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احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم على خامت النبيني ، وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد ، فإنه 

قال اإلمام عبد اهلل  كفى باملرء شرفا أن يكون أدنى سلسلة أعالها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،

مثل الذي يطلب أمر دينه بال : اإلسناد من الدين ولوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء ، وقال أيًضا: بن املبارك 

اإلسناد سالح املؤمن إذا مل يكن : إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بال سلم ،وقال اإلمام سفيان الثوري 

إن اهلل أكرم هذه األمة وشرفها وفضلها باإلسناد، : ابن أبي حامت له سالح فبأي شيء يقاتل ، وقال اإلمام

اإلسناد العالي : وليس ذلك ألمة من األمم كلها قدميها وحديثها ، وقال اإلمام حممد بن أسلم الطوسي 

طلب علو : اإلسناد العالي سنة عمن سلف ، وقال أيًضا: قرٌب من رب العاملني ، وقال اإلمام أمحد بن حنبل 

اإلجازة يف العلم رأس مال كبري ، واقتداء بسلفنا الصاحل : سناد من الدين ، وقال احلاف  ابن عبد الر اإل

يقول العبد الفقري إىل عفو ربه ، وحمافظة على اتصال اإلسناد الذي هو خصيصة هذه األمة ، 

 ـاألخمين قد طلب ل :أبو خالد وليد بن إدريس بن عبد العزيز املنيسي الُسلميُّ

حفظه اهلل أن  ............................................................................  الكريم 

، فامتثلت لطلبه ،  يمروياتما صح وما يصح من إجازة عامة جبميع  أجيزه

ومجيع ما  ، وما حتملته من كتب السّنة املشّرفةومؤلفاتي عين مجيع مروياتي  يأن يرو وأجزته

الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أمحد وسنن الدارمي ، واألثبات وب،  صح وما يصح لي روايته 

صح ويصح لي روايته عن مشاخيي  ومجيع مااحلديثية ، واملسلسالت ، واملؤلفات املنثورة واملنظومة ، 

اءة عليه ، ومنهم من ، منهم من تشرفت بصحبته والقر مائة شيخ الفضالء ، وهم حبمد اهلل أكثر من 

أجازني مكاتبة أو باهلاتف أو عن طريق وكيل له ، وقد أجازني هؤالء املشايخ األجالء جبميع 

أبو القاسم النعماني القامسي الشيخ إبراهيم بن حممد نور سيف هالل املكي  والشيخ : منهم . مروياتهم 

أمحد والشيخ ن أبي بكر احلبشي  أمحد بوالشيخ بن حممد حنيف بن املقرئ نظام الدين البنارسي 

أمحد والشيخ والشيخ أمحد بن صاحل احلّبال والشيخ أمحد بن علوي احلبشي  حسنخان الطونكي 

والشيخ أمحد بن والشيخ أمحد بن قاسم بن علي اليقيين احلسين التهامي بن عبداهلل احلازمي الضمدي 

 ملك محدوالشيخ أليم بن رمحة اهلل أمحد بن مسعود بن حممد سحممد الفرطاخ التطواني والشيخ 

إدريس بن حممد بن جعفر الكتاني والشيخ إرشاد احلق األثري والشيخ  الوزير عثمان بن حممد بن

األنصاري والشيخ أنيس احلق  احياملدني والشيخ األسد محزة عبدالقادر الزبيدي والشيخ إمساعيل بن م

والشيخ احلاف  ثناء والشيخة بهية القطيب بنت اهلامشي الفاللي بن شرف احلق بن عبد احلق امللتاني 

 احلسن بن حممد بن الصديق الغماريوالشيخ حسن بن حسني باسندوة اجلداوي اهلل املدني  والشيخ 

 البورماويرمحة اهلل عبد الغين ابراهيم خليل والشيخ  املليكي عقيل بن قاسم بن محيدوالشيخ 

والشيخ زهري بن مصطفى بن  بوريدالفري حسني بن األمني روحوالشيخ والشيخ رفعت فوزي عبد املطلب 
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سعيد الرمحن الندوي بن حممد والشيخ  اخلزرجي باشكيل سامل بن سعدوالشيخ أمحد الشاويش 

والشيخ مشس احلق بن عبد احلق الشيخ القارئ سليم اهلل واصف الفرقاني الطونكي وأيوب األعظمي 

والشيخ صاحب زادة شوكت على خان أخونزادة بن إدريس علي خان الطونكي والشيخ امللتاني 

والشيخ صبحي بن جاسم البدري احلسيين السامرائي  والشيخ صفي الرمحن بن عبد اهلل املباركفوري 

يخة عائشة العجيبية زوجة أبي والشيخ عاصم بن عبد اهلل القريوتي والشظهري الدين املباركفوري 

عبد احلق بن والشيخ والشيخة عائشة بنت حممد املهدي الكتاني الفيض أمحد بن الصديق الغماري 

الرمحن بن سعد العياف والشيخ عبد الرمحن بن شيخ احلبشي  عبدوالشيخ األعظمي  حممد عمر

شيخ عبيد اهلل الرمحاني عبد الرمحن بن الوالشيخ عبد الرمحن بن عبد احلي الكتاني والشيخ 

عبد العزيز بن والشيخ  الوشاح مساعيلبن إ العزيز عبدوالشيخ عبد الرمحن املال األحسائي والشيخ 

الغفار الناصر التطواني والشيخ عبد الغين بن حممد الدقر  الشيخ عبدواهلل الرمحاني  الشيخ عبيد

عبد القادر القادر األرناؤوط الدمشقي والشيخ  الشيخ عبدالفتاح بن حسن راوة و والشيخ عبد الدمشقي

عبد القادر بن عبد اهلل عبد القادر شرف الدين والشيخ  بن دبوان بن أمحد التعزي اليماني ثم املكي

والشيخ عبد القيوم الرمحاني والشيخ عبد اهلل التليدي والشيخ عبد القادر كرامة اهلل البخاري 

اهلل بن  والشيخ عبد اهلل بن صاحل العبيد والشيخ عبدتوجيري والشيخ عبد اهلل بن محود الالطنجي 

السندي  رمحانيال ناصر بن عبداهللوالشيخ الناخيب بن حمسن اهلل  القادر األنباري والشيخ عبد عبد

والشيخ عبد احملسن بن حممد املنيف والشيخ عبد اهلادي حسني التطواني والشيخ عبد الواحد أخريف 

الوهاب الزيد والشيخ عدنان اجملد  الوكيل بن عبد احلق اهلامشي والشيخ عبد التطواني والشيخ عبد

الرمحن احلبشي  والشيخة علوية بنت عبد الطنجي  الدمشقي والشيخ العربي بن عبد السالم بو عياد 

والشيخ علي بن حممد علي زوبر األهدل والشيخ  األردني العيش أبو احملمد أمحد بن عليوالشيخ 

والشيخة كنزة بنت رمحيت اهلل والشيخ غالم والشيخ علي حمي الدين القرة داغي اس توفيق النح

الشيخ حمفوظ الرمحن بن منظور احلسن بن وو الشيخ مالك العربي السنوسي حممد املهدي الكتاني 

الشيخ حممد و األهدل البطاح محدأ بن حممدالشيخ وثناء اهلل بن حممد إسحاق األنصاري الفيضي 

إلياس بن عبد حممد بن إمساعيل العمراني اليمين والشيخ والشيخ حممد إسرائيل الندوي السلفي 

القادر اهلندي والشيخ حممد أمني سراج احلنفي الرتكي والشيخ حممد بن األمني بن عبد اهلل أبو خبزة 

حممد بريتش والشيخ ظمي حممد األنصاري بن عبد العلي بن عبد اهلل األعاحلسين التطواني والشيخ 

املغربي والشيخ حممد البشري الباني والشيخ حممد البقالي والشيخ حممد احلسن بن الددو الشنقيطي 

الشيخ ووالشيخ حممد درويش اخلطيب حممد حسن بن معصوم علي القامسي البدهانوي والشيخ 

حممد سامل القامسي والشيخ  العثماني رفيع حممدوالشيخ حممد رابع بن رشيد أمحد احلسين الندوي 

والشيخ حممد سامر بن حممد ممدوح النص  بن حممد طيب بن حممد أمحد بن حممد قاسم النانوتوي

حممد سلمان بن و الشيخ حممد سعيد بن حاف  حممد يوسف الطونكي والشيخ احلاف  الدمشقي 

حممد والشيخ سهارنفوري حممد شاهد احلسين املظاهري الوالشيخ حممد حييى السهارنفوري املظاهري 

حممد عاقل بن احلكيم حممد والشيخ والشيخ حممد الطاهر آيت علجت اجلزائري بن صاحل احملضار 

بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الرمحن بن إسحاق والشيخ أيوب املظاهري السهارنفوري 

 بن حممد والشيخ والشيخ حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي اإلمام حممد بن عبد الوهاب 

والشيخ حممد العربي الدغلي الصاحلي الشافعي والشيخ حممد عزي األهدل  باديأ الشجاع عبداهلل

 إمساعيل بن قاسم بن حممدوالشيخ والشيخ حممد بن فوزان املشرف والشيخ حممد علي البطاح األهدل 
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والشيخ حممد بن حممد احلجوجي الدمناتي والشيخ د كريم راجح موالشيخ حم احلسين الوشلي

حممد مرشد عابدين احلنفي الدمشقي والشيخ حممد مطيع احلاف  بن حممد واصل بن عبد الرحيم 

حممد يونس بن شبري أمحد اجلونفوري والشيخ  اهلجام محود بن حييى بن حممدوالشيخ دبس وزيت 

املختار اخلمال العرائشي والشيخ مساعد بن بشري بن علي بن احلاج سعد احلسيين والشيخ املظاهري 

نصيب الدين بن فيض الدين والشيخ املهدي حممد احلرازي والشيخ والشيخ مصطفى الُقدميي السوداني 

ة والشيخنعمت اهلل األعظمي القامسي  والشيخوالشيخ نظام يعقوبي العباسي البحريين القامسي 

اثق بن فؤاد العبيدي البغدادي حممد الزمزمي بن حممد بن جعفر الكتاني و الشيخ و نفيسة بنت

هبة الزحيلي والشيخ وهيب سليمان غاوجي و الشيخ حيي بن عثمان العظيم آبادي احلنفي والشيخ و

نفع اهلل املسلمني بعلمهم ، ورحم اهلل أمواتهم ، وبارك يف أعمار .والشيخ يوسف القرضاوي اهلندي 

 ائهم ، هذا ، وقد أجزتكم أن ترووا عين مجيع ما حتملته من املسلسالت احلديثيةأحي

قال أبو ،وقد جرت عادة اجمليزين أن يكون أول حديث جييزون به ،  احلديث املسلسل باألوليةفمنها 

مسعته من مجاعة من شيوخنا منهم الشيخ هو أول حديث خالد وليد بن إدريس املنيسي السلمي 

حممد بن عبد الرمحن بن إسحاق آل الشيخ وهو أول حديث مسعته منه قال حدثين الشيخ سعد بن 

اجمللي  اجَلْعَفريُّ اهلاِشِميُّ العزيز عبِد بُن حممُدمحد بن عتيق وهو أول حديث مسعته منه قال حدثنا 

 امُلَحمَِّديُّ احلقِّ عبُد ضلالف أبو العّلاَمُة الوقِت ُمْسِنُد حدَّثينشهري وهو أول حديث مسعته منه قال 

 القاضي احملدِّثني إماُم حدَّثين:قال منه، مسعُته حديٍث أّوُل وهو َلْفِظِه، ِمْن باألولية املسلسل باحلديِث

 شيخه عن وهو أمحد، بِن القادِر عبِد السيِد شيِخه عن تعاىل، اهلل رمحه الشَّْوكاِنيُّ عليٍّ بُن حممُد

 عن أبيه، عن املكّي، الِبصْريِّ سامل بِن اهلل عبِد الشيِخ ابِن سامل الشيخ عن وهو السِّْندي، َحياة حممد

 بِن يوُسَف عن الشِّْليب ابن حممد بن أمحد الشهاب عن امِلصْري، الباِبليِّ الدين عالِء بِن حممد الشيخ

 عن امَلْقِدِسيِّ، ابن حممد بن أمحد عن الَقْلَقَشْندي، أمحد بن علي بِن إبراهيِم عن األنصاري، زكريا

 عن اجَلْوزيِّ، ابن الَفَرج أبي عن احَلّراني، امُلْنِعِم عبد بن اللطيف عبد عن امَلْيُدومي، إبراهيم بن حممد

 بن حممِد حامٍد أبي عن الزِّيادي، َمْحِمش بِن حممد عن أبيه، عن النَّْيساُبوري، صاحل أبي بن إمساعيل

 بِن َعْمِرو عن ُعَيْيَنة، بن ُسفيان عن النَّْيساُبوري، احَلَكم بن ِبْشر بن الرمحن عبد عن الَبّزاز، حممد

 اهلل رضي العاِص بِن َعْمِرو بِن اهلل عبِد عن العاِص، بِن َعْمِرو بن اهلل عبِد موىل قاُبوَس أبي عن ِديناٍر،

 َتبارك- ُنٰ الرَّْحم َيْرَحُمُهُم الّراِحموَن» :قال وسلم، آلهعلى و عليه اهلل صلى اهلل رسوِل عن عنهما،

 حديث أول وهو»: يقول هؤالء ِمْن وكُلٌّ .«السَّماء يف َمْن َيْرَحُمُكم اأَلْرِض يف َمْن ِاْرَحموا ،-وتعاىل

 .أمجعني عنهم اهلل رضي ُعَيْيَنة، بن سفيان إىل شيخه من «مسعُته

الشيخ عبد الرمحن  وهو أيضا أول حديث مسعته من أبو خالد وليد بن إدريس املنيسي السلمي وقال 

املاّل األحسائي ، قال حدثين الشيخ عبد احلي الكّتاني، وهو أوُل حديٍث مسعته منه، ثنى أمحد 

اجلمل النهطيهي وهو أوُل حديٍث مسعته منه ، ثنى حممد علي البهي الطندتائي وهو أوُل حديٍث 

ي وهو أوُل حديٍث مسعته منه ، ثين املعمَّر داُود بن سليمان مسعته منه ، ثنى احلافط مرتضى الزَّبيد

اخلربتاوي وهو أوُل حديٍث مسعته منه، ثنى مشس الدين الفيومي وهو أوُل حديٍث مسعته منه ، ثنى 

يوُسف األرميوني وهو أوُل حديٍث مسعته منه ، ثين احلاف  جالل الدين السيوطي وهو أوُل حديٍث 

ل عبد الرمحن بن امُلَلقِّن وهو أوُل حديٍث مسعته منه ، ثنى جدي سراُج الدين بن مسعته منه ، ثين اجلال
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امُلَلقِّن وهو أوُل حديٍث مسعته منه ، ثنى أبو الفتح امليدومي وهو أوُل حديٍث مسعته منه ، ثنا عبد 

 اإلسناد السابقبثنا أبو الفرج بن اجلوزي ، اللطيف بن عبد املنعم احلرَّاني وهو أوُل حديٍث مسعته منه 

به مجاعة قال أبو خالد وليد بن إدريس املنيسي السلمي حدثين : احلديث املسلسل باحملبةومنها 

مسلسال بشرطه بأسانيدهم منهم الشيخ عبد الرمحن بن عبد احلي الكتاني مبدبنة الدوحة والشيخ 

رام مبكة املشرفة حممد إسرائيل الندوي مبدينة الدوحة والشيخ عبد اهلل التليدي باملسجد احل

وأنا أحبك فقل اللهم : ] لي كل منهم وقال مبدينة الرياض الشيخ عبد اهلل بن صاحل العبيد التميمي و

ثين عبد القادر كرامة  فأما الشيخ عبد اهلل العبيد فقال [أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

ا أحبك فقل اللهم أعين على ذكرك وأن: ] اهلل البخاري وعبد الفتاح راوة كالهما وقال كل منهما 

وأنا أحبك فقل اللهم أعين على ذكرك : ] عن عمر محدان احملرسي وقال [ وشكرك وحسن عبادتك 

ثنا ، ثين َعلٌي بن ظاهر الوتري ، ثنا عبد الغين الدهلوي ، ثنا عابد السندي [ وشكرك وحسن عبادتك 

قال : املزجاجي عن حيى بن مقبول األهدل قال أمحد بن سليمان اهلّجام عن عبد اخلالق بن أبى بكر 

: لي عبد اهلل بن سامل البصري أخرنا حممد بن عالء الدين البابلي أخرنا سامل بن حممد السنهوري قال 

قال لي حممد بن عبد الرمحن العلقمي ثنا احلاف  جالل الدين السيوطي ، أخرنا أبو الطيب أمحد بن 

ا قاضي القضاة جمد الدين امساعيل بن إبراهيم احلنفي، أخرنا احلاف  حممد احلجازي مساعًا ، أخرن

أبو سعيد العالئي ، أخرنا أمحد بن حممد األرموي ، أخرنا عبد الرمحن بن مكي أخرنا احلاف  أبو 

أخرنا ، أخرنا أبو علي عيسى بن شاذان البصري ، أخرنا حممد بن عبد الكريم ، طاهر السلفي 

ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا ، ثنا احلسن بن عبد العزيز اجلروي ، ثنا عمرو بن ، ان الّنّجاد أمحد بن سليم

مسلم التنيسي ، ثنا احلكم بن عبدة ، ثنا َحيوُة بن شريح ، أخرني عقبة بن مسلم عن أبى عبد 

يا معاذ "سلم قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه و ، الرمحن احَلبلي عن الُصناحبي عن معاذ بن جبل قال 

رواه أمحد و أبو داُود و النسائي و " إني أحبك فقل اللهم أعين على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك

احلاكم و أخرجه البيهقي يف ُشعب اإلميان املسلسلة وقال السخاوى صحيح املنت و اإلسناد و قال 

وأنا أحبك فقل اللهم : ]  وقد قال معاذ رضي اهلل عنه للصناحبي. السيوطي صحيح اإلسناد و التسلسل 

، وقاهلا الصناحبي ملن بعده ، وهكذا كل راو قاهلا ملن [ أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

: ] بعده وقاهلا كل من املشايخ عبد القادر كرامة اهلل وعبد الفتاح راوة لشيخي العبيد الذي قال لي 

وأنا أحبك فقل اللهم : ] ، وأنا أقول لك [ وأنا أحبك فقل اللهم أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك

 [ أعين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 

قال أبو خالد وليد بن إدريس قرأ علّي سورة الكوثر الشيخ عبد  املسلسل بقراءة سورة الكوثرومنها 

األيوبي اهلل العبيد وقال قرأها علّي الشيخ عبد القادر كرامة اهلل البخاري ، أخرني حممد عبد الباقي 

أخرني صاحل بن عبد اهلل بن حسن عن أبي احملاسن حممد بن خليل القاوقجي أخرني به حممد عابد 

أخرنا املعمر صاحل بن حممد الّفالني عن حممد بن سّنة عن موىل حممد بن عبد اهلل عن علي الزيادي 

بن حممد بن  عن يوسف األرميوني عن اجلالل السيوطي عن حممد بن إمام الكامليه عن حممد

حممد اجلزري عن حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن قدامه احلنبلي عن أبي احلسن علي بن حممد بن 

عبد الواحد احلنبلي عن حنبل بن عبد اهلل احلنبلي عن هبة اهلل بن احلصني احلنبلي عن أبي احلسن 

بن ُفلُفل عن أنس بن بن املذهب احلنبلي عن أمحد بن جعفر القطيعي عن حممد بن فضيل عن املختار 

أغفي رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم إغفاءة فرفع رأسه متبسمًا ، قالوا له مل ضحكت فقال : مالك قال 
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هل : حتى ختمها ، قال " بسم اهلل الرمحن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر " إني أنزلت عليَّ آنفًا سورة فقرأ 

نهر أعطانيه ربي عز و جل يف اجلنة ، عليه خرٌي كثري : ال تدرون ما الكوثر؟ قالوا اهلل و رسوله أعلم ق

 .ترد عليه أميت يوم القيامة 

قال ابن فلفل فقرأها علينا أنس حتى .فقرأها علينا النيب صلى اهلل عليه وسلم حتى ختمها : قال أنس 

داُود و الرتمذي رواه البخاري ومسلم ، أبو .ختمها وهكذا كل راٍو قرأها على من بعده حتى آخر السند 

 .و النسائي 

قرأها علينا الشيخ عبد اهلل بن صاحل : قال أبو خالد وليد بن إدريس  املسلسل بقراءة سورة الصفومنها 

العبيد وقال قرأها علىَّ الشيخ عبد القادر بن كرامة اهلل قال قرأها علىَّ الشيخ عمر محدان احملرس قال 

هري عن حممد بن علي اخلّطابي عن على امليلي األزهري عن قرأها علينا الشيخ فاحل بن حممد الظا

السيد مرتضى الَزبيدي عن نور الدين أبي احلسن بن مكرم اهلل العدوي عن الشمس حممد بن عقيله 

املكي عن أمحد بن حممد النخلي عن حممد بن عالء الدين البابلي عن الشهاب أمحد بن حممد 

د الغيطي عن القاضي زكريا بن حممد األنصاري عن احلاف  الشليب احلنفي عن النجم حممد بن أمح

أبي النعيم رضوان بن حممد العقيب أخرنا أبو إسحاق التنوخي أخرنا أبو العباس أمحد بن أبي طالب 

احلجار أخرنا أبو املنجا عبد اهلل بن عمر الُليت البغدادي أخرنا أبو الوقت عبد األول بن عيسى اهلروي 

سن بن حممد الداودي أخرنا أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن عيسى السرخسي أخرنا أخرنا أبو احل

أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي أخرنا أبو حممد عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي أخرنا 

حممد بن كثري عن األوزاعي عن حيي بن أبي كثي عن أبي سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن عبد 

م رضي اهلل عنه قال قعدنا نفرًا من أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا اهلل بن سال

َسبََّح هلل ما يف السموات وما يف "لو نعلم أي األعمال أقرب إىل اهلل عز وجل لعملناه فأنزل اهلل عز وجل 

ختمها قال عبد اهلل بن  حتى" …األرض وهو العزيز احلكيم ، يأيها الذين آمنوا مل تقولون ماال تفعلون 

سالم فقرأها علينا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتى ختمها ، قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سالم 

رواه .حتى ختمها قال حييى فقرأها علينا أبو سلمة حتى ختمها وهكذا قال كل راٍو حتى آخر السند 

ساًل وصححه على شرط الشيخني قال أمحد يف مسنده ورواه الرتمذي واحلاكم يف مستدركه مسل

 .هو أصح مسلسل يروى يف الدنيا : بعض احلفاظ 

قلت للشيخ حممد احلسن الشنقيطي صافحين بالكف : قال وليد بن إدريس ومنها املسلسل باملصافحة 

اليت صافحت بها شيخك حممد ياسني الفاداني، فصافحين وقال السالم عليكم ، ح و قلت للشيخ عبد اهلل 

صاحل العبيد صافحين بالكف اليت صافحت بها شيخك عبد القادر بن كرامة اهلل ، فصافحين وقال بن 

صافحين بالكف اليت صافحت بها  الرمحن بن عبد احلي الكتاني وقلت للشيخ عبد ح السالم عليكم ،

أما الشنقيطي فعن حممد ياسني ،  ، فصافحين وقال السالم عليكم والدك الشيخ عبد احليشيخك 

الفاداني عن عمر محدان عن علي بن ظاهر الوتري وأما العبيد فعن عبد القادر بن كرامة اهلل عن 

حممد عبد الباقي األنصاري عن علي بن ظاهر الوتري عن عبد الغين الدهلوي عن عابد السندي أخرني 

د يوسف بن حممد املزجاجي ثنا أمحد بن حممد بن شريف مقبول األهدل أخرنا أمحد بن حمم

النخلي ثنا الشهاب حممد بن عالء الدين البابلي أخرنا أبو بكر بن إمساعيل الشنوالي أخرني إبراهيم 

بن عبد الرمحن العلقمي أخرنا احلاف  جالل الدين السيوطي أخرني تقي الدين أمحد بن حممد 
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أبو عبد اهلل اخلويي الُشمين أخرنا أبو الطاهر بن الكويك أخرنا أبو اسحق إبراهيم بن علي أخرني 

أخرنا أبو اجملد حممد بن احلسني القزويين أخرنا أبو بكر بن إبراهيم الشحاذي أخرنا أبو احلسن بن 

أبي زرعه أخرنا أبو منصور عبد الرمحن بن عبد اهلل الطري البزازي أخرنا عبد امللك بن جنيد ثنا أبو 

بن سعيد بن سنان ثنا أمحد بن دهقان ثنا خلف بن القاسم عبدان بن محيد الطائي املنبجي ثنا عمر 

صافحت بكفي هذه كف رسول اهلل "متيم عن أبي هرمز قال دخلنا على أنس بن مالك نعوده فقال 

قال أبو هرمز " صلى اهلل عليه و سلم فما مسست خزًا وال حريرًا ألني من كفه صلى اهلل عليه وسلم

صافحت بها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فصافحنا وقال  صافحنا بالكف اليت: فقلت ألنس بن مالك "

السالم عليكم ، قال خلف بن متيم فقلت ألبي هرمز صافحين بالكف اليت صافحت بها أنسًا فصافحين 

رواه البخارى يف صحيحه ، وأخرجه .وقال السالم عليكم وهكذا تسلسل باملصافحة إىل أخر السند

 .جياد املسلسالت وابن عساكر يف تارخيه مسلساًل أمحد يف املسند ، و السيوطي يف 

حممد بن عبد الرمحن  قال أبو خالد وليد بن إدريس احلنبلي ، أخرنا الشيخومنها املسلسل باحلنابلة 

الشيخ سعد بن محد بن عتيق احلنبلي  أخرنا الشيخ أمحد بن إبراهيم  بن إسحاق آل الشيخ قال أخرنا

ا الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ عن جده اإلمام حممد بن عبد بن عيسى احلنبلي قال أخرن

الوهاب عن عبد اهلل بن متيم الشمري احلنبلي عن أبي املواهب حممد بن عبد الباقي احلنبلي عن أبيه 

عبد الباقي بن عبد الباقي احلنبلي أخرني عبد الرمحن البهوتي احلنبلي أخرني تقي الدين النجار 

ني والدي شهاب الدين أمحد قاضى قضاة احلنابلة أخرني عز الدين أبو بركات احلنبلي أخر

الظاهري احلنبلي ، أخرني أبو علي خليل بن عبد اهلل الرصايف احلنبلي أخرنا أبو القاسم هبة اهلل 

احلنبلي أخرني احلسن بن على بن امُلذِهب احلنبلي أخرني أبو بكر حممد بن جعفر القطيعي 

خرني عبد اهلل بن أمحد بن حنبل أخرني والدي أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل عن ابن أبي احلنبلي أ

إذا أراد اهلل بعبد خريًا "قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عّدي عن محيد عن أنس رضه اهلل عنه قال 

رواه أمحد "  استعمله ، قالوا كيف يستعمله ؟ قال صلى اهلل عليه وسلم يوفقه لعمل صاحل قبل موته

 .و الرتمذي

وباإلسناد السابق إىل اإلمام أمحد قال ثنا حممد بن إدريس الشافعي قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن 

ال يبع بعضكم على بيع بعض ونهى " ابن عمر رضى اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم قال 

وهذا " سلسلة الذهب"وهذا السند يقال له " بةعن النجش ونهى عن بيع حبل احلبلة ونهى عن املزان

 احلديث قيل هو أصح حديث يف الدنيا ألنه مل ُيْرَو بهذا السند غريه

وباإلسناد السابق إىل عبد الرمحن البهوتي احلنبلي . بهذا السند السابق َنروى مسَند اإلمام أمحد: فائدة 

عن أمحد بن أمحد املقدسي املعروف  عن حيى بن موسى احلجاوي عن والده الفقيه موسى احلجاوي

بالشويكي عن الشيخ أمحد بن عبد اهلل الُعسكري عن عالء الدين املرداوي عن الشيخ أبى بكر 

إبراهيم بن قندس البعلي عن الشيخ عالء الدين بن اللحام البعلى عن اإلمام زين الدين بن رجب احلنبلى 

عن والده عن جده عن أبي بكر حممد بن غنيمة عن  عن اإلمام ابن القيم عن شيخ اإلسالم ابن تيميه

اإلمام نصر بن فتيان املعروف بابن املَّين و أخذ شيخ اإلسالم ابن تيميه عن عبد الرمحن بن عمر صاحب 

الشرح الكبري عن عمه اإلمام املوفق بن قدامة املقدسي عن أبي الفتح بن املَّين عن اإلمام أبي بكر أمحد 

اني كليهما عن ذن اإلمامني رزق اهلل التميمي و أبي اخلطاب حمفوظ الكلوبن حممد الدينوري ع
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اإلمام أبي َيْعَلى الفراء عن اإلمام أبي عبد اهلل احلسني بن حامد عن اإلمام أبي بكر عبد العزيز بن 

جعفر غالم اخلالل عن عمه اإلمام أبي بكر أمحد بن حممد بن هارون اخلالل الذي مجع مذهب اإلمام 

عن أربعة و عشرين رجاًل من أصحابه بال واسطة منهم ابنه عبد اهلل عن والده اإلمام أمحد بن  أمحد

 .حنبل 

بهذا السند نروي مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيميه وابن القيم و شيخ اإلسالم حممد بن عبد : فائدة 

 .الوهاب و كتب املذهب احلنبلي 

مشاخيي األكارم حممد  أرويه عن :إىل صحيح البخاري من أسانيدي العالية : أسانيد الكتب الستة 

عن أبي [ 1] -ثالثتهم  –عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبشي وعلوية احلبشي 

عن املعمر أمحد سابق [ 4]عن املرتضى الزبيدي [ 3]عن عمر اآلمدي الديار بكري [ 2]النصر اخلطيب 

عن ابن حجر [ 8]عن ابن أركماس ( 7) الواع  احلجازي حممد عن[ 6]بلي عن مشس الدين البا[ 5]الزعبلي

[ 11]عن أبي العباس أمحد بن أبي طالب احلجار [ 11]عن الرهان إبراهيم بن أمحد التنوخي [ 9]العسقالني 

 عن أبي احلسني الداوودي[ 13]عن أبي الوقت عبداألول اهلروي [ 12]عن السراج احلسني بن مبارك الزبيدي 

عن اإلمام أبي [ 16]عن أبي عبداهلل حممد بن يوسف الفربري [ 15]عن أبي حممد عبداهلل السرخسي [ 14]

" قال يف : وأعلى ما لديه الثالثيات ، ومنها [  17]عبداهلل حممد بن إمساعيل البخاري رمحه اهلل تعاىل 

: قال [ 21]سلمة بن األكوع عن [ 19]عن يزيد بن أبي عبيد [ 18]حدثنا مكي بن إبراهيم " صحيحه 

فبيننا ( .من يقل علّي ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار : ) مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول 

 .واسطة وهلل احلمد واملّنة عشرونوبني النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 .ها بأسانيد عالية وبهذه األسانيد نروي مجيع مرويات احلاف  ابن حجر ومنها الكتب التسعة وغري.

ما أخرني به مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب : ومن أسانيدي العالية إىل صحيح مسلم 

[ 2]عن أبي النصر اخلطيب [ 1] -ثالثتهم  –الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبشي وعلوية احلبشي 

عن مشس [ 5]مر أمحد سابق الزعبليعن املع[ 4]عن املرتضى الزبيدي [ 3]عن عمر اآلمدي الديار بكري 

عن الرهان [ 9]عن ابن حجر العسقالني [ 8]عن ابن أركماس ( 7)عن حجازي الواع  [ 6]الدين البابلي 

عن األجنب بن أبي [ 11]عن أبي العباس أمحد بن أبي طالب احلجار [ 11]إبراهيم بن أمحد التنوخي 

عن [ 14]عن احلاف  أبي القاسم ابن منده [ 13]لثقفي عن أبي الفرج مسعود بن احلسني ا[ 12]السعادات 

عن [ 16]عن أبي احلسن مكي بن عبدان النيسابوري[ 15]احلاف  أبي بكر حممد بن عبد اهلل اجلوزقي 

وأعلى ما عند مسلم الرباعيات فبيننا وبني النيب صلى اهلل عليه [ 17]اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري 

 واسطةعشرون إحدى ووسلم عن طريقه 

وظهري الدين عبد القيوم الرمحاني  نيوليد بن إدريس املنيسي عن الشيخ:إسناد سنن أبي داود 

عن حمدث اهلند نذير حسني  2عن أمحد اهلل بن أمري الرتابكدهي الدهلوي  1املباركفوري كليهما

عن أبي  6عن الشاه ولي اهلل الدهلوي  5عن عبد العزيز الدهلوي  4عن حممد إسحاق الدهلوي 3الدهلوي 

عن الشمس  11عن أمحد الشناوي  9عن أمحد القشاشي  8عن أبيه إبراهيم الكوراني  7طاهر الكوراني 

عن عمر  14عن إبراهيم بن صدقة احلنبلي  13عن والده  12عن الزين زكريا األنصاري  11رملي حممد ال

عن  16عن أبي احملاسن يوسف بن عمر اخلتين احلنفي  15بن عبد احملسن بن عبد اللطيف بن رزين 
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عن الشيخني أبي  18عن عمر بن حممد بن طرزد  17احلافظني حممد البكري وعبد العظيم املنذري 

عن أبي عمر القاسم بن  21عن اخلطيب البغدادي  19البدر إبراهيم الكرخي وأبي الفتح مفلح الدومي 

 23عن اإلمام أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني  22عن أبي علي حممد اللؤلؤي  21جعفر اهلامشي 

أمحد اهلل عن  1ظهري الدين املباركفوري  عن الشيخوليد بن إدريس املنيسي :إسناد سنن الرتمذي 

عن  2 كليهماصاحب حتفة األحوذي يف شرح الرتمذي الدهلوي وأبي العال عبد الرمحن املباركفوري 

عن الشاه  5عن عبد العزيز الدهلوي  4حممد إسحاق الدهلوي عن 3حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي 

عن  9عن سلطان املزاحي  8عن أبيه إبراهيم الكوراني  7عن أبي طاهر الكوراني  6ولي اهلل الدهلوي 

عن حممد بن  12عن الزين زكريا األنصاري  11عن النجم حممد الغيطي  11أمحد بن خليل السبكي 

عن الفخر بن  15أبي حفص عمر املراغي  14عن احلاف  ولي اهلل أبي زرعة العراقي  13علي القاياتي 

عن أبي عامر حممود  18ك الكروخي عن أبي الفتح عبد املل17عن عمر بن حممد بن طرزد  16البخاري 

 21عن حممد بن أمحد بن حمبوب احملبوبي  21عن عبد اجلبار بن حممد اجلراحي  19بن القاسم األزدي 

 22عن اإلمام أبي عيسى حممد بن عيسى بن َسورة الرتمذي 

ن والده ع 1عن الشيخ مشس احلق بن عبد احلق امللتاني وليد بن إدريس املنيسي :إسناد سنن النسائي 

عن عبد  4حممد إسحاق الدهلوي عن 3عن حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي  2عبد احلق امللتاني 

 8عن أبيه إبراهيم الكوراني  7عن أبي طاهر الكوراني  6عن الشاه ولي اهلل الدهلوي  5العزيز الدهلوي 

زكريا األنصاري  عن الزين 11عن الشمس حممد الرملي  11عن أمحد الشناوي  9عن أمحد القشاشي 

عن أبي الفرج عبد  14عن علي بن أمحد بن سالمة السلمي املكي  13عن رضوان بن حممد املستملي  12

عن أبي بكر عبد العزيز بن  16عن علي بن نصر اهلل الصواف  15الرمحن التغليب املعروف بابن القارئ 

عن القاضي أبي نصر  19الدوني عن عبد الرمحن  18عن أبي زرعة طاهر املقدسي  17باقا البغدادي 

 22عن اإلمام أبي عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  21عن أمحد بن السين الدينوري  21الكسار 

عن 2عن والده 1وليد بن إدريس املنيسي عن عبدالرمحن بن عبداحلي الكتاني :إسناد سنن ابن ماجْه 

عن املعمر أمحد سابق  5ضى الزبيدي عن مرت 4عن حممد بن أمحد البهي 3أمحد اجلمل النهطيهي 

عن ابن حجر العسقالني  9عن ابن أركماس  8عن حجازي الواع   7عن مشس الدين البابلي  6الزعبلي

عن إمساعيل بن إمساعيل بن  12عن احلاف  أبي احلجاج املزي  11عن أبي العباس أمحد اللؤلؤي  11

أبي منصور حممد بن احلسني بن اهليثم  14عن اإلمام املوفق ابن قدامة املقدسي  13جوسلني البعلبكي 

عن أبي احلسن علي بن إبراهيم بن سلمة القطان  16عن أبي طلحة القاسم بن املنذر القزويين  15املقومي 

 18عن اإلمام أبي عبد اهلل حممد بن يزيد بن ماجْه القزويين  17

باألسانيد السابقة إىل احلاف  ابن حجر ، ومنها ما نرويه :د اإلمام أمحد ومن أسانيدي العالية إىل مسن

عن مشاخينا ما أخرني به مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد 

عن عمر اآلمدي الديار [ 2]عن أبي النصر اخلطيب [ 1] -ثالثتهم  –الرمحن احلبشي وعلوية احلبشي 

عن [ 6]عن مشس الدين البابلي [ 5]عن املعمر أمحد سابق الزعبلي[ 4]رتضى الزبيدي عن امل[ 3]بكري 

عن أبي حفص املراغي والصالح [ 9]عن ابن حجر العسقالني [ 8]عن ابن أركماس ( 7)حجازي الواع  

أبي [  11] فخر الدين أبي احلسن علي بن أمحد بن عبدالواحد الشهري بابن البخاري عن [  11] املقدسي عن 

 13] أبي القاسم هبة اهلل بن حممد بن عبدالواحد الشيباني عن [  12] علي حنبل بن عبداهلل الرصايف عن 
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أبي بكر أمحد بن محدان القطيعي [  14] أبي علي احلسن بن علي التميمي املعروف بابن املذهب عن [ 

 .مام أمحد أبيه اإل[  16] أبي عبدالرمحن عبداهلل بن أمحد بن حنبل عن [  15] عن 

وعددها يف مسنده  -مام أمحد عشرة واسطة ، وباعتبار ثالثيات اإل ستفيكون بيننا وبني اإلمام أمحد 

 .واسطة  عشرونيكون بيننا وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم  –ائة حديث ـمثالث

احلاف  وأما أعلى مالدي من املرويات باإلسناد املتصل فهو عشاريات احلاف  ابن حجر وعشاريات 

 السيوطي

أما عشاريات احلاف  ابن حجر فأخرني بها وجبميع :قال أبو خالد وليد بن إدريس املنيسي السلمي 

مروياته ومؤلفاته مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن 

عن [ 3]آلمدي الديار بكري عن عمر ا[ 2]عن أبي النصر اخلطيب [ 1] -ثالثتهم  –احلبشي وعلوية احلبشي 

 (7)عن حجازي الواع  [6]عن مشس الدين البابلي [ 5]عن املعمر أمحد سابق الزعبلي[ 4]املرتضى الزبيدي 

 [9]عن ابن حجر العسقالني [ 8]عن ابن أركماس 

[  11]عن الصالح بن أبي عمر [  9]ومن عشاريات ابن حجر ما نرويه بالسند السابق إىل احلاف  ابن حجر 

[ 13]عن متيم بن أبي سعيد اجلرجاني [  12]عن أبي روح املعز بن حممد اهلروي [  11]عن الفخر ابن البخاري 

عن احلاف  أبي يعلى [  15]عن حممد بن أمحد بن محدان [  14]عن حممد بن عبدالرمحن الكنجرودي 

عن اهلرماس بن زياد رضي  [ 18]عن عكرمة بن عمار [  17]عن عبداهلل بن بكار [  16]يف معجم شيوخه 

، وهذا احلديث ( رأيت النيب صلى اهلل عليه وسلم يوم األضحى خيطب على بعريه : ) قال [  19]اهلل عنه 

وهذا حديث عال تساعي : ) بسند تساعي له وقال( 14/181" )سري أعالم النبالء " أورده احلاف  الذهيب يف 

 .انتهى ( لنا 

 .عشر رجال ، وهذا من العوالي  تسعةصلى اهلل عليه وسلم وفيه بيين وبني النيب : قلت 

فأخرني بها مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي  وأما عشاريات السيوطي

عن [ 2]عن أبي نصر بن عبد القادر اخلطيب [ 1] -ثالثتهم  –وعبد الرمحن احلبشي وعلوية احلبشي 

عن [ 4]عن عمر الشيباني وعبدالقادر بن إمساعيل النابلسي[ 3] لعامريحممد عمر بن عبدالغين الغزي ا

[ 7]عن والده [ 6]عن النجم حممد بن البدر حممد بن رضي الدين الغزي [  5] جّد الثاني عبدالغين النابلسي 

ح ويساويه روايتنا عن  جبميع مؤلفاته ومروياته ومنها العشاريات[ 8]عن جالل الدين السيوطي 

عن حمدث الديار الشامية [1]عبد الغين الدقر و الشيخ املعّمر أمحد بن صاحل احلّبال كليهما  العالمة

[ 4]عن حممد عمر بن عبدالغين الغزي العامري [ 3]عن عبدالقادر اخلطيب [ 2]الشيخ بدر الدين احلسين 

عن النجم [  5] ابلسي عن جّد الثاني عبدالغين الن[ 4]عن عمر الشيباني وعبدالقادر بن إمساعيل النابلسي

جبميع [ 8]عن جالل الدين السيوطي [ 7]عن والده [ 6]حممد بن البدر حممد بن رضي الدين الغزي 

ما ( على توقف يف رواية التلي عن النابلسي ) مروياته ومنها العشاريات ح وأعلى من هذا بدرجة 

حلي وعبد الرمحن احلبشي أخرني به مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصا

عن عبد الغين [ 3] عن عبد اهلل التلي [ 2]عن أبي النصر اخلطيب [ 1] -ثالثتهم  –وعلوية احلبشي 

عن جالل الدين [ 6]عن والده [ 5]عن النجم حممد بن البدر حممد بن رضي الدين الغزي [ 4]النابلسي

لنيب صلى اهلل عليه وسلم فيها عشرة رجال وبني السيوطي وا.مبروياته ومنها العشاريات [ 7]السيوطي 
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وبه يصري بيننا وبني النيب صلى اهلل عليه وسلم سبعة عشر رجال ، وهذا علو يغتبط به ، وهو أعلى ما 

ما أخرني به ومثله كذلك  ،ميكن أن يوجد يف عصرنا ، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات 

مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبشي وعلوية 

عن عمر اآلمدي الديار بكري [ 2]اخلطيب حممد بن عبد القادر عن أبي النصر [ 1] -ثالثتهم  –احلبشي 

عن [ 5]بق الزعبليعن املعمر أمحد سا[ 4]عن املرتضى الزبيدي [ 3]كليهما  زبريكال الرمحن عبدو

عن شيخ اإلسالم ( 7)عن الشمس حممد بن أمحد الرملي  [6]البابلي حممد بن العالء مشس الدين 

 ُعمر أبي بن إبراهيم بن حممدعن ( 9)عن أبي عبد اهلل حممد بن مقبل احلليب ( 8)زكرياء األنصاري 

 وأبو اجُلْوْزَداِنيَّة، اهلل عبد بنُت فاطمُة إبراهيم أمُّ أتنا: قال( 11) امَلْقِدسي أمحد بن عليُّ أنا: قال( 11)

 أمحد بن اهلل عبد بن حممد بكر أبو أنا: قاال( 12) عليهما مساعًا الثََّقفي الواحد عبد بن جعفر الفضل

 بن اهلل ُعبيد نا: قال( 14) الطََّبراني أيوب بن أمحد بن سليمان القاسم أبو أنا: قال( 13) ِرْيَذة بن إبراهيم بن

 ُصَرد بُن ُزهري َجْرَول أبا مسعت: قال( 16) طارق بن زياُد َعْمرو أبو أخرنا: قال( 15) الَقْيسي ُرماِحس

 والّشاَء، السَّْبَي يفرُِّق وذهب َهَواِزن، يوم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسوُل َأَسَرنا مّلا :يقول( 17) اجُلَشمي

 :الشِّْعر هذا أقوُل فأنَشأُت فأتيُته

 وَنَنْتِظُر َنْرُجوُه امَلْرُء َفِإنََّك __ َكَرٍم ِفي اهلِل َرُسوَل َعَلْيَنا ْمُنْنا 

 ِغَيُر َدْهِرَها ِفي َشْمُلَها ُمَفرًَّقا __َقَدٌر َعاَقَها َقْد َبْيَضٍة َعَلى ْمُنْنا

 َواْلُغَمُر اْلَغمَّاُء ُقُلوِبِهُم َعَلى __َحَزٍن َعَلى َهتَّاًفا الدَّْهَر َلَنا َأْبَقْت

 ُيْخَتَبُر ِحنَي ِحْلًما النَّاِس َأْرَجَح َيا __َتْنُشُرَها َنْعَماُء َتَداَرْكُهُم َلْم ِإْن

 الدَِّرُر َمْحِضها ِمْن َتْمَلُؤُه ُفْوَك إْذ __َتْرَضُعَها كُْنَت َقْد ِنْسَوٍة َعَلى ْمُنْنا

 َتَذُر وما َتْأتْي ما َيِزْيُنَك َوِإْذ__ َتْرَضُعها كنَت َصِغريًا ِطْفاًل كنَت إذ

 ُزُهُر َمْعَشٌر َفِإنَّا ِمنَّا َواْسَتْبِق __َنَعاَمُتُه َشاَلْت َكَمْن َتْجَعَلنَّا ال

 ُمدََّخُر اْلَيْوِم َهَذا َبْعَد َوِعْنَدَنا __ ُكِفَرْت ِإْذ ِللنَّْعَماِء َلَنْشُكُر ِإنَّا

 ُمْشَتَهُر الَعْفَو ِإنَّ ُأمََّهاِتَك ِمْن__ َتْرَضُعُه ُكْنَت َقْد َمْن الَعْفَو َفَأْلِبِس

 الشََّرُر اْسَتْوَقَد ما ِإَذا اهِلَياِج ِعْنَد__ ِبِه اجِلَياِد ُكْمُت َمَرَحْت َمْن َخْيَر َيا

 َوَتْنَتِصُر َتْعُفو ِإْذ الَبِريََّة ِذْيه __ُتْلِبُسُه ِمْنَك َعْفًوا ُنؤمُِّل ِإنَّا

 الظََّفُر َلَك ُيْهدى ِإْذ الِقَياَمِة َيْوَم__ َراِهُبُه َأنَت َعمَّا اهلُل َعَفا َفاْعُف

 فهو امُلطَِّلب عبِد وِلَبِنْي لي كان ما): قال الشِّْعَر َهَذا وسلم عليه اهلل صلى النيّب َسِمَع َفَلمَّا: قال

 (ولرسوله هلل فهو لنا كان ما: )األنصار وقالت(ولرسوله هلل فهو لنا كان ما: )قريش وقالت(لكم

 :فمنها وأما أعلى أسانيدي إىل األثبات احلديثية املشهورة وبها أروي ما تضمنته هذه األثبات 
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أننا نرويه عن عبد الرمحن بن : وأعلى ما يقع لنا :  (فهرس الفهارس)ثبت الشيخ عبد احلي الكتاني 

لبشري السوداني و احلسن بن عبد احلي وعبد الرمحن املال وأمحد بن أبي بكر احلبشي ومساعد ا

 .مخستهم عن والد األول عبد احلي الكتاني بأسانيده 1حممد بن الصديق الغماري 

وعبد عن عبد القادر كرامة اهلل : وأعلى ما يقع لنا  ( :حصر الشارد ) ثبت الشيخ عابد السندي 

 .السندي بأسانيدهعن عابد  2عن أمة اهلل الدهلوية  1الرمحن بن عبد احلي الكتاني كليهما 

وعبد الرمحن بن عبد احلي عن عبد القادر كرامة اهلل  ( :قطف الثمر ) ثبت الشيخ صاحل الفالني 

 .عن صاحل الفالني بأسانيده  3عن عابد السندي  2عن أمة اهلل الدهلوية  1 الكتاني كليهما

عن عبداهلل بن حمسن :   أعلى ما يقع لنا بثالث وسائط ( :إحتاف األكابر ) ثبت اإلمام الشوكاني 

عن  3( هـ1291 -1221)عن عبد الرمحن بن حممد ابن شهاب الدين  2عن احلبيب علوي املشهور 1الناخيب  

عن احلسني العمري 1الشوكاني ح وأيضا عن الشريف عبد القادر بن عبد اهلل عبد القادر شرف الدين 

ح و عن الشريف . لشوكاني بأسانيده عن اإلمام ا3عن إمساعيل بن حمسن إسحاق بن عبد الكريم 2

عن حممد بن حممد 2عن والده عبد اهلل عبد القادر 1عبد القادر بن عبد اهلل عبد القادر شرف الدين 

عن 1ونرويه أنزل بدرجة عن عبداهلل بن حمسن الناخيب  .عن اإلمام الشوكاني بأسانيده 3العمراني 

ت )عن حممد بن ناصر احلازمي  3بن سامل السري  عن احلبيب  حممد2احلبيب علوي بن طاهر احلداد 

 عن الشوكاني 4( هـ1283

عن والد الثاني عبد احلق  1ح وعن إمساعيل األنصاري وعبد الوكيل بن عبد احلق اهلامشي كليهما 

عن عن اإلمام الشوكاني  4عن عبد الرمحن بن عباس  3عن أمحد بن عبد اهلل البغدادي  2اهلامشي 

 .بأسانيده 

عن حسني بن حمسن  2عن عبد الكريم صاعقة الشيخلي البغدادي  1ن صبحي السامرائي ح وع

 عن اإلمام الشوكاني بأسانيده 4عن حممد بن ناصر احلازمي  3األنصاري 

أجازنا بثبت الشاه ولي اهلل الشيخ مشس احلق بن عبد احلق  ( :اإلرشاد ) ثبت اإلمام ولي اهلل الدهلوي 

عن حممد إسحاق 3عن حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي  2بد احلق امللتاني عن والده ع 1امللتاني 

عن الشاه ولي اهلل الدهلوي رمحه اهلل ؛ بأسانيده ح ونرويه أيضا  5عن عبد العزيز الدهلوي  4الدهلوي 

عن حمدث اهلند نذير حسني  2عن سعد بن محد بن عتيق  1عن حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ 

عن الشاه ولي اهلل الدهلوي رمحه  5عن عبد العزيز الدهلوي  4مد إسحاق الدهلوي عن حم3الدهلوي 

عن  2 عبد احلكيم اجليوريعن  1 حممد إسرائيل الندوي السلفيونرويه أيضا عن اهلل ؛ بأسانيده ح 

عن الشاه  5عن عبد العزيز الدهلوي  4عن حممد إسحاق الدهلوي 3حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي 

وظهري الدين ونرويه أيضا عن عبد القيوم الرمحاني  الدهلوي رمحه اهلل ؛ بأسانيده ح ولي اهلل

عن حمدث  2عن شيخ احلديث أمحد اهلل بن أمري الرتابكدهي الدهلوي  1املباركفوري كليهما 

عن الشاه ولي اهلل  5عن عبد العزيز الدهلوي  4عن حممد إسحاق الدهلوي 3اهلند نذير حسني الدهلوي 

والشيخ  -رمحه اهلل  -الدهلوي رمحه اهلل ؛ بأسانيده ح وأجازني به أيضا الشيخ إمساعيل األنصاري 

ثالثتهم عن والد األخري الشيخ عبد احلق  1ء اهلل املدني والشيخ عبد الوكيل بن عبد احلق احلاف  ثنا

عن عبد العزيز  4عن حممد إسحاق الدهلوي 3عن حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي  2اهلامشي 
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ال عن الشاه ولي اهلل الدهلوي رمحه اهلل ؛ بأسانيده ح وأعلى منه بدرجة عن عبد الرمحن امل 5الدهلوي 

عن عبد 3عن فضل الرمحن املرادكنج آبادي 2عن عبد الباقي اللكنوي 1وعبد القادر كرامة اهلل 

 عن الشاه 4العزيز الدهلوي 

عن 1عن عبد الرمحن املال وعبد القادر كرامة اهلل  ( :األمم) ثبت الشيخ إبراهيم الكردي الكوراني 

عن الشاه ولي  4عن عبد العزيز الدهلوي 3 عن فضل الرمحن املرادكنج آبادي2عبد الباقي اللكنوي 

 .عن إبراهيم الكردي بأسانيده  6عن حممد أبي طاهر الكردي  5اهلل الدهلوي 

عن عبد الباقي 1عن عبد الرمحن املال وعبد القادر كرامة اهلل  ( :بغية الطالبني ) ثبت أمحد النخلي 

 5عن الشاه ولي اهلل الدهلوي  4الدهلوي  عن عبد العزيز3عن فضل الرمحن املرادكنج آبادي 2اللكنوي 

 .عن أمحد النخلي بأسانيده 6عن حممد أبي طاهر الكردي 

نرويه عن عبد الرمحن بن عبد احلي وعبد الرمحن املال  ( :حسن الوفا ) ثبت الشيخ فاحل الظاهري 

اري وأمحد بن أبي بكر احلبشي ومساعد البشري السوداني و احلسن بن حممد بن الصديق الغم

 .عن فاحل الظاهري بأسانيده  2مخستهم عن والد األول عبد احلي الكتاني 1

أعلى ما يقع لنا بواسطتني عن عبد الرمحن  (:ثبت الكزبري ) ثبت الشيخ عبد الرمحن الكزبري 

عن عبدالرمحن   2عن أبي النصر اخلطيب 1وعلوية احلبشيني وحممد بن عبد الرزاق اخلطيب ثالثتهم 

عن عبد الرمحن بن عبد احلي وعبد الرمحن : بثالث وسائط ثم (  هـ1263 - 1184)زبري بن حممد الك

املال وأمحد بن أبي بكر احلبشي ومساعد البشري السوداني و احلسن بن حممد بن الصديق الغماري 

كالهما عن عبد الرمحن  3عن السكري واحلّبـال  2مخستهم عن والد األول عبد احلي الكتاني 1

عن العالمة الشيخ عبد الكريم  1ح وعن الشيخ السيد العالمة صبحي السامرائي .بأسانيده الكزبري 

عن عبد الرمحن الكزبري  3عن نعمان خري الدين أفندي اآللوسي  2صاعقة الشيخلي البغدادي 

 عن 3عن عبدالقادر اخلطيب  2عن بدر الدين احلسين 1بأسانيده ح ومساو له روايتنا عن الدقر واحلّبال 

 .الكزبري 

أعلى ما يقع لنا بواسطتني فقط عن الشيخ عبد الرمحن املال  ( :النفس اليماني ) ثبت الوجيه األهـدل 

عن املؤلف الوجيه عبد الرمحن بن سليمان بن حييى  2عن بهاء الدين األفغاني  1األحسائي رمحه اهلل 

 . األهدل بأسانيده 

أبو بكر بن عبد اهلل بن طالب : عن شيوخه  2عن علوي املشهور  1وبثالث وسائط عن عبد اهلل الناخيب 

ت )وعمر بن حسن بن عبد اهلل بن أمحد بن حسن بن عبد اهلل بن علوي احلداد (هـ1281 -1216)العطاس 

ن بن حممد ابن شهاب وعبد الرمح( هـ1285 -1218)وعبد اهلل بن حسن بن عبد اهلل بن طه احلداد (هـ1317

وهؤالء اخلمسة يروون عن (هـ1281ت )وحممد بن عبداهلل بن أمحد باسودان ( هـ1291 -1221)الدين 

 الوجيه األهدل 

عن  1عن عبد الرمحن وعلوية احلبشيني وحممد بن عبد الرزاق اخلطيب ثالثتهم وبثالث وسائط أيضا 

 عن الوجيه األهدل 3، (هـ1263 - 1184) عن عبدالرمحن بن حممد الكزبري  2أبي النصر اخلطيب
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وبأربع وسائط ، عن عبد الرمحن بن عبد احلي وعبد الرمحن املال وأمحد بن أبي بكر احلبشي 

مخستهم عن والد األول عبد احلي 1ومساعد البشري السوداني و احلسن بن حممد بن الصديق الغماري 

ح . عن أبيه الوجيه األهدل بأسانيده 4ألهـدل عن حممد بن الوجيه ا 3عن صـايف اجلـفري  2الكتاني 

عن والـد األول  1ونرويه عن أمحد بن أبي بكر احلبشـي وعبد الرمحن املـال وعبد الفتـاح راوه ثالثتهم 

 .عن الوجـيه األهدل بأسانيده 4عن الـحـازمي  3عن السري  2

عن  2عن بسيوني عسل  1ن الكتاني عن عبد الرمح، أعلى مايقع لنا بأربع وسائط  :ثبت األمري الكبري 

عن  1عن األمري الكبري ح ، وعن عبد الرمحن الكتاني  4عن إبراهيم اجلارم الرشيدي  3هاشم النحرير 

 عن األمري الكبري  4عن مصطفى املبلط  3عن مصطفى املطعين  2بسيوني عسل 

 4عن األمري الصغري  3هيـم السقـا عن إبرا 2عن بدر الدين احلسـين 1  وعن الدقر واحلّبال وزهري الشاويش

عن ابراهيم العقوري  2عن حممد زكي الدين ابراهيم 1ح وعن العبيد . عن والده األمري الكبري بأسانيده

ح وعن عبد القادر كرامة اهلل وإمساعيل األنصاري .عن األمري الكبريبأسانيده 4عن األمري الصغري  3

 .عن األمري الكبري بأسانيده  4عن األمري الصغري 3ي عن ابراهيم العقور 2عن املشاط 1كليهما 

 .نرويه عن عبد الرمحن املال عن املؤلف بأسانيده  ( :املسلك اجللي ) ثبت حممد علي املالكي 

نرويه عن إمساعيل األنصاري وأمحد بن أبي بكر  (عقد اليواقيت ) ثبت عيدروس بن عمر احلبشي 

عن املؤلف عيدروس  3عن عمر باجنيد  2بن عيدروس البار  عن أبي بكر بن سامل 1احلبشي كليهما 

 .احلبشي بأسانيده 

عن  1عن مؤلفه ، وعن مصطفى بومني  2عن علوي 1وأعلى من هذا روايتنا له عن عبد اهلل الناخيب 

 عن عيدروس 2عبداهلل بن عمر الشاطري 

نرويه عن إمساعيل األنصاري وأمحد بن أبي بكر  ( :فتح القوي ) ثبت حسني بن حممد احلبشي 

عن املؤلف حسني  3عن عمر باجنيد  2عن أبي بكر بن سامل بن عيدروس البار  1احلبشي كليهما 

 .احلبشي بأسانيده 

عن حسني احلبشي 2عن عبد اهلل غازي اهلندي املكي 1ح وأعلى من ذلك نرويه عن أمحد احلبشي 

 املؤلف

عن 2عن بدر الدين احلسين 1بأربع وسائط عن زهري الشاويش  (:ألفية السند ) ثبت مرتضى الزبيدي 

 .عن الزبيدي بأسانيده  4عن امحد بن علي الدمهوجي املصري 3ابراهيم السقا املصري 

عن حممد بن أمحد 3عن أمحد اجلمل النهطيهي 2عن والده 1و عن عبدالرمحن بن عبداحلي الكتاني 

 .ه عن الزبيدي بأسانيد 4البهي 

ح وأعلى منه بثالث وسائط عن عبد الرمحن وعلوية احلبشيني وحممد بن عبد الرزاق اخلطيب ثالثتهم 

 عن مرتضى الزبيدي  3،(هـ1263 - 1184)عن عبدالرمحن بن حممد الكزبري   2عن أبي النصر اخلطيب 1
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ي النصر عن أب 1و عن عبد الرمحن وعلوية احلبشيني وحممد بن عبد الرزاق اخلطيب ثالثتهم 

 .عن املرتضى الزبيدي بأسانيده  3عن عمر اآلمدي الديار بكري  2اخلطيب

 2عن بدر الدين احلسين 1عن الدقر واحلّبال وزهري الشاويش : (اإلمداد) ثبت عبد اهلل بن سامل البصري 

 .عن عبد اهلل بن سامل البصري بأسانيده  5عن الشهابني امللوي واجلوهري 4عن ثعيلب 3عن السقا 

يروي البصري عن عيسى الثعاليب عن علي األجهوري عن نور الدين القرايف عن جالل الدين : فائدة 

السيوطي بأسانيده ، ح ويروي الثعاليب عن الشهاب اخلفاجي عن الرهان العلقمي عن جالل الدين 

 .السيوطي بأسانيده

عن 1عن حييى عثمان  (:سلسلة العسجد يف مشايخ السَند)ثبت ملك بهوبال حممد صديق حسن خان 

 1ح وعن   صبحي السامرائي . عن صديق حسن خان بأسانيده  3عن سعد بن عتيق 2سليمان احلمدان 

عن صديق  3عن نعمان خري الدين أفندي اآللوسي  2عن  عبد الكريم صاعقة الشيخلي البغدادي 

 .حسن خان بأسانيده عن صديق  3عن سعد بن عتيق 2عن املرشد  1حسن خان بأسانيده ح وعن العبيد

عن صديق حسن خان 2عن سعد بن عتيق 1ح وأعلى مما سبق عن حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ 

 املؤلف

 2عن بدر الدين احلسين 1عن الدقر واحلّبال والشاويش  ( :إنالة الطالبني) ثبت عبد الكريم الشراباتي 

 .عن الشراباتي بأسانيده  5عن والده 4عن حممد بن مصطفى الرمحيت 3عن عبدالقادر اخلطيب 

ح وعن مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبشي 

عن حممد [ 3]عن والده عبدالقادر اخلطيب [ 2]خلطيب عن أبي النصر ا[ 1] -ثالثتهم  –وعلوية احلبشي 

عن مصطفى بن حممد الرمحيت وحممد سعيد بن عبداهلل [ 4]عمر بن عبدالغين الغزي العامري 

 عن عبدالكريم الشراباتي بأسانيده[ 5]السويدي كالهما 

عن  2سين عن بدر الدين احل1عن الدقر والشاويش واحلبال :  ثبت ابن عقيلة املكي و مسلسالته

ح وعن .عن ابن عقيلة بأسانيده  5عن والده 4عن حممد بن مصطفى الرمحيت 3عبدالقادر اخلطيب 

مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبشي وعلوية 

د عمر بن عن حمم[ 3]عن والده عبدالقادر اخلطيب [ 2]عن أبي النصر اخلطيب [ 1] -ثالثتهم  –احلبشي 

عن مصطفى بن حممد الرمحيت وحممد سعيد بن عبداهلل السويدي [ 4]عبدالغين الغزي العامري 

 .عن ابن عقيلة بأسانيده [5]كليهما 

عن مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي  :ثبت الشمس حممد بن الطيب املغربي 

عن والده [ 2]عن أبي النصر اخلطيب [ 1] -هم ثالثت –الصاحلي وعبد الرمحن احلبشي وعلوية احلبشي 

عن مصطفى بن حممد الرمحيت [ 4]عن حممد عمر بن عبدالغين الغزي العامري [ 3]عبدالقادر اخلطيب 

ح وأعلى منه عن مشاخيي . عن الشمس حممد بن الطيب املغربي بأسانيده [ 5]وحممد مرتضى الزبيدي 

 –الصاحلي وعبد الرمحن احلبشي وعلوية احلبشي  األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي
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عن الشمس [  4] عن املرتضى الزبيدي [  3] عن عمر اآلمدي الديار بكري [  2] عن أبي النصر [ 1] -ثالثتهم 

 .حممد بن الطيب املغربي بأسانيده 

عابدين عن أبي اليسر  1عن حممد سامر النص الدمشقي  :ثبت ابن عابدين صاحب احلاشية ومؤلفاته 

 .عن ابن عابدين صاحب احلاشية بأسانيده  3عن جده  2

عن بسيوني  1عن عبد الرمحن الكتاني : ثبت التاودي بن سودة املري عالمة املغرب وصاحب املؤلفات 

 عن التاودي بأسانيده 5عن األمري الكبري  4عن إبراهيم اجلارم الرشيدي  3عن هاشم النحرير  2عسل 

عن  4عن مصطفى املبلط  3عن مصطفى املطعين  2عن بسيوني عسل  1اني وعن عبد الرمحن الكت

 عن التاودي بأسانيده  5األمري الكبري 

 4عن األمري الصغري  3عن إبراهيـم السقـا  2عن بدر الدين احلسـين 1وعن الدقر واحلّبال وزهري الشاويش 

 .عن التاودي بأسانيده  5عن والده األمري الكبري 

عن  2عن أبيه  1نرويه عن إدريس بن حممد بن جعفر الكتاني :  (إعالم األئمة ) اني ثبت جعفر الكت

 .جده بأسانيده 

قرأتها من أوهلا إىل آخرها على الشيخ حممد سامر النص قال قرأتها كاملة على  :األوائل السنبلية 

ن حممد أمني سويد حممد ياسني الفاداني وأبي الفضل عبد اهلل بن الصديق الغماري أما الفاداني فع

ح وأما الغماري فعن أبي النصر وكمال الدين ابين .قراءةً  عليه عن أبي احملاسن القاوقجي قراءًة عليه 

 .أبي احملاسن القاوقجي عن أبيهما عن حممد عابد السندي 

ح وأرويها عن عبد اهلل بن صاحل العبيد قراءة عليه كاملة عن عبد القادر كرامة اهلل قراءة عليه 

كاملة عن إبراهيم اخلتين عن علي بن ظاهر الوتري عن عبد الغين بن أبي سعيد عن حممد عابد 

السندي عن حممد هاشم سنبل عن والده املؤلف حممد سعيد سنبل املكي بأسانيده إىل ثالثة وأربعني 

 .تسعة كتابا من أمهات كتب السنة بأسانيد مؤلفيها إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم منها الكتب ال

 :أعلى األسانيد إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبشي وعلوية ما أخرنا به مشاخينا 

عن املرتضى الزبيدي [ 3]عن عمر اآلمدي الديار بكري [ 2]عن أبي النصر اخلطيب [ 1] -ثالثتهم  –احلبشي 

ابن عن ( 7)حجازي الواع  عن [ 6]عن مشس الدين البابلي [ 5]لزعبليعن املعمر أمحد سابق ا[ 4]

 .عن شيخ اإلسالم ابن تيمية [  11]عن الصالح بن أبي عمر [ 9]عن ابن حجر العسقالني [ 8]أركماس 

 .وسائط عشروبهذا اإلسناد يكون بيننا وبني شيخ اإلسالم 

ية مرورا باإلمام ابن القيم واحلاف  الذهيب األسانيد املسلسلة بالسلفيني إىل شيخ اإلسالم ابن تيم

 :واحلاف  ابن رجب وغريهم من األئمة 

عن وحممد بن فوزان املشرف كليهما حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ  نيمنها أني أروي عن الشيخ

سعد بن محد بن عتيق ، عن نذير حسني، وابنه حسني، وحسني حمسن األنصاري، وأمحد بن إبراهيم 
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ونرويه أيضا عن عبد القيوم ( ح)وّصديق حسن خان، وحممد بشري، وسالمة اهلل اهلندي بن عيسى، 

عن شيخ احلديث أمحد اهلل بن أمري الرتابكدهي الدهلوي  عن   وظهري الدين املباركفوري الرمحاني

وعن حممد إسرائيل الندوي السلفي عن عبد احلكيم اجليوري  (ح)حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي 

و عن الشيخني إمساعيل األنصاري واحلاف  ثناء اهلل املدني  (ح)حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي عن 

كليهما عن عبد احلق اهلامشي عن مجاعة من تالميذ نذير حسني السلفيني كأبي سعيد حسني 

عالمة وأنبأنا الشيخ السيد ال( ح)بن عبد الرحيم وأبي الوفاء ثناء اهلل األمرتسري باإلجازة اخلاصة 

صبحي السامرائي عن العالمة الشيخ عبد الكريم صاعقة الشيخلي البغدادي عن الشيخ نعمان 

وأجازه مبكة ( هـ1329ت )األلوسي عن الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى الشرقي احلنبلي النجدي 

العالمة وأنبأنا الشيخ السيد (ح. )ويروي نعمان اآللوسي أيضا عن صديق حسن خان ( هـ1295)املكرمة 

صبحي السامرائي عن العالمة الشيخ عبد الكريم صاعقة الشيخلي البغدادي عن حسني بن حمسن 

وأنبأنا الشيخ السيد العالمة صبحي السامرائي عن العالمة الشيخ عبد الكريم صاعقة (ح)األنصاري 

بن عبد  الشيخلي البغدادي الذي تدبج مع العالمة عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد

وأنبأنا عبد اهلل بن صاحل العبيد، عن الشيخ املعمر عبد العزيز بن مرشد احلنبلي، عن سعد (.ح)الوهاب 

بن عتيق إجازة، عن نذير حسني، وابنه حسني، وحسني حمسن األنصاري، وأمحد بن إبراهيم بن 

راهيم بن عيسى، روى أمحد بن إب( ح)عيسى، وّصديق حسن خان، وحممد بشري، وسالمة اهلل اهلندي 

حممد بن حممود اجلزائري احلنفي األثري، و عبد الرمحن : عن عبد الرمحن بن حسن، عن مجع منهم

وباألسانيد املتقدمة إىل حسني ( ح)بن حسن اجلرتي ، وجده شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

إىل نذير حسني  وباألسانيد السلفية املتقدمة( ح)حمسن األنصاري عن حممد بن ناصر احلازمي 

عن حممد إسحاق الدهلوي ، عن عبد العزيز الدهلوي ، عن (: احلازمي ونذير حسني)السلفي، كالهما 

وإىل ( ح)وباإلسناد إىل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب عن حياة السندي ( ح)أبيه الشاه ولي اهلل 

ثتهم عن أبيهم حممد بن إمساعيل احلازمي عن عبد الرمحن األهدل، عن إبراهيم وقاسم وعبد اهلل، ثال

وإىل احلازمي عن الشوكاني ، عن عبد القادر الكوكباني ، عن حممد حياة ( ح)األمري الصنعاني 

( ح)عن أبي طاهر الكوراني (: ولي اهلل والسندي واألمري)السندي، وحممد بن إمساعيل األمري، ثالثتهم 

لبخاري األثري ، عن السفاريين ، عن عبد القادر بن وباإلسناد إىل اجلرتي عن مجع منهم صفي الدين ا

وبه إىل حممد ( ح)عن أبي الثاني إبراهيم الكوراني املدني (: التغليب وأبو طاهر)عمر التغليب ، كالهما 

( ح)بن عبد الوهاب، عن عبد اهلل بن إبراهيم بن سيف الفرضي ، عن أبي املواهب حممد احلنبلي إجازة 

صطفى اللبدي، وحممد بن عبد اجلليل املواهيب، والشيخ عواد بن عبيد الكوري، وإىل السفاريين عن م

أبو املواهب وإبراهيم )وعبد القادر التغليب احلنبليني، كلهم عن أبي املواهب احلنبلي، كالهما 

وإىل أبي املواهب احلنبلي عن حممد بن بدر الدين ( ح)عن أبي األول عبد الباقي البعلي (: الكوراني

وباألسانيد املذكورة إىل ( ح)وإىل التغليب عاليًا عن عبد الباقي البعلي والبلباني ( ح)باني الصاحلي البل

عبد الباقي عن مرعي الكرمي، عن حممد بن أمحد املرداوي، عن موسى احلجاوي، عن الشويكي، 

العسكري،  وباإلسناد إىل الشويكي، عن( ح)عن ناصر الدين ابن زريق، عن احلاف  ابن ناصر الدين 

وبه إىل العسكري، عن النظام عمر بن إبراهيم بن حممد ( ح)عن العالء املرداوي، عن ابن عروة احلنبلي 

وباألسانيد إىل البلباني، عن أمحد الوفائي املفلحي، عن الرهان إبراهيم بن حممد ابن ( ح)بن مفلح 

رهان الدين، عن جد األخري شرف مفلح، وموسى احلجاوي، عن والد األول النجم بن مفلح، عن أبيه ب

الشرف ابن مفلح والنظام ابن مفلح وابن ناصر الدين وابن )الدين عبد اهلل بن حممد بن مفلح، األربعة 
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وبه إىل عبد الباقي، ( ح)عن أبي بكر ابن احملب الصامت، واألول وحده عن أبيه صاحب الفروع (: عروة

تقي الدين بن النجار الفتوحي، عن أبيه أمحد، عن بدر عن عبد الرمحن البهوتي احلنبلي األثري، عن 

وباألسانيد إىل أمحد بن علي ( ح)الدين حممد السعدي احلنبلي، عن عز الدين أبي الركات الكناني 

العز الكناني وحممد )املفلحي، عن ابن طولون، عن حممد بن أمحد بن علي بن أبي عمر، كالهما 

وبه إىل ( ح)اهلادي، عن احلفاظ املزي والذهيب والرزالي وابن القيم عن عائشة بنت عبد (: ابن أبي عمر

العز الكناني، عن حمب الدين بن نصر اهلل البغدادي احلنبلي، عن ابن رجب، عن ابن القيم، األئمة 

 عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ( ابن مفلح وابن احملب وابن القيم واملزي والذهيب والرزالي)الستة 

بهذه األسانيد نروي مجيع مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام ابن القيم واإلمام ابن مفلح واحلاف  و

يروي شيخ اإلسالم ابن تيمية عن الفخر ابن : فائدة  املزي واحلاف  الذهيب واحلاف  ابن رجب رمحهم اهلل 

الثة السرخسي واملستملي البخاري عن ابن أبي ذر اهلروي عن أبيه أبي ذر اهلروي عن شيوخه الث

 .والكشميهين ثالثتهم عن الفربري عن اإلمام البخاري بأسانيده 

ما أخرنا به الشيخ حممد بن أعلى األسانيد إىل شيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل 

عن  عبد الرمحن بن إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب عن أبيه عبد الرمحن

حممد بن عبد الرمحن  انأبيه إسحاق عن أبيه عبد الرمحن عن جده اإلمام حممد ، ح وأخرنا الشيخ

عاليا عن محد بن فارس عن عبد الرمحن بن حسن عن هما وحممد بن فوزان املشرف كالآل الشيخ 

لعالمة الشيخ عن ا 1الشيخ السيد العالمة صبحي السامرائي  جده اإلمام ابن عبد الوهاب وما أخرنا به

 3اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن اهلل بن عبد عن عبد  2عبد الكريم صاعقة الشيخلي البغدادي 

عبد الرمحن بن حسن عن جده اإلمام ابن عبد الوهاب ح وما أخرنا به شيخنا عبد اهلل بن جده عن 

عن [ 3]مان كليهما عن محد بن فارس وسليمان بن سح[ 2]عن عبد الرمحن بن فارس [ 1]صاحل العبيد 

ح وما أخرنا به شيوخنا احلاف  ثناء اهلل . عن جده اإلمام ابن عبد الوهاب [ 4]عبد الرمحن بن حسن 

عن [ 2]عن عبد احلق اهلامشي [ 1]املدني وإمساعيل األنصاري وحييى بن عثمان املدرس اللكنوي وغريهم 

وبهذا . عن جده اإلمام ابن عبد الوهاب [ 4]عن عبد الرمحن بن حسن [ 3]أمحد بن عبد اهلل البغدادي

 .اإلسناد نروي مؤلفات اإلمام ابن عبد الوهاب ومؤلفات اإلمام عبد الرمحن بن حسن رمحهما اهلل تعاىل 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

  اهلل ـ حفظه                                                                        الكريم  خـ لألوهذه إجازة مين 

ومسموعاتي ومؤلفاتي   جبميع ما صح وما يصح من مروياتي ومقروءاتي

كما أوصاني مشاخيي  بتقوى اهلل عز وجل يف السر والعلن ،   وأوصي اجملاز

واإلخالص له سبحانه ، وترك اآلثام ما ظهر منها وما بطن، واملراقبة هلل تعاىل ، 

واجتناب البدع واألهواء  واتباع السنة ، والتمسك مبا كان عليه السلف الصاحل ،

ملا حيبه ويرضاه، وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله  وفقنا اهلل وإياه  ،

                              ...  يوم وصحبه ، ومت حترير هذه اإلجازة مبدينة منيابوليس 

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب    وأربعمائة وألف للهجرة النبوية ..........سنة 

 .العاملني

 

 


