدالواسـع بـن حييـى الواسـعي دـال يرويه  ـيدنا العمرا

 أرويه عن القا ـي العالم  نمد بن عبداهلل الغالبي عن أبيه صاحب الثبت.
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فهر  الفهار  وغ ها من األثبـات للعالمـة املسـند عبـداحلي بـن عبـدالكب        
 هـ(0228الكتاني )ت 

ظ يرو ا  ـيدنا العمراـ عن الاــيخ الـدكتور حســني بـن عـ  نفـو

 الينا مي عن صاحب الثبت.

أثبات عمر بن محدان "إحتاف ذوي العرفان ومطمـح الوجـدان واختصـاره إحتـاف     
 هـ(0272ادخوان" للعالمة ا دي عمر بن محدان ا رسـي التونسـي املكي )ت

يرو ا  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالم  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 صاحب الثبت.

الســند العــوالي للســـيد العالمــة حممــد أمــ  عابــدين    ثبــت عقــود الفلــي يف
 هـ(0898الدمشقي )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن الاــيخ املسـند عبدالواسـع الواسـعي دـال 

درأش  طر منه عىل أيب الا نمـد بـن أمحـد عابـدين عـن والـد  عـن عمـه 

 صاحب الثبت.

 هـ(0282ثبت السـيد العالمة جعفر بن إدريس الكتاني املغربي )ت 

ــى  ــن حيي ــند عبدالواســع ب ـــيخ املس ــن الا ــراـ ع ـــيدنا العم ــه   يروي

 الواسعي عن نمد بن جعفر الينتاـ عن أبيه صاحب الثبت.

ثبت اخلالصـة النافعـة العليـة للســيد العالمـة حممـد حبيـو اهلل الشـنقيطي         
 هـ(0272)ت

ــى  ــن حيي ــند عبدالواســع ب ـــيخ املس ــن الا ــراـ ع ـــيدنا العم ــه   يروي

 عن  ـيده صاحب الثبت.الواسعي 
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إرسال األسانيد يف وصل املصنفات واألجااء واملسانيد للشـيخ حممد بن الطيو 
 هـ(0061الشـرقي املغربي الفاسـي )ت 

يرو ا  ـيدنا العمراـ عن عبداهلل بن عبدالرمحن بن محيد عن ع  بـن 

دمي عن نمد بن نمد العمراـ عن نمد بـن عـ  الاـوكاـ عـ  ن أمحد السُّ

 عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن صاحب الثبت.

ثبت املسعى احلميد يف بيان وحترير األسانيد للعالمة املؤرخ أمحـد بـن حممـد    
 هـ(0299رافع الطهطاوي املصـري )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 صاحب الثبت.

ــن  ثبــت اجلــامع احلــاوي يف مرويــات الشـــر  قاوي للشـــيخ العالمــة عبــداهلل ب
 هـ(0886حجازي الشـرقاوي )ت 

ــى  ــن حيي ــند عبدالواســع ب ـــيخ املس ــن الا ــراـ ع ـــيدنا العم ــه   يروي

الواسعي عن ععس مـنه  نمـد حسـب اهلل املينـي عـن عـعس مـنه  عبـدالغني 

 الدمياطي عن صاحب الثبت.

سـند أبـي اخلـ     ثبت النفح املسكي يف شــيوخ أمحـد املكـي للعالمـة ا ـدي امل     
 هـ(0249أمحد بن عثمان العطار اسندي املكي )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 العالم  املحدث عمر بن محدان املحرسـي عن صاحب الثبت.
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ثبت سلسلة العسجد يف ذكر مشايخ السند للعالمة األثري السلفي صديق حسن 
 هـ(0219)ت  خان الِقنَّوجي

يرويه  ـيدنا العمـراـ عـن الســيد العالمـ  أمحـد بـن نمـد بـن نمـد 

لبارة عن العالم  املحدث عمـر بـن محـدان املحرســي عـن أمحـد بـن عـثامن 

 العطار امندي عن صاحب الثبت.

ثبت الشـيخ العالمة عبداهلل بن حممـد بـن عـامر الشـرباوي األزهـري املصــري       
 هـ(0060)ت

ـــيدنا  ــه   ــى يروي ــن حيي ــند عبدالواســع ب ـــيخ املس ــن الا ــراـ ع العم

الواسعي عن  ـيده نمد حسب اهلل امليني عن  ـيده عبدالغني الدمياطي 

 عن صاحب الثبت.

ثبت الفهرسة الكرب  والوسـطى والصـغر  مجيعهـا للمسـند املفعمـر أمحـد بـن        
 هـ(0242حممد بن اخلياط الاُّكاري )ت 

ر العالمـ  حســني بـن عـ  نفـوظ يرو ا  ـيدنا العمراـ عن الـدكتو

 الينا مي عن الاـيخ امل سند عبداحلي الينتاـ عن صاحب الثبت.

ثبت كفاية املستفيد ملا عال من األسـانيد للمسـند حممـد حمفـوظ بـن عبـداهلل       
 هـ(0222الْذمسـي )ت 

ــى  ــن حيي ــ  عبدالواســع ب ــن املســند العالم ــراـ ع ــه  ـــيدنا العم يروي

نمد بن نمد لبارة كالمها عن عمر بـن أيب بينـر  الواسعي والسـيد العالم 

 باجنيد امليني عن صاحب الثبت.
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ثبت الشمو  الشارقة يف أسانيد شـيوخنا املغاربة واملشـارقة للســيد العالمـة    
 هـ (0267حممد بن علي السنوسـي املكي املالكي )ت 

ــى  ــن حيي ــند عبدالواســع ب ـــيخ املس ــن الا ــراـ ع ـــيدنا العم ــه   يروي

 عن نمد بن جعفر الينتاـ عن أبيه عن صاحب الثبت. الواسعي

) ( ويرويه الاـيخ الواسعي عن السـيد العالمـ  عبـدالرمحن بـن 

نمد الاـريف اليبيدي عن  ـيده الاـريف نمـد بـن ناصــر احلـالمي 

 عن صاحب الثبت.

ــديري       ــد الب ــة حمم ــوالي للعالم ــانيد الع ــر األس ــوالي يف ذك ــواهر الغ ــت اجل ثب
 هـ(0041عروف بالربهان الشامي )ت الدمياطي امل

يرويه  ـيدنا العمراـ عن املسند عبدالواسع بـن حييـى الواسـعي عـن 

نمد بدر الـدين احلســيني عـن إبـراهي  السـقا عـن نمـد بـن نمـد األمـا 

الصغا املصـري عن أبيه نمد األما الينبا عن  ـيده ع  الصعيدي عـن 

 صاحب الثبت.

مهمات األسانيد وجمموعة لطيفـة يف نصـو  إجـازات     ثبت الطالع السعيد يف
 هـ(0228منيفة للعالمة السلفي مجال الدين بن حممد سعيد القامسي )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 املسند عبداحلي الينتاـ عن صاحب الثبت.
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 بن حممد الظاهري املدني ثبت حسن الوفا دخوان الصفاء للعالمة ا دي فاحل
 هـ(0282املالكي )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 عمر بن محدان عن صاحب الثبت.

) ( يرويه  ـيدنا العمراـ عن املسـند العالمـ  عبدالواسـع بـن حييـى 

 بت.الواسعي عن عمر باجنيد وبدر الدين احلسـيني كالمها عن صاحب الث

الكنا الفريد يف علم األسانيد للمسند أبي نصـر حممد بن عبدالقادر اخلطيو 
 هـ(0284)ت

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن الـدكتور العالمـ  حســني بـن عـ  نفـوظ 

 الينا مي عن الاـيخ املسند عبداحلي الينتاـ عن صاحب الثبت.

 هـ(0288 إجازة الوتري للعالمة املسند علي بن ظاهر الوتري املدني )ت
يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 عمر بن محدان وعمر باجنيد كالمها عن صاحب الثبت.

) ( يرويه  ـيدنا العمراـ عن املسـند العالمـ  عبدالواسـع بـن حييـى 

 الواسعي عن العالم  بدر الدين احلسـيني عن صاحب الثبت.
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سانيد العوالي للمسـند أبـي ا اسـن حممـد بـن خليـل       ثبت معدن الفلي يف األ
 هـ(0219القاوقجي الطرابلسـي الشامي )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

عمر بن محدان عن نمد بن سنييامن حسب اهلل املصــري رـ  املينـي الضــرير 

 عن صاحب الثبت.

ـ      ود بــن نســـيو احلمــااوي الدمشــقي     ثبــت عنــوان األســانيد للعالمــة حممـ
 هـ(0219)ت

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 عبداحلي الينتاـ عن عال الدين القاسمي عن صاحب الثبت.

ثبت احلبَّال للعالمـة عبـدالقادر بـن عمـر بـن صـاحل احلبـال الـُاب ي احللـ           
 هـ(0211)ت

ن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن يرويه  ـيدنا العمراـ ع

عبـداحلي الينتــاـ عــن نمـد املينــي بــن عــيول التونســي عــن نمــد صــالش 

 الالذدي عن صاحب الثبت.

ــن      ــة األثــري احلســن ب ــدهر للعالم ــان ال ــر األشـــياخ أعي  حــدائق الاهــر يف ذك
 هـ(0851أمحد بن عبداهلل عاكش ال ََّمدي )ت 
سـند العالمـ  عبدالواسـع الواسـعي عـن يرويه  ـيدنا العمراـ عن امل

عمر باجنيد عن ع  بن  اهر الوتري عن أمحد بـن نمـد املعـاىف الضـحوي 

 عن صاحب الثبت.
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ثبت الكابري الصغ  للمحدي املسند عبدالرمحن بن حممـد الكابـري الصـغ     
 هـ(0878"احلفيد" الدمشقي )ت 

نمـد لبـارة عـن يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن 

 عبداحلي الينتاـ عن عبداهلل بن الرويب السينري عن صاحب الثبت.

) ( يرويه  ـيدنا العمراـ عن املسند عبدالواسـع الواسـعي عـن بـدر 

الــدين احلســـيني عــن والــد  يوســف بــدر الــدين احلســـيني الدماــقي عــن 

 صاحب الثبت.

مد عابد بن أمحد ثبت حصـر الشارد يف أسانيد حممد عابد للعالمة ا دي حم
 هـ(0896علي األنصاري السندي املدني )ت 

 يرويـه  ـــيدنا العمــراـ عـن الاـــيخ العالمــ  داسـ  بــن إبــراهي  عــن 

 إسحاذ بن عبداهلل املجاهد عن نمد بن نمد العمراـ عن صاحب الثبت.

ثبت إحتاف األكابر بإسناد الدفاتر للعالمة األثري حممـد بـن علـي الشـوكاني     
 هـ(0891)ت 

 يرويه  ـيدنا العمراـ عن مفتي لديار اليمني  أمحد بن نمد لبارة عـن 

ع  بـن أمحـد السـدمي عـن نمـد بـن نمـد العمـراـ ونمـد بـن إسـامعي  

 الينبسـي الصنعانيان كالمها عن صاحب الثبت.

) ( ويرويه عن عبدالينري  بن عبـداهلل اجلـرايف عـن احلســني بـن عـ  

 سن إسحاذ عن املصنف.العمري عن إسامعي  بن ن
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 ثبت النفس اليماني والرود الرحياني للمسند العالمـة الوجيـه عبـدالرمحن بـن    
 هـ(0891سليمان األهدل )ت 

يـد  يرويه  ـيدنا العمراـ عن  ـيده العالم  عبداهلل بن عبدالرمحن مح 

 عن ع  بن أمحد السدمي عن نمد بن نمد العمراـ عن صاحب الثبت.

ار للمسند عمر بن عبدالكريم بن عبد رب الرسول العطار املكـي  ثبت عمر العط
 هـ(0845)ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن املسند عبدالواسع الواسعي عن نمـد بـدر 

الــدين احلســـيني عــن والــد  يوســف بــدر الــدين احلســـيني الدماــقي عــن 

 صاحب الثبت.

ند حممد بن علـي بـن   ثبت الدرر السنية فيما عال من األسانيد الشََّنوانية للمس
 هـ(0822منصور الشنواني )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

عبداحلي الينتاـ عن نمد بن سنييامن حسب اهلل امليني عن مصـطفى املـبنيط 

 عن صاحب الثبت.

ـري ثبت سد اأَلَرب من علوم ادسناد واألدب  مد بن حممد األم  الكـب  املصـ  
 هـ(0828)ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن املسند عبدالواسع بـن حييـى الواسـعي عـن 

نمد بدر الـدين احلســيني عـن إبـراهي  السـقا عـن نمـد بـن نمـد األمـا 

 الصغا عن أبيه صاحب الثبت.
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ثبت الثمـر اليـانع يف رفـع طـرق املسلسـالت واألجـااء واجلوامـع وثبـت قطـف          
صنفات يف الفنون واألثر للعالمة األثري املسـند صـاحل بـن    الثمر يف رفع أسانيد امل

 هـ(0802حممد الُعَمري الففّلاني املدني )ت 
يرويه  ـيدنا العمراـ عـن الاــيخ الـدكتور حســني بـن عـ  نفـوظ 

الينــا مي عــن عبــداحلي الينتــاـ عــن عبــداهلل بــن الرويــب الســينري عــن 

 عبدالرمحن اليَنْيَبري عن صاحب الثبت.

لصغر  والفهرسة الكرب  للعالمة حممـد التـاودي بـن سـودة املغربـي      الفهرسة ا
 هـ(0800)ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

عبداحلي الينتاـ عن أمحـد اليـاط اليكـاري عـن نمـد بـن أمحـد بنَّـاـ عـن 

 احلمومي عن صاحب الثبت.

لــي مــن اجلــواهر الغــوالي للمســند  ألفيــة الســند واملعجــم املخــتص ولقــي الف 
 هـ(0819العالمة ألبي الفيض حممد مرت ـى بن حممد الابيدي )ت 

يرو ا  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالم  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

عبداحلي الينتاـ عن عبداهلل بن الرويب السينري عن عبدالرمحن الينيبـري 

 عن صاحب األرباش.
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حممد البخاري األثري للمحدي حممد بن أمحد بـن  معجم العالمة صفي الدين 
 هـ(0811حممد البخاري ثم النابلسـي الشامي احلنفي األثري السلفي )ت 

يرو ا  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالم  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

عبداحلي الينتاـ عن عبداهلل بن الرويب السينري عن عبدالرمحن الينيبـري 

 العطار عن صاحب الثبت.عن أمحد بن عبيد اهلل 

ثبتا ادعـالم بأسـانيد األعـالم والنفحـات الغـوالي باألسـانيد العـوالي وقـرة         
 هـ(0055العيون يف أسانيد الفنون للعالمة أمحد بن حممد قاطن الصنعاني )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن الاــيخ الـدكتور حســني بـن عـ  نفـوظ 

ــ ــدالينبا الينت ــن عب ــداحلي ب ــن نســن الينــا مي عــن عب اـ عــن حســـني ب

األنصاري اليمني عن نمد بن ناصـر احلالمي الضمدي عن عبداحلميد بن 

 أمحد بن نمد داطن الصنعاـ عن أبيه صاحب الثبتني.

ثبت ادمام السفاريين احلنبلـي لإلمـام احلـافظ حممـد بـن أمحـد بـن سـامل         
 هـ(0022النابلسـي الَسفَّاريين األثري )ت 

راـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن يرويه  ـيدنا العم

عبداحلي الينتاـ عن عبداهلل بن الرويب السينري عن عبدالرمحن الينيبـري 

 عن نمد مرتضـى اليبيدي عن صاحب الثبت.
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فهرسة السندي الصغ  وشفاء العليل بالسند اجلليـل للعالمـة ا قـق األثـري     
 هـ(0026سع السندي الصغ  )ت أبي احلسن حممد بن مجال الدين بن عبدالوا

يـد عـن عـ  بـن  يرو ا  ـيدنا العمراـ عن عبداهلل بـن عبـدالرمحن مح 

دمي عن نمد بن نمد العمراـ عن عبداهلل بن نمد بـن إسـامعي   أمحد السُّ

 األما الصنعاـ عن صاحب الثبت.

سـند أبـي   ثبت املطِرب املعِرب اجلامع ألسانيد أهـل املشــرق واملغـرب للعالمـة امل    
 هـ(0026املفاخر عبدالقادر بن خليل بن عبداهلل َكِدك زادة املدني )ت 

يـد عـن عـ  بـن  يرويه  ـيدنا العمراـ عن عبـداهلل بـن عبـدالرمحن مح 

ــدمي عــن نمــد بــن نمــد العمــراـ عــن عبــدالرمحن بــن ســنييامن  أمحــد السُّ

 األهدل عن صاحب الثبت.

حممـد بـن إمساعيـل بـن صـالد األمـ        ثبت األم  الصـنعاني للعالمـة األثـري    
 هـ(0028الصنعاني )ت 

يـد عـن عـ  بـن  يرويه  ـيدنا العمراـ عن عبـداهلل بـن عبـدالرمحن مح 

دمي عن نمد بن نمد العمراـ عن عبداهلل بن نمد بـن إسـامعي   أمحد السُّ

األما الصنعاـ عن أبيه صاحب الثبت
(1)

. 

                                     
 وهذا السند مسنيس  بالصنعانيني، وكثا نما  يف هذا الثبت. (1)
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شــيوخه للعالمـة ا ـدي عبـدالرزاق بـن      رواية الفق  عبدالرزاق البيطار عـن  
 هـ(0229حسن البيطار الدمشقي السلفي )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 .املسند العالم  عبداحلي الينتاـ عن صاحب الثبت

ثبت حممد حياة السندي للعالمة األثري حممد حياة بن إبراهيم السِّـندي ثـم   
 هـ(0072)ت  املدني

يـد عـن عـ  بـن  يرويه  ـيدنا العمراـ عن عبـداهلل بـن عبـدالرمحن مح 

دمي عن نمد بن نمد العمراـ عن عبداهلل بن نمد بـن إسـامعي   أمحد السُّ

 األما عن أبيه عن صاحب الثبت.

 ثبــت نعمــان األلوســـي للعالمــة األثــري خــ  الــدين أبــي الربكــات نعمــان بــن    
 هـ(0206األلوسـي البغدادي )ت حممود بن عبداهلل 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 عبداحلي الينتاـ عن عال الدين القاسمي عن صاحب الثبت.

ثبت البدر األكمل مبسـندات الســيد حييـى بـن عمـر مقبـول األهـدل للعالمـة         
 هـ(0046حييى بن عمر األهدل )ت 
راـ عن داس  بن إبراهي  بن أمحد عـن إسـحاذ بـن يرويه  ـيدنا العم

عبداهلل املجاهد عن نمد بن نمد العمراـ عن نمد بن ع  الاوكاـ عـن 

عبدالقاالر بـن أمحـد الينوكبـاـ عـن عبـدالال. بـن أيب بينـر امليجـاجي عـن 

 صاحب الثبت.
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) ( يرو ا  ـيدنا العمراـ عن عبداهلل بن عبدالرمحن بن محيد عـن 

دمي عــن نمــد بــن نمــد العمــراـ عــن الوجيــه  عــ  بــن ــ  أمحــد السُّ

عبدالرمحن بن سنييامن األهدل عن أبيه عن أمحد بن نمد  ـريف األهدل 

 عن صاحب الثبت.

ثبت حليـة أهـل الف ـل والكمـال يف اتصـال األسـانيد بكفمَّـل الرجـال للعالمـة          
 هـ(0078ا دي إمساعيل بن حممد العجلوني الدمشقي )ت 

ـيدنا العمراـ عن املسند عبدالواسع بـن حييـى الواسـعي عـن يرويه  

نمد بدر الدين بن يوسف احلسـيني عن أبيه عن عبدالرمحن الينيبـري عـن 

 أمحد بن عبيد العطار عن صاحب الثبت.

ثبت املواهو اجلايلة يف مرويات ابن عقيلة للعالمة حممد بن أمحد بـن عقيلـة   
 هـ(0091املكي )ت 

يـد عـن عـ  بـن يرويه  ـيدنا الع مراـ عن عبـداهلل بـن عبـدالرمحن مح 

دمي عن نمد بن نمد العمراـ عن الوجيه عبدالرمحن بن سنييامن  أمحد السُّ

 األهدل عن أمر اهلل امليجاجي عن صاحب الثبت.

) ( ويرويه  ـيدنا العمراـ عن نمد بـن نمـد لبـارة عـن عبـداحلي 

ْفري عن عبدالرمحن   األهدل به.الينتاـ عن صايف اجل 
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ثبت شفاء العليل بالسند اجلليل للعالمة أبي احلسـن حممـد بـن حممـد صـادق      
 هـ(0026السندي )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن عبداهلل بن عبدالرمحن بن محيد عن عـ  بـن 

دمي عن نمد بن نمد العمراـ عن عبداهلل بن نمد بـن إسـامعي   أمحد السُّ

 بت.األما الصنعاـ عن صاحب الث

ناهة ريا  ادجازة املسـتطابة بـذكر مناقـو املشـايخ أهـل الروايـة وادصـابة        
 هـ(0810للعالمة أبي الاين عبداخلالق بن علي بن الاين املاجاجي )ت

يرويه  ـيدنا العمراـ عن داس  بن إبراهي  عـن إسـحاذ بـن عبـداهلل 

دل عـن املجاهد عن نمد بن نمد العمراـ عن عبدالرمحن بن سنييامن األه

 صاحب الثبت.

ثبت مفيت احلنابلة بدمشق الشـيخ عبدالقادر التغل  للعالمة عبـدالقادر بـن   
 هـ(0029عمر بن عبدالقادر التغل  )ت 

يرو ا  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالم  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

عبداحلي الينتاـ عن عبداهلل بن الرويب السينري عن عبدالرمحن الينيبـري 

 مد مرتضـى اليبيدي عن السفاريني عن صاحب الثبت.عن ن

ثبت ادمداد مبعرفة علو ادسناد للعالمة ا دي عبداهلل بن سـامل بـن حممـد    
 هـ(0024البصـري املكي )ت 

 يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن املســند عبدالواســع الواســعي عــن نمــد 

اـني عـن بدر الدين بن يوسف احلسـيني عن إبراهي  السقا عـن رعينيـب الف

 أمحد بن عبدالفتا  املنيَّوي عن صاحب الثبت.
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ــن       ــة أمحــد ب ــدقق  للعالم ــ  امل ــان املشــايخ ا قق ــة الطــالب  لبي ــت بغي  ثب
 هـ(0021حممد بن أمحد النَّْخلي املكي )ت 

 يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن املســند عبدالواســع الواســعي عــن نمــد 

لطيب الدماقي عـن نمـد بدر الدين بن يوسف احلسـيني عن عبدالقاالر ا

 خنيي  الينام  عن إسامعي  بن نمد العجنيوـ عن صاحب الثبت.

ثبـت الاُّْرقـاني للعالمـة حممـد بـن عبـدالباقي بـن يوسـف الارقـاني املصـــري          
 هـ(0088املالكي )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـارة عـن 

 صـوفان القـدومي عـن سـنيي  العطـار عمر بن محدان املحرسـي عن عبـداهلل

عن جد  حامد العطار عن نمد بن نمد مرتضــى اليبيـدي عـن عبـداحلي 

 البهنسـي واجلوهري واملنيوي رالرته  عن صاحب الثبت.

أثبات الُعجيمي للمسند ا دي أبي البقاء حسن بن علـي بـن حممـد بـن عمـر      
 هـ(0002الُعَجيمي املكي )ت 

 عن عبداهلل بن عبدالرمحن بن محيد عن ع  بـن يرو ا  ـيدنا العمراـ

دمي عن نمد بن نمد العمراـ عن نمد بـن عـ  الاـوكاـ عـن  أمحد السُّ

عبدالقاالر بن أمحد الينوكباـ عن نمد بن الطيب الاـردي املغـريب الفاســي 

 عن صاحب األرباش.
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ــورا      ــردي الك ــن الك ــن حس ــراهيم ب ــة إب ــاظ اسمــم للعالم ــم ديق ــت األم ني ثب
 هـ(0010)ت

يرويه  ـيدنا العمراـ عن املسند عبدالواسع بـن حييـى الواسـعي عـن 

نمد بدر الدين بن يوسف احلسـيني عن أبيه عن عبدالرمحن الينيبـري عـن 

 خنيي  بن عبدالسالم بن نمد الينام  عن أبيه عن صاحب الثبت.

ودانـي  ثبت صلة اخللف مبوصول السلف للعالمة املسند حممد بـن سـليمان الرُّ  
 هـ(0154املغربي )ت 

 يرويــه  ـــيدنا العمــراـ عــن املســند عبدالواســع الواســعي عــن نمــد 

بــدر الــدين بــن يوســف احلســـيني عــن أيب نصـــر الطيــب عــن عبــدالرمحن 

الينيبري عن مصطفى الرمحتي عن صالش بن إبراهي  اجلينيني عن صاحب 

 الثبت.

سانيد للعالمة حممد بن عـالء  منتخو األسانيد يف وصل املصنفات واألجااء وامل
 هـ(0166الدين البابلي القاهري )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عـن الاــيخ الـدكتور حســني بـن عـ  نفـوظ 

الينا مي عن عبـداحلي الينتـاـ عـن عبـداهلل صـوفان القـدومي عـن سـنيي  

العطار عن جد  حامد العطـار عـن نمـد بـن نمـد مرتضــى اليبيـدي عـن 

 ب  عن صاحب الثبت.أمحد بن ساب. اليع
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ثبت ابن العجل اليمين للعالمة أمحـد بـن حممـد بـن أمحـد بـن حممـد الَعِجـل         
 هـ(0164اليمين )ت 

يرو ا  ـيدنا العمراـ عن عبداهلل بن عبدالرمحن بن محيد عن ع  بـن 

دمي عن نمد بن نمد العمراـ عن نمد بـن عـ  الاـوكاـ عـن   أمحد السُّ

ينوكباـ عن نمد بن الطيب الاـردي املغـريب الفاســي عبدالقاالر بن أمحد ال

 عن حسن بن ع  العجيمي عن صاحب الثبت.

ثبت ريا  أهل اجلنة يف آثار أهل السنة للعالمـة تقـي الـدين عبـدالباقي بـن      
 هـ(0160عبدالباقي البعلي الدمشقي احلنبلي )ت 

عن يرويه  ـيدنا العمراـ عن املسند عبدالواسع بن حييى الواسعي 

ــن  ــب ع ــن أيب نصـــر الطي ـــيني ع ــن يوســف احلس ــدين ب ــدر ال ــد ب نم

عبدالرمحن الينيبري احلفيد عن أبيه نمـد بـن عبـدالرمحن الينيبـري عـن 

جــد  عبــدالرمحن بــن نمــد الينيبــري اجلــد عــن أيب املواهــب نمــد بــن 

 عبدالبادي البَع  عن أبيه صاحب الثبت.

د الكتـو املشـهورة واألجـااء    اجملمع املؤسـس للمعجـم املفهـر  وجتريـد أسـاني     
 هـ(298املنثورة كالهما للحافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالني )ت 

يرو ا  ـيدنا العمراـ عن املسند عبدالواسع بن حييـى الواسـعي عـن 

نمد بدر الدين بن يوسف احلسـيني عن أيب نصـر الطيب عـن عبـدالرمحن 

غني بـن إسـامعي  املقدســي الينيبري عن تقي الدين نمد احلنب  عن عبدال
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الدماقي عن نج  الدين نمـد بـن نمـد عـن أبيـه بـدر الـدين الغـيي عـن 

 لكريا األنصاري عن صاحب الثبت.

مشـــيخة العالمــة احلــافظ ســـراا الــدين عمــر بــن علــي القــاويين القرشـــي    
 هـ(691)ت

يـد عـن عـ  بـن  يرويه  ـيدنا العمراـ عن عبـداهلل بـن عبـدالرمحن مح 

دمي عن نمد بن نمد العمراـ عن نمد بـن عـ  الاـوكاـ عـن أمحد السُّ 

عبدالقاالر بـن أمحـد الينوكبـاـ عـن عبـدالال. بـن أيب بينـر امليجـاجي عـن 

 .صاحب الثبت

يــد عــن   ) ( يرو ــا  ـــيدنا العمــراـ عــن عبــداهلل بــن عبــدالرمحن مح 

دمي عن نمد بن نمد العمراـ عن الوجيه عبدال رمحن بن ع  بن أمحد السُّ

سنييامن األهدل عن أبيه عن أمحد بن نمد  ـريف األهـدل عـن عبـداهلل بـن 

سامل البصـري وأمحد بن نمد الند  كالمها عن إبراهي  بن احلسن الينرالي 

الينوراـ وعيسـى الثعالبي كالمها عن أمحد بـن نمـد القاا ــي عـن أمحـد 

ن ابـن حجـر عـن الاناوي عن نمد بن أمحد الرم  عن لكريا األنصاري ع

 .نمد بن يعقوب الفاولآباالي عن صاحب املاـيد 
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املعجم العلي للقاضـي احلنبلي ومعجـم التقـي بـن أبـي عمـر كالهمـا للعالمـة        
األثــري القاضـــي تقــي الــدين ســليمان بــن محــاة بــن أمحــد املقدســـي احلنبلــي    

 هـ(609)ت
رة عـن يرويه  ـيدنا العمراـ عن السـيد العالمـ  نمـد بـن نمـد لبـا

عمر بن محدان عن فالش الماهري عن نمد بن ع  السنوسـي عن نمد بن 

ع  املالوـ عن حسن بن ع  العجيمي عن أمحد بن نمـد القاا ــي عـن 

أمحد الاناوي عن نمـد بـن أمحـد الـرم  عـن لكريـا األنصـاري عـن نجـ  

اهلل الدين عمر بن نمد بن فهد عن لين الدين بن سـنييامن بـن الاوال بـن عبـد

املوصــ  رــ  الدماــقي عــن ابــن رجــب احلنــب  عــن ابــن دــي  اجلوليــ  عــن 

 .صاحب الثبت

مشـيخة ابن عبدالدائم لإلمـام أبـي العبـا  أمحـد بـن عبدالـدائم املقدســي        
 هـ(772احلنبلي األثري )ت 

يرويه  ـيدنا العمراـ عن املسند عبدالواسع بن حييى الواسعي عن 

ــ ــن يوســف احلس ــدين ب ــدر ال ــد ب ــن نم ــب ع ــن أيب نصـــر الطي ـيني ع

عبــدالرمحن الينيبــري عــن تقــي الــدين نمــد احلنــب  عــن عبــدالغني بــن 

إسامعي  املقدسـي الدماقي عن نج  الدين نمد بن نمد عـن أبيـه بـدر 

الدين الغيي عن لكريا األنصاري عـن احلـافظ ابـن حجـر ولينـب بنـت 

سـام عـ ن  ــيخ اهسـالم أمحد الاوييني كالمها عن إبراهي  بن نمـد الرَّ

 .ابن تيمي  عن صاحب املاـيد 
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الوجيا يف ذكر اجملاز واجمليا ومعجم السفر كالهما للحافظ األثري أبـي طـاهر   
 هـ(967أمحد بن حممد بن أمحد األصبهاني ثم ادسكندراني السَِّلفي )ت

يرو ا  ـيدنا العمراـ عن داس  بن إبراهي  عن إسـحاذ بـن عبـداهلل 

بـن نمـد العمـراـ عـن الوجيـه عبـدالرمحن بـن سـنييامن  املجاهد عن نمـد

األهدل عن أبيه عن أمحد بـن نمـد  ــريف األهـدل عـن عبـداهلل بـن سـامل 

البصـري عن نمـد بـن العـالء البـاب  عـن سـامل بـن نمـد السـنهوري عـن 

النج  الغيطي عن لكريا األنصاري عن ابن حجر عن أيب إسحاذ التنوخي 

 فر بن ع  اممداـ عن صاحب الثبت.عن أمحد احلجار عن جع
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 4 ....................................... صاحو الذمجة صورة من تقريظ
 7 ............................................. تقريظ صاحو الذمجة

 6 ................................................... مقدمة املـؤلـف
 5 حممد بن إمساعيل بن حممد العمراني ترمجة موجاة للقاضـي العالمة :املبحث األول

 2 .......................................................... :اسمه ونسبته

 11 .............................................................. :مولد 

 11 ............................................................... :ناأته

 11 ..................................................... :لوجتا  وأوالال 

 11 ............................................. :أسـرته ومينانتها العنيمي 

صالش بن  اجلد األعىل لصاحب التع ، القا ـي ع  بن حسـني بن

 19 ...................................................  ايع الَعْمراـ

 11 .................بن ع  بن حسـني العمراـالقا ـي العالم  نمد 

 11 ......................... القا ـي أمحد بن ع  بن حسـني العمراـ

 12 ....... أبو الدرالاء القا ـي العالم  نمد بن نمد بن ع  العمراـ

 91 .................. أبو هريرة عبدالرمحن بن نمد بن ع  العمراـ

 91 .................القا ـي العالم  حسـني بن نمد بن ع  العمراـ

 91 .................... القا ـي عبداهلل بن حسـني بن نمد العمراـ

 91 ................................ القا ـي إسامعي  بن نمد العمراـ
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 99 ..........   العمراـالقا ـي العالم  األاليب عبدالرمحن بن إسامعي

صاحب التع  سامح   ـيدنا ووالدنا القا ـي العالم  الفقيه املجتهد 

 94 ................................. امل فتي نمد بن إسامعي  العمراـ

 95 ............................................................ : ـيوخه

 41 ............................................ ذ كر بع   ـيوخ الرواي :

 11 .............................................................:تالمذته

 12 ............................................ :جهوال  العنيمي  والدعوي 

 11 ........................................................ :تدريسه

 11 .......................................................... فتاوا :

 51 ......................................................... :م لفاته

 51 ....................................................... :فو اتهن

 51 ............................ :بع  األعامل والو ائف التي توالها

 54 ............................................. :مذهبه الفقهي والعقدي

 51 ................................................. :ء أه  العني  عنييهرنا

 52 .............................. :عني  من نصائحه وتوجيهاته لطنيب  العني 

 95 ......... حممد بن إمساعيل العمراني أسانيد القاضـي العالمة: املبحث الثاني
 52 ................... سند القرآن الينري  برواي  حف  عن عاص  الينويف:

 70 ................... األسانيد املتصلة بكتو التوحيد والعقيدة: الفصل األول
إسناال كتاب اتطها االعتقاال عن أالران اهحلاالا لنياـيخ العالم  نمد بن 

 11 ...................... هـ1119إسامعي  بن األما الصنعاـ املتوىف سن  
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نيم  إسناال كتايَب ا التحف يف مذاهب السنيف والدر النضـيد يف إخالص ك

 11 ........... هـ1951التوحيدا لنيعالم  نمد بن ع  الاوكاـ املتوىف سن  

إسناال اكتاب التوحيد الذي هو ح. اهلل عىل العبيدا لممام املجدال نمد بن 

 19 ..................... هـ1911عبد الوهاب التميمي النجدي املتوىف سن 

 إسناال كتاب ملع  االعتقاال اماالي إىل سبي  الر اال لنيعالم  موف. الدين 

 19 .......... هـ191عبداهلل بن أمحد بن نمد بن ددام  املقدسـي املتوىف سن  

 الواسطي  ومنهاج السن  لاـيخ اهسالم أيب العباس أمحد بن كتايَب العقيدةإسناال 

 14 ............................... هـ291عبد احلنيي  ابن تيمي  املتوىف سن  

إسناال كتاب العقيدة الطحاوي  لممام أيب جعفر أمحد بن نمد بن سالم  

 14 .................................. هـ491الطحاوي احلنفي املتوىف سن  

إسناال كتاب الدرر املضـي   يف عقيدة الفرد  الناجي  املاهورة بالعقيدة 

اريني املتوىف سن   فَّ اريني  لنيعالم  نمد بن أمحد بن سامل السَّ فَّ  11 هـ1111السَّ

إسناال كتاب الاـريع  لممام املحدث أيب بينر نمد بن احلسـني اآلجري 

 11 ................................................... هـ411املتوىف سن  

إسناال كتاب عقيدة السنيف وأصحاب احلدي  لممام أيب عثامن إسامعي  بن 

 15 ............................... هـ112  عبدالرمحن الصابوـ املتوىف سن

إسناال كتاب العواص  والقواص  يف الذب عن سن  أيب القاس  لنيعالم  

 11 ..................... هـ111املجتهد نمد بن إبراهي  الولير املتوىف سن 

 لعني  الاامخ يف إيثار احل. عىل اآلباء واملاايخ لنيعالم  صالش بنكتاب اإسناال 

 12 .............................. هـ1111مهدي بن ع  املَقب  املتوىف سن  
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إسناال كتاب التوحيد لممام أيب بينر نمد بن إسحاذ بن خييم  السنيمي 

 12 ........................................ـ ه411النيسابوري املتوىف سن  

إسناال كتاب اهيامن لنيحافظ أيب عبداهلل نمد بن إسحاذ بن مند  املتوىف سن  

 11 .............................................................. هـ425

 عاص  املتوىف سن  إسناال كتاب السن  لممام أيب بينر أمحد بن عمرو بن أيب

 12 .............................................................. هـ912

إسناال كتاب اهبان  عن  ـريع  الفرد  الناجي  وخانب  الفرذ املذموم  لممام 

 21هـ412أيب عبداهلل عبيداهلل بن نمد العينربي املعروف بابن بط  املتوىف سن  

 60 ......................... األسانيد املتصلة بكتو التفاسـ : الفصل الثاني
إسناال كتاب ا تفسـا اجلاللنيا لممامني جالل الدين نمد بن أمحد املح  ش 

 21 ..... هـ211 بينر السـيوطي شهـ، وجالل الدين عبدالرمحن بن أيب111

إسناال تفسـا معامل التنيي  وأسـرار التأوي  لممام أيب نمد احلسـني بن 

 29 ................... هـ511مسعوال بن نمد البغوي الاافعي املتوىف سن  

إسناال تفسـا القرآن العمي  لنيحافظ أيب الفداء إسامعي  بن عمر بن كثا 

 24 .......................................... هـ221الدماقي املتوىف سن  

إسناال تفسـا فتش القدير اجلامع بني فنَّي الرواي  والدراي  من عني  التفسـا 

 24 .................... هـ1951ع  الاوكاـ املتوىف سن  لنيعالم  نمد بن 

إسناال تفسـا اجلامع ألحينام القرآن واملبني ملا تضمنه من السن  وآي الفردان 

لنيحافظ أيب عبداهلل نمد بن أمحد بن أيب بينر بن فر  األندلسـي القرطبي 

 21 ................................................... هـ121املتوىف سن  
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 تفسـا جامع البيان عن وجو  تأوي  آي القرآن لممام أيب جعفر نمد بنإسناال 

 21 .............................. هـ411جرير بن يييد الطربي املتوىف سن  

ـا لنيحافظ أيب الفرج عبدالرمحن بن ع  بن نمد إسناال تفسـا لاال املس

 25 .............................. هـ522املعروف بابن اجلولي املتوىف سن  

إسناال تفسـا املحرر الوجيي يف تفسـا الينتاب العييي لممام عبداحل. بن 

 21 .......................... هـ511غالب بن عطي  األندلسـي املتوىف سن  

إسناال تفاسـا الواحدي البسـيط والوسـيط والوجيي لممام أيب احلسن ع  بن 

 21 ................. هـ111أمحد بن نمد الواحدي النيسابوري املتوىف سن 

ـا البحر املحيط أليب حيان نمد بن يوسف بن ع  الغرناطي إسناال تفس

 22 ......................................... هـ215األندلسـي املتوىف سن  

إسناال التفسـا الينبا أو مفاتيش الغيب لممام أيب عبداهلل نمد بن عمر بن 

 21 .... هـ تقريبًا115املتوىف سن   احلسن الرالي فدر الدين الرالي الاافعي

إسناال تفسـا لباب التأوي  يف معاـ التنيي  لعالء الدين ع  بن نمد بن 

 21 .................. هـ211إبراهي  املعروف بالالن الاافعي املتوىف سن  

إسناال تفسـا أنوار التنيي  وأسـرار التأوي  ناصـر الدين عبداهلل بن عمر بن 

 22 .......................... هـ115نمد الاـاالي البيضاوي املتوىف سن 

أوي  إسناال تفسـا الينااف عن حقائ. التنيي  وعيون التأوي  يف وجو  الت

 22 ... هـ541أليب القاس  نموال بن عمر اليخماـري الوارلمي املتوىف سن  

 20 ..................... األسانيد املتصلة بعلوم القرآن الكريم: الفصل الثالث
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ملقدم  فيام عىل دارا القرآن أن يعنيمه املاهور باملقدم  اجليري  إسناال نم  ا

لممام املقرا  من الدين نمد بن نمد بن نمد اجليري املتوىف سن  

 11 .............................................................. هـ141

 مياح  إسناال نم  القصـيدة الاداني  يف  ويد القرآن لممام املقرا أيب

 11 .........................هـ495موسـى بن عبيد اهلل الاداـ املتوىف سن  

ة امل جيد يف معرف  التجويد لممام املقرا عني   دَّ إسناال نم  عمدة املفيد وع 

  الدين أيب احلسن ع  بن نمد بن عبدالصمد السداوي الاافعي املتوىف سن

 19 .............................................................. هـ114

إسناال كتاب ا اهتقان يف عنيوم القرآن النيحافظ جالل الدين أيب الفض  

 14 ................. هـ(211عبدالرمحن بن أيب بينر السـيوطي املتوىف سن  )

تاب الربهان يف عنيوم القران لنيعالم  بدر الدين نمد بن عبداهلل بن إسناال ك

 14 ........................... هـ221هباالر اليركاـي الاافعي املتوىف سن  

إسناال كتاب املقدم  يف أصول التفسـا لاـيخ اهسالم: أيب العباس أمحد بن 

 11 ................................ هـ291  املتوىف سن  عبد احلنيي  بن تيمي

 27 ..................... األسانيد املتصلة بكتو السـ ة النبوية: الفصل الرابع
اذ لممام أيب إسناال كتاب املبتدأ واملبع  واملغالي املاهور بسـاة ابن إسح

 11 ........... هـ151بينر نمد بن إسحاذ بن يسار املدـ املطنيبي تويف سن 

إسناال كتاب السـاة النبوي  البن هاام لممام أيب نمد عبداملنيك بن هاام بن 

 12 ............................. هـ911أيوب احلماي البصـري تويف سن  

إسناال كتاب نور العيون يف تنيدي  سـاة األمني املأمون لنيحافظ أيب الفتش 

 11 .... هـ241نمد بن نمد بن نمد بن سـيد الناس األندلسـي املتوىف سن  
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يف اختصار سـاة الرسول لنيحافظ إسامعي  بن عمر بن كثا إسناال الفصول 

 11 ................................. هـ221الدماقي الاافعي املتوىف سن  

إسناال كتاب الافاء بتعريف حقوذ املصطفى لنيقا ـي أيب الفض  عياا بن 

 12 ................ هـ511موسـى بن عياا اليحصبي املاليني املتوىف سن  

إسناال كتاب الاال املعاال يف هدي خا العباالا لممام أيب عبد اهلل نمد بن أيب 

 21 ............. هـ251بينر بن أيوب املاهور بـ ابن دي  اجلولي  املتوىف سن 

إسناال نم  األرجولة املي ي  يف ذكر حال أ ـرف الربي  لممام ع  بن ع  بن 

 21 ............................ هـ229أيب العي بن عطاء احلنفي املتوىف سن  

 58 ......................... األسانيد املتصلة بكتو احلديث: الفصل اخلامس
 إسناال اجلامع املسند الصحيش املدتصـر من أمور رسول اهلل 

وسننه وأيامه املعروف بـ صحيش البداري لممام أيب عبداهلل نمد بن 

 29 .................................. هـ951إسامعي  البداري املتوىف سن  

املسند الصحيش املدتصـر من السنن بنق  العدل عن العدل عن رسول إسناال 

املعروف بـ صحيش مسني  لممام أيب احلسـني مسني  بن  اهلل 

 24 ...................... هـ911احلجاج القاـاي النيسابوري املتوىف سن  

 يب الاوال لممام احلافظ أيب الاوال سنييامن بنكتاب السنن املعروف بـ سنن أإسناال 

 21 ............................... هـ925األ ع  السجستاـ املتوىف سن  

إسناال كتاب ااملجتبى من السننا وهي السنن الصغرى املعروف بـ سنن 

 22 هـ414ىف سن  النسائي لممام أيب عبدالرمحن أمحد بن  عيب النسائي املتو
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ومعرف   إسناال ااجلامع املدتصـر من السنن عن رسول اهلل 

الصحيش واملعنيول وما عنييه العم ا املعروف بـ سنن التمذي لممام أيب 

 22 ........... هـ922عيسـى نمد بن عيسـى بن سورة التمذي املتوىف سن  

 كتاب السنن املعروف بـ سنن ابن ماجه لممام احلافظ أيب عبداهلل نمد بنإسناال 

 119 ............................ هـ924يييد بن ماجه القيويني املتوىف سن  

مام أيب عبد اهلل أمحد بن نمد بن حنب  الاـيباـ املتوىف إسناال كتاب املسند لم

 114 .........................................................هـ911سن  

إسناال كتاب املوطأ لممام أيب عبد اهلل مالك بن أنن األصبحي املتوىف سن  

 111 .................................. )(هـ برواي  حييى بن حييى النييثي122

إسناال سنن الدارمي لممام أيب نمد عبداهلل بن عبدالرمحن الدارمي 

 111 ...................................... هـ955السمردندي املتوىف سن  

محد بن أيوب إسناال م عج  الطرباـ الينبا لممام أيب القاس  سنييامن بن أ

 115 .......................................... هـ411الطرباـ املتوىف سن  

 معجَمي الطرباـ األوسط والصغا كالمها لممام أيب القاس  سنييامن بنإسناال 

 111 ............................. هـ411أمحد بن أيوب الطرباـ املتوىف سن 

إسناال مسند احلميدي لممام أيب بينر عبداهلل بن اليبا القر ـي األسدي 

 111 ......................................... هـ912احل ميدي املتوىف سن  

إسناال كتاب املسند الصحيش عىل التقاسـي  واألنواع من غا وجوال دطع يف 

ربوش جر  يف نادنييها املاهور بصحيش ابن حبان لممام أيب حات   سندها وال

 112 ..................... هـ451نمد بن حبان التميمي الب ستي املتوىف سن  
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إسناال كتاب مسند أيب الاوال الطيالسـي لممام أيب الاوال سنييامن بن الاوال 

 111 ..................... هـ914البصـري املتوىف سن  الفارسـي الطيالسـي 

إسناال كتاب مسند أيب يعىل لممام أيب يعىل أمحد بن عىل بن مثنى التميمي 

 111 .......................................... هـ412املوص  املتوىف سن  

ِّش  إسناال ك
يد بن نصـر الين  يد لممام أيب نمد عبد بن مح  تاب مسند عبد بن مح 

 112 ................................................... هـ912املتوىف سن 

إسناال كتاب مسند البيار لممام أيب بينر أمحد بن عمرو الَعتيَني البصـري 

 111 ............................................ هـ929البيار املتوىف سن  

إسناال كتاب مسند الاافعي لممام أيب عبداهلل نمد بن إالرين الاافعي 

 111 ........................................... هـ911املطنيبي املتوىف سن  

 ي إسناال كتاب خمتصـر املدتصـر من املسند الصحيش عن النب

من غا دطع يف أرناء  بنق  العدل عن العدل موصوال إليه 

السند والجر  يف ناد  األخبار التي نذكرها بماـي   اهلل تعاىل املاهور 

نيمي  بصحيش ابن خييم  لممام أيب بينر نمد بن إسحاذ بن خييم  السُّ

 119 ....................................... هـ411النيسابوري املتوىف سن  

نمد بن  إسناال كتاب مسند احلارث بن أيب أسام  لممام أيب نمد احلارث بن

 114 ................................ هـ919أيب أسام  البغداالي املتوىف سن 

بداهلل بن ع إسناال كتاب املستدرج عىل صحيش مسني  لممام أيب نعي  أمحد بن

 114 ................................... هـ141أمحد األصبهاـ املتوىف سن  

إسناال كتاب خمتصـر املسند الصحيش امل لف عىل صحيش مسني  لممام أيب 

 111 ... هـ411عوان  يعقوب بن إسحاذ بن إبراهي  االسفراييني املتوىف سن  
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إسناال املستدري عىل الصحيحني لممام أيب عبداهلل نمد بن عبداهلل بن نمد 

 115 ................................ هـ115احلاك  النيسابوري املتوىف سن 

سن ع  بن لممام أيب احل إسناال كتاب السنن عن رسول اهلل 

 115 ......................... هـ415عمر البغداالي الداردطني املتوىف سن  

 إسناال كتاب  ـر  معاـ اآلرار املدتنيف  املأرورة عن رسول اهلل 

يف األحينام لممام أيب جعفر أمحد بن نمد بن سالم  الطحاوي املتوىف سن  

 112 ............................................................. هـ491

إسناال كتاب مسند الاهاب لممام أيب عبداهلل نمد بن سالم  الق ضاعي 

 112 ......................................... هـ151الاافعي املتوىف سن  

ـاوي  بن  هرالار الدينيمي إسناال كتاب مسند الفرالوس لممام أيب  جاع    

 111 .......................................... هـ512اممذاـ املتوىف سن  

إسناال كتاب األالب املفرال لممام أيب عبداهلل نمد بن إسامعي  البداري املتوىف 

 111 .........................................................هـ951سن  

إسناال كتاب السنن الينربى لممام أيب بينر أمحد بن احلسـني البيهقي املتوىف 

 112 .........................................................هـ151سن  

إسناال كتاب عم  اليوم والنييني  لممام أيب بينر أمحد بن نمد بن إسحاذ 

ني املتوىف سن    191 ............................... هـ411الدينوري بن السُّ

إسناال كتاب السنن لممام أيب عثامن سعيد بن منصور البيال الراساـ ر  

 191 ............... هـ992اجلولجاـ البنيدي ر  املرولي امليني املتوىف سن  

ال كتاب املصنف لممام أيب بينر عبدالرلاذ بن مهام احلماي الصنعاـ إسنا

 191 .................................................. هـ911املتوىف سن  
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إسناال كتاب املصنف لممام أيب بينر عبداهلل بن نمد بن أيب  ـيب  الينويف 

 199 .................................................. هـ945املتوىف سن  

إسناال كتاب  عب اهيامن لممام أيب بينر أمحد بن احلسـني البيهقي املتوىف سن  

 194 ............................................................. هـ151

ن إسناال كتب ابن أيب الدنيا لممام أيب بينر عبداهلل بن نمد بن عبيد بن سفيا

 194 ............ هـ911البغداالي امل ال ب املاهور بابن أيب الدنيا املتوىف سن  

 191 ...................................... :املتون احلديثي  * منيح. ببع 

دواعد األحيناما املعروف بـ األربعني إسناال متن ااألربعني يف مباـ اهسالم و

 191 .............. هـ121النووي  لممام حييى بن  ـرف النووي املتوىف سن  

 إسناال متنااليياالة الرجبي  عىل األربعني النووي  لنيحافظ عبد الرمحن بن أمحد بن

 195 ............ هـ225احلنب  املتوىف سن   عبدالرمحن املعروف بـ ابن رجب

إسناال متن ابنيوغ املرام من أالل  األحيناما لنيحافظ أمحد بن ع  بن حجر 

 195 ............................... هـ159العسقالـ املصـري املتوىف سن  

إسناال كتاب عمدة األحينام يف معامل احلالل واحلرام عن خا األنام نمد 

 مما اتف. عنييه الاـيدان: البداري ومسني  لممام عبدالغني بن 

 191 .............................. هـ 111سن   عبدالواحد املقدسـي املتوىف

با لممام احلافظ عبد العمي  بن عبد القوي إسناال كتاب االتغيب والتهي

 192 .......................................... هـ151املنذري املتوىف سن  

إسناال كتاب ارياا الصاحلني من حدي  سـيد املرسنينيا لممام أيب لكريا 

 191 ............................ هـ121حييى بن  ـرف النووي املتوىف سن  
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اجلامع الينبا والصغا لممام جالل الدين عبدالرمحن بن أيب بينر إسناال كتايَب 

 191 ........................................ هـ211السـيوطي املتوىف سن  

عبدالسالم بن عبداهلل بن إسناال كتاب منتقى األخبار ملجد الدين أيب الربكاش 

 192 ............................ هـ159الضـر بن تيمي  احلراـ املتوىف سن 

األذكار املنتدب من كالم سـيد األبرار لممام أيب لكريا حييى بن إسناال كتاب 

 192 .................................... هـ121 ـرف النووي املتوىف سن  

 020 .............. األسانيد املتصلة بكتو شـرود احلديث النبوي: الفصل الساد 
إسناال كتاب فتش الباري  ـر  صحيش البداري لنيحافظ أمحد بن ع  بن 

 141 .................................. هـ159حجر العسقالـ املتوىف سن  

 كتاب عمدة القاري  ـر  صحيش البداري لنيعالم  أيب نمد نموال بنإسناال 

 141 ....................................... هـ155أمحد العيني املتوىف سن  

سني  بن احلجاج لنيعالم  أيب لكريا إسناال كتاب املنهاج يف  ـر  صحيش م

 149 .................. هـ121حييى بن  ـرف النووي الدماقي املتوىف سن  

 إسناال كتاب التمهيد ملا يف املوطأ من املعاـ واألسانيد لنيعالم  أيب عمر

 149 ..... هـ114ري املتوىف سن  يوسف بن عبداهلل بن نمد بن عبد الربَّ النَّمَ 

إسناال كتاب االستذكار ملذهب عنيامء األمصار فيام تضمنه املوطأ من معاـ 

الرأي واآلرار لممام أيب عمر يوسف بن عبداهلل بن نمد بن عبد الربَّ 

 144 ............................... هـ114القرطبي األندلسـي املتوىف سن  

 احلسـني بن كتاب البدر التامم  ـر  بنيوغ املرام من أالل  األحينام لنيعالم إسناال 

 141 ...................... هـ1112نمد بن سعيد املغريب اليمني الصنعاـ 
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تاب سب  السالم  ـر  بنيوغ املرام من أالل  األحينام لنيعالم  نمد بن إسناال ك

 141 ........................ هـ1119إسامعي  األما الصنعاـ املتوىف سن  

 كتاب مرداة املفاتيش ملايناة املصابيش لنيعالم  أيب احلسن ع  بن سنيطان بن إسناال

 141 ..... هـ1111وي امليني املعروف باملال ع  القاري املتوىف سن  نمد امر

إسناال كتاب ني  األوطار من اسـرار منتقى األخبار لنيعالم  نمد بن ع  

 145 ....................................... هـ1951الاوكاـ املتوىف سن  

تقى الدين إسناال كتاب إحينام األحينام يف  ـر  أحاالي  سـيد األنام لممام 

ابن القاـاى املنفنيوطى األص  املصـرى املعروف بنمد بن ع  بن وهب 

 145 ....................................... هـ219الدي. العيد املتوىف سن  

اب جامع العنيوم واحلين  لممام احلافظ عبدالرمحن بن أمحد بن إسناال كت

رجب بن عبدالرمحن بن احلسن البغداالي ر  الدماقي املعروف بابن رجب 

 141 ........................................... هـ225احلنب  املتوىف سن  

 026 .......................... ذكر بعض املسلسالت احلديثية: الفصل السابع
 142 ........................................... :احلدي  املسنيس  باألولي 

 141 .................................................... :املسنيس  باملحب 

 111 ........................................... :احلدي  املسنيس  باحلفاظ

 119 ............................................. :املسنيس  بسورة الصف

 114 .................................... :املسنيس  بالفقهاء احلنفي  يف غالبه

 115 .............................. :س  بالفقهاء املاليني  غالبهاحلدي  املسني

 112 ............................ :احلدي  املسنيس  بالفقهاء الاافعي  غالبه

 111 ..............................:احلدي  املسنيس  بالفقهاء احلنابني  غالبه
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 112 .......................................... :احلدي  املسنيس  باآلخري 

 151 ................................... :* منيح. ببع  كتب املسنيسالش

سنيسالش ابن عقيني ا أليب عبداهلل نمد بن إسناال كتاب االفوائد اجلنييني  يف م

 151 ..... هـ1151أمحد بن سعيد امليني احلنفي الاها بابن عقيني  املتوىف سن 

عبداهلل  إسناال كتاب مسنيسالش اادتفاء األرر بعد ذهاب أه  األررا أليب سامل

 151 ............. هـ1121لعيَّا ـي املاليني املتوىف سن  بن نمد بن أيب بينر ا

إسناال كتاب مسنيسالش احصـر الاارالا لنيعالم  نمد بن عابد السندي 

 159 ......................................... هـ1952احلنفي املتوىف سن  

ال كتاب مسنيسالش االتحف  املدني  يف املسنيسالش الوتري ا أليب احلسن إسنا

ْتري املدـ املتوىف سن    159 ...................... هـ1499ع  بن  اهر الو 

إسناال كتاب مسنيسالش احسن الوفا هخوان الصفاا أليب الي ْْس فالش بن نمد 

 159 .................................. هـ1491دـ املتوىف سن  الماهري امل

إسناال كتاب امسنيسالش إ اف اهخوانا أليب حف  عمر بن محدان 

 154 ....................................... هـ1411املحرسـي املتوىف سن  

نيسالشا ملنيك اليمن اهمام أمحد بن حييى محيد الدين إسناال انم  أجوال املس

 154 .................................................هـ1419املتوىف سن  

 094 ............. األسانيد املتصلة بكتو مصطلح احلديث ورجاله: الفصل الثامن
ع   ال كتاب اندب  الفينر يف مصطنيش أه  األررا لنيحافظ أيب الفض  أمحد بنإسنا

 151 ............................. هـ(159بن حجر العسقالـ املتوىف سن  )

إسناال نم  دصب السينر عىل ندب  الفينر مع  ـرحه إسبال املطر لنيعالم  

 151 ................ هـ1119الصنعاـ املتوىف سن  نمد بن إسامعي  األما 
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مقدم  عنيوم احلدي  لممام أيب عمرو عثامن بن الصال  الدين إسناال كتاب 

 155 ... هـ114عبدالرمحن بن عثامن الاهرلوري املوص  الاافعي تويف سن  

أيب  إسناال كتاب اتدريب الراويا لنيحافظ جالل الدين أيب الفض  عبدالرمحن بن

 155 .................................... هـ211بينر السـيوطي املتوىف سن  

لنيحافظ  إسناال نم  تبصـرة املبتدي وتذكرة املنتهي املاهورة بألفي  العرادي

لين الدين أيب الفض  عبد الرحي  بن احلسـني الينرالي ر  املصـري املاهور 

 151 ......................................... هـ 111بالعرادي املتوىف سن  

إسناال نم  ألفي  السـيوطي يف احلدي  لنيحافظ جالل الدين عبدالرمحن بن أيب 

 151 .................................... هـ211ىف سن  بينر السـيوطي املتو

 إسامعي  بن إسناال كتاب اختصار عنيوم احلدي  لنيحافظ أيب الفداء عامال الدين

 152 ............................ هـ221عمر بن كثا الدماقي املتوىف سن  

تاب  ـر  عني  التمذي لنيحافظ أيب الفرج عبدالرمحن بن أمحد بن إسناال ك

 152 ..................................... هـ225رجب احلنب  املتوىف سن  

إسناال كتاب ااهملاع إىل معرف  أص  الرواي  وتقييد السامعا لنيقا ـي العالم  

ا اليحصبي املاليني املتوىف سن  أيب الفض  عياا بن موسـى بن عيا

 151 ............................................................. هـ511

 إسناال كتاب املحدث الفاص  بني الراوي والواعي لنيحافظ أيب نمد احلسن بن

 152 ........................... هـ411عبد الرمحن الرامهرميي املتوىف سن  

إسناال كتاب الينفاي  يف معرف  أصول عني  الرواي  لنيحافظ أيب بينر أمحد بن 

 152 .................... هـ114ع  بن رابت الطيب البغداالي املتوىف سن  
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ملصـري إسناال كتاب لسان املييان لنيحافظ أمحد بن ع  بن حجر العسقالـ ا

 111 .................................................. هـ159املتوىف سن  

إسناال كتاب هتذيب الينامل يف أسامء الرجال لنيحافظ عال الدين أيب احلجاج 

 111 ................. ـه219يوسف بن اليكي عبدالرمحن امليي املتوىف سن 

 078 .......................... األسانيد املتصلة بكتو الفقه: الفصل التاسع
وري يف الفقه احلنفي لنيعالم  أيب احلسـني أمحد بن  إسناال متن خمتصـر القدُّ

 119 ......... هـ119نمد بن أمحد بن جعفر بن محدان القدوري املتوىف سن  

إسناال متن خمتصـر خنيي  يف الفقه املاليني لنيعالم   ـياء الدين خنيي  بن 

 114 ................. هـ221إسحاذ بن موسـى اجلندي املاليني املتوىف سن  

يب يف الفقه الاافعي لنيقا ـي العالم  أيب  جاع إسناال متن الغاي  والتقر

 114 ....................... هـ524أمحد بن احلسـني األصفهاـ املتوىف سن  

 إسناال متن املقنع يف الفقه احلنب  لنيعالم  موف. الدين أيب نمد عبداهلل بن أمحد بن

 111 ................................... هـ191سن   ددام  املقدسـي املتوىف

إسناال متن لاال املستقنع يف اختصار املقنع لنيعالم  أيب النجا موسـى بن أمحد 

 111 ........................ هـ211احلجاوي الدماقي احلنب  املتوىف سن  

ي الدين أيب لكريا إسن اال كتاب امنهاج الطالبني وعمدة املفتنيا لنيعالم  ن 

 115 ......................... هـ(121حييى بن  ـرف النووي املتوىف سن  )

إسناال متن األلهار يف فقه األئم  األطهار لممام املهدي أمحد بن حييى بن 

 111 ................... هـ111ي اليمني الييدي املتوىف سن  املرتضـى احلسن

 أمحد بن إسناال كتاب البحر اليخار اجلامع ملذاهب عنيامء األمصار لممام املهدي

 112 ........... هـ111حييى بن املرتضـى احلسني اليمني الييدي املتوىف سن  



 

 ُمَحمَِّد بِن ِإْسَماِعيِل الَعْمَراِني ِفي َتْرَجَمِة َوَأَساِنيِد الَقاِضـي اْلَعلَّاَمِة الدُّرُّ الَيَماِني        
 

886 

إسناال كتاب املنتيع املدتار من الغي  املدرار املفتش لينامئ  األلهار يف فقه 

األئم  األطهار املعروف باـر  األلهار لنيعالم  عبداهلل بن أيب القاس  بن 

 111 .................................... هـ122مفتا  الييدي املتوىف سن  

إسناال كتاب  وء النهار املاـرذ عىل صفحاش األلهار يف فقه األئم  األطهار 

 112 ................... هـ1111لنيعالم  احلسن بن أمحد اجلالل املتوىف سن 

د السـيواسـي إسناال كتاب فتش القدير لنيعالم  كامل الدين نمد بن عبدالواح

 112 ......................... هـ111املعروف بابن امامم احلنفي املتوىف سن 

 عمر بن إسناال كتاب حا ـي  رال املحتار عىل الدر املدتار لنيعالم  نمد أمني بن

 121 ............... هـ1959عبدالعييي عابدين الدماقي احلنفي املتوىف سن 

إسناال كتاب املجموع  ـر  املهذب لنيعالم  أيب لكريا حييى بن  ـرف 

 121 ........................ هـ121النووي الدماقي الاافعي املتوىف سن  

مذهب اهمام أمحد بن حنب  لنيعالم  إسناال كتاب املغني عىل متن املقنع يف 

 121 .. هـ111املوف. أيب نمد عبداهلل بن أمحد بن ددام  املقدسـي املتوىف سن  

إسناال متن االدرر البهي  يف املسائ  الفقهي ا مع  ـرحه الدراري امل ضـيّ  

 121 ........... هـ1951بن ع  الاوكاـ املتوىف سن   لنيعالم  املجتهد نمد

 إسناال نم  بغي  الباح  عن عني  املَوارث الاها بالرحبي  لممام املوف. نمد بن

حبي الاافعي املتوىف سن   129 ...................... هـ522ع  بن نمد الرَّ

 062 ........ أصول الفقه والقواعد الفقهية األسانيد املتصلة بكتو: الفصل العاشـر
إسناال كتاب عع اجلوامع يف أصول الفقه لنيعالم  تاج الدين عبدالوهاب بن 

ب يني ا  124 ............... هـ221لاافعي املتوىف سن  ع  بن عبد الينايف السُّ



 

 

 

 ُمَحمَِّد بِن ِإْسَماِعيِل الَعْمَراِني ِفي َتْرَجَمِة َوَأَساِنيِد الَقاِضـي اْلَعالََّمِة لَيَماِنيالدُّرُّ ا
 

882 

إسناال متن الورداش يف أصول الفقه لنيعالم  أيب املعايل عبداملنيك بن عبداهلل 

 124 .......................................... هـ121اجلويني املتوىف سن  

متن اليناف  بني  الس ل يف عني  األصول لنيعالم  نمد بن حييى بن  إسناال

 121 ........................ هـ252نمد بن أمحد هَبَْران الييدي املتوىف سن  

إسناال كتاب الينا ف  ـر  اليناف  بني  الس ل يف عني  األصول لنيعالم  

 125 ................... هـ1142الييدي املتوىف سن   أمحد بن نمد بن لقامن

إسناال كتاب هداي  العقول  ـر  غاي  الس ل لنيعالم  احلسـني ابن اهمام 

 125 ............. هـ1151املنصور باهلل القاس  بن نمد بن ع  املتوىف سن  

إسناال كتاب املوافقاش لنيعالم  أيب إسحاذ إبراهي  بن موسـى النيدمي 

 121 ......................................... هـ221الااطبي املتوىف سن  

إسناال كتاب االعتبار يف الناسخ واملنسوخ لممام لين الدين أيب بينر نمد بن 

 121 . هـ511ثامن بن حالم احلالمي اممداـ الاافعي تويف سن  موسـى بن ع

إسناال نم  الفرائد البهي  يف القواعد الفقهي  لنيعالم  أيب بينر بن أيب القاس  

 122 ................................ هـ1145األهدل الاافعي املتوىف سن  

 062 ................ األسانيد املتصلة بكتو اللغة العربية: الفصل احلادي عشـر
إسناال متن اآلجرومي  يف النحو لنيعالم  أيب عبداهلل نمد بن نمد بن الاوال 

 121 ........... هـ294م املتوىف سن  الصنهاجي الفاسـي املعروف بابن آجرو

إسناال نم  دواعد فن العربي  لنيعالم  املتفنن عبداهلل بن نمد بن عامر 

 121 .............................. هـ1121الارْباوي الاافعي املتوىف سن  

نْيَح  اهعراب لنيعالم  أيب نمد القاس  بن ع  بن نمد احلريري إسنا ال م 

 122 .................................................. هـ511املتوىف سن  
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إسناال كتاب دطر الندى وب  الصدى مع  ـرحه كالمها لنيعالم  أيب نمد 

 122 ............. هـ211عبداهلل بن يوسف بن هاام األنصاري املتوىف سن  

إسناال نم  االالص  األلفي  يف عني  العربي ا املعروف  بـ ألفي  ابن مالك يف 

النحو والصـرف لممام أيب عبداهلل نمد بن عبداهلل بن مالك األندلسـي 

 111 ................................................ هـ(129املتوىف سن  )

إسناال كتاب  ـر  ابن عقي  عىل ألفي  ابن مالك لنيعالم  هباء الدين عبداهلل بن 

 111 ... هـ212عبداهلل بن عبدالرمحن بن عقي  القر ـي املصـري املتوىف سن  

لنيبيب عن كتب األعاريب لممام عال الدين أيب نمد إسناال كتاب مغني ا

 111 ............. هـ211عبداهلل بن يوسف بن هاام األنصاري املتوىف سن  

إسناال كتاب الاافي  يف فن التصـريف لنيعالم  أيب عمرو عثامن بن عمر بن أيب 

 111 ......... هـ111املاهور بابن احلاجب املتوىف سن بينر الديوـ األسنائي 

إسناال نم  اجلوهر امليننون يف الثالر  الفنون املعاـ والبيان والبديع لنيعالم  

 119 ............. هـ219املتفنن عبدالرمحن بن نمد األخضـري املتوىف سن  

إسناال كتاب تنيدي  املفتا  لنيعالم  جالل الدين نمد بن عبدالرمحن بن 

 114 ............................ هـ242عمر القيويني الاافعي املتوىف سن  

 نمد بن أيب بينر بن إسناال كتاب خمتار الصحا  لنيعالم  لين الدين أيب عبداهلل

 114 ................................. هـ111عبدالقاالر الرالي املتوىف سن  

إسناال كتاب القاموس املحيط لنيعالم  خد الدين نمد بن يعقوب بن نمد 

 111 .................................... هـ112الفاول آباالي املتوىف سن  

إسناال الينتاب همام العربي  أيب باـر عمرو بن عثامن البصـري املعروف بـ 

 111 .......................................... هـ111سـيبويه املتوىف سن  
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ن إسناال كتاب فقه النيغ  وسـر العربي  لنيعالم  أيب منصور عبداملنيك بن نمد ب

 115 ...................... هـ192إسامعي  الثعالبي النيسابوري املتوىف سن 

إسناال كتاب أالب اليناتب لنيعالم  النيغوي أيب بينر نمد بن حييى الصويل 

 111 .................................................. هـ445املتوىف سن  

إسناال كتاب الينام  يف النيغ  واألالب لنيعالم  أيب العباس نمد بن يييد املربال 

 111 .................................................. هـ912املتوىف سن  

إسناال كتاب لسان العرب لنيعالم  عال الدين أيب الفض  نمد بن مينرم بن 

 112 .................. هـ211توىف سن ع  بن منمور األنصاري املصـري امل

 025 ........ األسانيد املتصلة ببعض كتو األثبات واملشـيخات: الفصل الثاني عشـر
لعالم  عبدالواسع بن ربت الدر الفريد اجلامع ملتفرداش األسانيد لنياـيخ ا

 112 ........................................ هـ(1422حييى الواسعي )ش

ربت العقد النضـيد فيام اتص  من األسانيد لنيسـيد العالم  عبدالينري  بن 

 112 ..................................... هـ(1412عبداهلل أبوطالب )ش 

ربت فتش القوي يف ذكر أسانيد السـيد العالم  حسـني بن نمد احلباـي 

 112 ...................................................... هـ(1441)ش

عبداحلميد بن  ربت املفاخر السني  يف األسانيد العنيي  القدسـي  لنياـيخ العالم 

س )ش   121 .......................................... هـ(1445نمد د د 

ربت عقوال اليواديت اجلوهري  لنيسـيد العالم  عيدروس بن عمر احلباـي 

 121 ...................................................... هـ(1411)ش

 ربت هاالي املريد إىل طرذ األسانيد لنيقا ـي العالم  يوسف بن إسامعي 

 121 ........................... هـ(1451النبهاـ الباوس نيي  املدين  )ش 
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 121 . ربت عقوال األسانيد لنياـيخ العالم  أمني أفندي السفرجالـ الدماقي

سانيد العنيوم لنيقا ـي العالم  عبداهلل بن ع  الغالبي ربت العقد املنموم يف أ

 121 ...................................................... هـ(1921)ش

فهرس الفهارس وغاها من األرباش لنيعالم  املسند عبداحلي بن عبدالينبا 

 121 ...............................................هـ(1419الينتاـ )ش 

أرباش عمر بن محدان اإ اف ذوي العرفان ومطمش الوجدان واختصار  إ اف 

اهخوانا لنيعالم  املحدث عمر بن محدان املحرسـي التونسـي امليني 

 121 ....................................................... هـ(1411)ش

نيسـيد العالم  نمد أمني عابدين ربت عقوال الحيل يف السند العوايل ل

 121 ............................................ هـ(1959الدماقي )ش 

 121 .... هـ(1494ربت السـيد العالم  جعفر بن إالرين الينتاـ املغريب )ش 

  العنيي  لنيسـيد العالم  نمد حبيب اهلل الانقيطي ربت الالص  النافع

 121 ...................................................... هـ(1414)ش

إرسال األسانيد يف وص  املصنفاش واألجياء واملسانيد لنياـيخ نمد بن 

 129 ....................... هـ(1121الطيب الاـردي املغريب الفاسـي )ش 

ربت املسعى احلميد يف بيان و رير األسانيد لنيعالم  امل رخ أمحد بن نمد 

 129 ............................. هـ(1455رافع الطهطاوي املصـري )ش 

عبداهلل بن ربت اجلامع احلاوي يف مروياش الاـرداوي لنياـيخ العالم  

 129 .................................. هـ(1992حجالي الاـرداوي )ش 

ربت النفش املسيني يف  ـيوخ أمحد امليني لنيعالم  املحدث املسند أيب الا 

 129 .................... هـ(1415أمحد بن عثامن العطار امندي امليني )ش 
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ربت سنيسني  العسجد يف ذكر ماايخ السند لنيعالم  األرري السنيفي صدي. 

نَّوجي )ش   124 .................................. هـ(1415حسن خان الق 

ربت الاـيخ العالم  عبداهلل بن نمد بن عامر الارباوي األلهري املصـري 

 124 ...................................................... ـ(ه1121)ش

ربت الفهرس  الينربى والوسطى والصغرى عيعها لنيمسند امل عمر أمحد بن 

كاري )ش   124 .............................. هـ(1414نمد بن الياط اليُّ

ال من األسانيد لنيمسند نمد نفوظ بن عبداهلل ربت كفاي  املستفيد ملا ع

 124 ............................................ هـ(1441الْتمسـي )ش 

ربت الاموس الاارد  يف أسانيد  ـيوخنا املغارب  واملاارد  لنيسـيد العالم  

 121 ................. هـ (1421نمد بن ع  السنوسـي امليني املاليني )ش 

ربت اجلواهر الغوايل يف ذكر األسانيد العوايل لنيعالم  نمد البديري 

 121 ................... هـ(1111الدمياطي املعروف بالربهان الاامي )ش 

ألسانيد وخموع  لطيف  يف نصوص إجالاش ربت الطالع السعيد يف مهامش ا

 121هـ(1449منيف  لنيعالم  السنيفي عال الدين بن نمد سعيد القاسمي )ش 

ربت حسن الوفا هخوان الصفاء لنيعالم  املحدث فالش بن نمد الماهري 

 125 ......................................... هـ(1491املدـ املاليني )ش 

الينني الفريد يف عني  األسانيد لنيمسند أيب نصـر نمد بن عبدالقاالر الطيب 

 125 ...................................................... هـ(1491)ش

 125 هـ(1499دـ )ش إجالة الوتري لنيعالم  املسند ع  بن  اهر الوتري امل

ربت معدن الحيل يف األسانيد العوايل لنيمسند أيب املحاسن نمد بن خنيي  

 121 ........................ هـ(1415القاودجي الطرابنيسـي الاامي )ش 
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وان األسانيد لنيعالم  نموال بن نسـيب احلمياوي الدماقي ربت عن

 121 ...................................................... هـ(1415)ش

باي احلنيبي  ربت احلبَّال لنيعالم  عبدالقاالر بن عمر بن صالش احلبال الي 

 121 ...................................................... هـ(1411)ش

 أمحد بن حدائ. اليهر يف ذكر األ ـياخ أعيان الدهر لنيعالم  األرري احلسن بن

َمدي )ش   121 .............................. هـ(1921عبداهلل عاكب الضَّ

ربت الينيبري الصغا لنيمحدث املسند عبدالرمحن بن نمد الينيبري الصغا 

 122 .................................... هـ(1919دا الدماقي )ش ااحلفي

ربت حصـر الاارال يف أسانيد نمد عابد لنيعالم  املحدث نمد عابد بن أمحد 

 122 ......................... هـ(1952ع  األنصاري السندي املدـ )ش 

ربت إ اف األكابر بإسناال الدفاتر لنيعالم  األرري نمد بن ع  الاوكاـ )ش 

 122 .......................................................... هـ(1951

 ربت النفن اليامـ والرو  الرحياـ لنيمسند العالم  الوجيه عبدالرمحن بن

 121 ....................................... هـ(1951سنييامن األهدل )ش 

ربت عمر العطار لنيمسند عمر بن عبدالينري  بن عبد رب الرسول العطار 

 121 ................................................ هـ(1912امليني )ش 

نَواني  لنيمسند نمد بن ع  بن  ربت الدرر السني  فيام عال من األسانيد الاَّ

 121 ...................................... هـ(1944منصور الانواـ )ش 

ربت سد األََرب من عنيوم اهسناال واألالب ملحمد بن نمد األما الينبا 

 121 ............................................. هـ(1949املصـري )ش 
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اليانع يف رفع طرذ املسنيسالش واألجياء واجلوامع وربت دطف  ربت الثمر

 الثمر يف رفع أسانيد املصنفاش يف الفنون واألرر لنيعالم  األرري املسند صالش بن

 122 ........................... هـ(1911نمد الع َمري الف اّلـ املدـ )ش 

فهرس  الينربى لنيعالم  نمد التاوالي بن سوالة املغريب الفهرس  الصغرى وال

 122 ...................................................... هـ(1911)ش 

ألفي  السند واملعج  املدت  ولقط الحيل من اجلواهر الغوايل لنيمسند 

 122 .... هـ(1915العالم  أليب الفي  نمد مرتضـى بن نمد اليبيدي )ش 

 معج  العالم  صفي الدين نمد البداري األرري لنيمحدث نمد بن أمحد بن

 911هـ(1911نمد البداري ر  النابنيسـي الاامي احلنفي األرري السنيفي )ش 

اهعالم بأسانيد األعالم والنفحاش الغوايل باألسانيد العوايل ودرة العيون ربتا 

 911 . هـ(1122يف أسانيد الفنون لنيعالم  أمحد بن نمد داطن الصنعاـ )ش 

سامل النابنيسـي  ربت اهمام السفاريني احلنب  لممام احلافظ نمد بن أمحد بن

اريني األرري )ش   911 .................................... هـ(1111الَسفَّ

فهرس  السندي الصغا و فاء العنيي  بالسند اجلنيي  لنيعالم  املحق. األرري 

أيب احلسن نمد بن عال الدين بن عبدالواسع السندي الصغا )ش 

 911 .......................................................... هـ(1112

ب اجلامع ألسانيد أه  املاـرذ واملغرب لنيعالم  املسند أيب  ب املعر  ربت املطر 

ي لاالة املدـ )ش   911 .. هـ(1112املفاخر عبدالقاالر بن خنيي  بن عبداهلل َكد 

ربت األما الصنعاـ لنيعالم  األرري نمد بن إسامعي  بن صال  األما 

 911 .............................................هـ(1119الصنعاـ )ش 
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رواي  الفقا عبدالرلاذ البيطار عن  ـيوخه لنيعالم  املحدث عبدالرلاذ بن 

 919 ....................... هـ(1445حسن البيطار الدماقي السنيفي )ش 

ندي ر   ربت نمد حياة السندي لنيعالم  األرري نمد حياة بن إبراهي  الس 

 919 ................................................ هـ(1114املدـ )ش 

 نموال بن الدين أيب الربكاش نعامن بن ربت نعامن األلوسـي لنيعالم  األرري خا

 919 ............................ هـ(1412عبداهلل األلوسـي البغداالي )ش 

ربت البدر األكم  بمسنداش السـيد حييى بن عمر مقبول األهدل لنيعالم  

 919 ................................. هـ(1112حييى بن عمر األهدل )ش 

مَّ  الرجال لنيعالم   ربت حنيي  أه  الفض  والينامل يف اتصال األسانيد بين 

 914 ......... هـ(1119املحدث إسامعي  بن نمد العجنيوـ الدماقي )ش 

ن عقيني  لنيعالم  نمد بن أمحد بن عقيني  ربت املواهب اجلييني  يف مروياش اب

 914 ................................................ هـ(1151امليني )ش 

ربت  فاء العنيي  بالسند اجلنيي  لنيعالم  أيب احلسن نمد بن نمد صاالذ 

 911 .............................................. هـ(1112السندي )ش 

نيه  رياا اهجالة املستطاب  بذكر منادب املاايخ أه  الرواي  واهصاب  

 911 . هـ(1911لنيعالم  أيب اليين عبدالال. بن ع  بن اليين امليجاجي )ش

نيعالم  عبدالقاالر بن ربت مفتي احلنابني  بدما. الاـيخ عبدالقاالر التغنيبي ل

 911 ............................ هـ(1145عمر بن عبدالقاالر التغنيبي )ش 

ربت اهمداال بمعرف  عنيو اهسناال لنيعالم  املحدث عبداهلل بن سامل بن نمد 

 911 ....................................... هـ(1141البصـري امليني )ش 
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نمد بن  ربت بغي  الطالبني لبيان املاايخ املحققني املددقني لنيعالم  أمحد بن

 915 .................................... هـ(1141أمحد النَّْد  امليني )ش 

ْرداـ لنيعالم  نمد بن عبدالبادي بن يوسف اليرداـ املص ـري ربت اليُّ

 915 .............................................. هـ(1199املاليني )ش 

أرباش الع جيمي لنيمسند املحدث أيب البقاء حسن بن ع  بن نمد بن عمر 

 915 ....................................... هـ(1114الع َجيمي امليني )ش 

يقاظ امم  لنيعالم  إبراهي  بن حسن الينرالي الينوراـ ربت األم  ه

 911 ...................................................... هـ(1111)ش

والاـ  ربت صني  النيف بموصول السنيف لنيعالم  املسند نمد بن سنييامن الرُّ

 911 ............................................... هـ(1121املغريب )ش 

منتدب األسانيد يف وص  املصنفاش واألجياء واملسانيد لنيعالم  نمد بن 

 911 ............................هـ(1122عالء الدين الباب  القاهري )ش 

ربت ابن العج  اليمني لنيعالم  أمحد بن نمد بن أمحد بن نمد الَعج   

 912 ............................................... هـ(1121مني )ش الي

ربت رياا أه  اجلن  يف آرار أه  السن  لنيعالم  تقي الدين عبدالبادي بن 

 912 ..................... هـ(1121عبدالبادي البع  الدماقي احلنب  )ش 

ملجمع امل سن لنيمعج  املفهرس و ريد أسانيد الينتب املاهورة واألجياء ا

 912 .. هـ(159املنثورة كالمها لنيحافظ أمحد بن ع  بن حجر العسقالـ )ش 

ماـيد  العالم  احلافظ سـراج الدين عمر بن ع  القيويني القر ـي 

 911 ........................................................ هـ(251)ش
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املعج  الع  لنيقا ـي احلنب  ومعج  التقي بن أيب عمر كالمها لنيعالم  

األرري القا ـي تقي الدين سنييامن بن محية بن أمحد املقدسـي احلنب  

 912 ........................................................ هـ(215)ش

ماـيد  ابن عبدالدائ  لممام أيب العباس أمحد بن عبدالدائ  املقدسـي احلنب  

 912 ................................................ هـ(111األرري )ش 

الوجيي يف ذكر املجال واملجيي ومعج  السفر كالمها لنيحافظ األرري أيب طاهر 

نَيفي )شأمحد بن ن  911 . هـ(521مد بن أمحد األصبهاـ ر  اهسينندراـ الس 

 800 ................................................فهر  املوضوعات


