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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  إجازة احلديث
احلمد هللا رب العاملني , والصالة والسالم عىل خاتم النبيني , وعىل آله وصحبه أمجعني , أما بعد , فإنه كفى باملرء رشفا أن 

اإلسناد من الدين ولوال : يكون أدنى سلسلة أعالها رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم , قال اإلمام عبد اهللا بن املبارك 
مثل الذي يطلب أمر دينه بال إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بال سلم ,وقال : وقال أيًضااإلسناد لقال من شاء ما شاء , 

إن اهللا أكرم : اإلسناد سالح املؤمن إذا مل يكن له سالح فبأي يشء يقاتل , وقال اإلمام ابن أيب حاتم: اإلمام سفيان الثوري 
لها قديمها وحديثها , وقال اإلمام حممد بن أسلم هذه األمة ورشفها وفضلها باإلسناد, وليس ذلك ألمة من األمم ك

: اإلسناد العايل سنة عمن سلف , وقال أيًضا: اإلسناد العايل قرٌب من رب العاملني , وقال اإلمام أمحد بن حنبل : الطويس 
لفنا الصالح , اإلجازة يف العلم رأس مال كبري , واقتداء بس: طلب علو اإلسناد من الدين , وقال احلافظ ابن عبد الرب 

وحمافظة عىل اتصال اإلسناد الذي هو خصيصة هذه األمة , يقول العبد الفقري إىل عفو ربه أبو خالد وليد بن إدريس بن عبد 
وفقه اهللا طلب من العبد الفقري أن جييزه  الشافعي الرومي األمريكي جون آدم مالك اأب  إن الشيخ : العزيز املنييس الُسلميُّ 

وأهله وأوالده , فامتثلت لطلبه , وأجزته أن يروي عني مجيع مرويايت ما حتملته من كتب السنّة املّرشفة , بام يف ذلك هو 
الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أمحد وسنن الدارمي , واألثبات احلديثية , واملسلسالت , واملؤلفات املنثورة واملنظومة , 

خيي الفضالء , وهم بحمد اهللا أكثر من ثامنني شيخا , منهم من ترشفت بصحبته وغري ذلك مما تصح يل روايته عن مشا
والقراءة عليه , ومنهم من أجازين مكاتبة أو باهلاتف أو عن طريق وكيل له , وقد أجازين هؤالء املشايخ األجالء بجميع 

يب بكر احلبيش والشيخ أمحد بن صالح الشيخ إبراهيم بن حممد نور سيف هالل املكي والشيخ أمحد بن أ: منهم . مروياهتم 
احلّبال والشيخ أمحد بن علوي احلبيش والشيخ أمحد بن حممد الفرطاخ التطواين والشيخ إدريس بن حممد بن جعفر الكتاين 
والشيخ إرشاد احلق األثري املدين والشيخ األسد محزة عبدالقادر الزبيدي والشيخ إسامعيل بن حممد األنصاري والشيخ 

حلق بن رشف احلق بن عبد احلق امللتاين والشيخ احلافظ ثناء اهللا املدين والشيخ احلسن بن حممد بن الصديق الغامري أنيس ا
والشيخ رفعت فوزي عبد املطلب والشيخ زهري بن مصطفى بن أمحد الشاويش والشيخ شمس احلق بن عبد احلق امللتاين 

لشيخ صفي الرمحن بن عبد اهللا املباركفوري والشيخ عاصم بن والشيخ صبحي بن جاسم البدري احلسيني السامرائي وا
عبد اهللا القريويت والشيخة عائشة العجيبية زوجة أيب الفيض أمحد بن الصديق الغامري والشيخ عبدالرمحن بن سعد العياف 
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ال األحسائي و الشيخ والشيخ عبد الرمحن بن شيخ احلبيش والشيخ عبد الرمحن بن عبد احلي الكتاين والشيخ عبد الرمحن امل
عبدالغفار النارص التطواين والشيخ عبد الغني بن حممد الدقر الدمشقي والشيخ عبدالفتاح بن حسن راوة و الشيخ 

عبدالقادر األرناؤوط الدمشقي والشيخ عبد القادر كرامة اهللا البخاري والشيخ عبد القادر بن عبد اهللا عبد القادر رشف 
الرمحاين والشيخ عبد اهللا التليدي الطنجي والشيخ عبد اهللا بن صالح العبيد والشيخ عبدالله بن الدين والشيخ عبد القيوم 

عبدالقادر األنباري والشيخ عبدالله الناخبي والشيخ عبد املحسن بن حممد املنيف والشيخ عبد اهلادي حسني التطواين 
ق اهلاشمي والشيخ عبدالوهاب الزيد والشيخ عدنان والشيخ عبد الواحد أخريف التطواين والشيخ عبد الوكيل بن عبد احل

املجد الدمشقي والشيخ العريب بن عبد السالم بو عياد الطنجي والشيخة علوية بنت عبدالرمحن احلبيش و الشيخ مالك 
 العريب السنويس والشيخ حممد إلياس بن عبد القادر اهلندي والشيخ حممد أمني رساج احلنفي الرتكي والشيخ حممد بن

األمني بن عبد اهللا أبو خبزة احلسني التطواين والشيخ حممد بريتش املغريب والشيخ حممد البشري الباين والشيخ حممد البقايل 
والشيخ حممد احلسن بن الددو الشنقيطي والشيخ حممد درويش اخلطيب والشيخ حممد سامر بن حممد ممدوح النص 

خ حممد بن عبد الرمحن بن إسحاق آل الشيخ والشيخ حممد عبد الرزاق الدمشقي و الشيخ حممد بن صالح املحضار والشي
اخلطيب الدمشقي الصاحلي والشيخ حممد العريب الدغيل الصاحلي الشافعي والشيخ حممد عزي األهدل والشيخ حممد عيل 

والشيخ حممد البطاح األهدل والشيخ حممد بن حممد احلجوجي الدمنايت والشيخ حممد مرشد عابدين احلنفي الدمشقي 
مطيع احلافظ بن حممد واصل بن عبد الرحيم دبس وزيت والشيخ املختار اخلامل العرائيش والشيخ مساعد بن بشري بن عيل 

بن احلاج سعد احلسيني السوداين والشيخة نفيسة بنت حممد الزمزمي بن حممد بن جعفر الكتاين و الشيخ وهبة الزحييل 
نفع اهللا املسلمني بعلمهم , ورحم اهللا أمواهتم .خ حيي بن عثامن العظيم آبادي اهلندي والشيخ وهبي سليامن غاوجي و الشي

  , وبارك يف أعامر أحيائهم , هذا , وقد أجزتكم أن ترووا عني مجيع ما حتملته من املسلسالت احلديثية 

قال أبو خالد : , وهذا إسناده,وقد جرت عادة املجيزين أن يكون أول حديث جييزون به  فمنها احلديث املسلسل باألولية
وليد بن إدريس املنييس السلمي حدثني الشيخ عبد الرمحن املالّ األحسائي ,وهو أوُل حديٍث سمعته منه, قال حدثني 

الشيخ حممد بن عبد احلي الكّتاين, وهو أوُل حديٍث سمعته منه, ثنى أمحد اجلمل النهطيهي وهو أوُل حديٍث سمعته منه , 
بيدي وهو أوُل حديٍث سمعته منه , ثني ثنى حممد عيل  البهي الطندتائي وهو أوُل حديٍث سمعته منه , ثنى احلافط مرتىض الزَّ

ر داُود بن سليامن اخلربتاوي وهو أوُل حديٍث سمعته منه, ثنى شمس الدين الفيومي وهو أوُل حديٍث سمعته منه ,  املعمَّ
, ثني احلافظ جالل الدين السيوطي وهو أوُل حديٍث سمعته منه , ثني ثنى يوُسف األرميوين وهو أوُل حديٍث سمعته منه 
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ن وهو أوُل حديٍث سمعته منه ,  ن وهو أوُل حديٍث سمعته منه , ثنى جدي رساُج الدين بن املَُلقِّ اجلالل عبد الرمحن بن املَُلقِّ
اين وهو أوُل حديٍث سمعته منه ثنى أبو الفتح امليدومي وهو أوُل حديٍث سمعته منه , ثنا عبد اللطيف بن عبد ا , ملنعم احلرَّ

ثنا أبو الفرج بن اجلوزي وهو أوُل حديٍث سمعته منه , ثنا إسامعيل بن أيب صالح املؤذِّن وهو أوُل حديٍث سمعته منه , ثنى 
ثنا , منه والدي أبو صالح وهو أوُل حديٍث سمعته منه , ثنى أبو طاهر حممد ابن حممش الزيادي وهو أوُل حديٍث سمعته 

ثنا عبد الرمحن بن برش بن احلكم النيسابوري وهو أوُل حديٍث , أبو حامد أمحد بن حممد البزاز وهو أوُل حديٍث سمعته منه 
وإليه ينتهي التسلسل فإن كَل راٍو من أول السند إىل سفيان . (سمعته منه , ثني سفيان بن عيينة و هو أول حديٍث سمعته منه

عن عمرو بن دينار عن أيب قابوس عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص , ريض اهللا ) ل حديٍث سمعته منهبن عيينة قال وهو أو
امحون يرمحهم الرمحن , ارمحوا من يف األرض , يرمحكم َمن يف السامء: "عنهام أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال " الرَّ

  .رواه أمحد وأبو داُود والرتمذي

قال أبو خالد وليد بن إدريس املنييس السلمي حدثني الشيخ عبد اهللا بن صالح العبيد  :املحبةومنها احلديث املسلسل ب
ثني عبد القادر كرامة اهللا البخاري ] وأنا أحبك فقل اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : [ التميمي وقال 

عن عمر ] ي عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأنا أحبك فقل اللهم أعن: [ وعبد الفتاح راوة كالمها وقال كل منهام 
ثني َعٌيل بن ظاهر الوتري , ثنا ] وأنا أحبك فقل اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك : [ محدان املحريس وقال 

قبول ثنا أمحد بن سليامن اهلّجام عن عبد اخلالق بن أبى بكر املزجاجي عن حيى بن م, عبد الغني الدهلوي , ثنا عابد السندي 
قال : قال يل عبد اهللا بن سامل البرصي أخربنا حممد بن عالء الدين البابيل أخربنا سامل بن حممد السنهوري قال : األهدل قال 

يل حممد بن عبد الرمحن العلقمي ثنا احلافظ جالل الدين السيوطي , أخربنا أبو الطيب أمحد بن حممد احلجازي سامعًا , 
دين اسامعيل بن إبراهيم احلنفي, أخربنا احلافظ أبو سعيد العالئي , أخربنا أمحد بن حممد أخربنا قايض القضاة جمد ال

أخربنا أبو عيل , أخربنا حممد بن عبد الكريم , األرموي , أخربنا عبد الرمحن بن مكي أخربنا احلافظ أبو طاهر السلفي 
و بكر بن أيب الدنيا , ثنا احلسن بن عبد العزيز اجلروي , ثنا ثنا أب, أخربنا أمحد بن سليامن النّّجاد , عيسى بن شاذان البرصي 

عمرو بن مسلم التنييس , ثنا احلكم بن عبدة , ثنا َحيوُة بن رشيح , أخربين عقبة بن مسلم عن أبى عبد الرمحن احلَبيل عن 
ك فقل اللهم أعني عىل ذكرك و يا معاذ إين أحب"قال يل رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم , الُصنابحي عن معاذ بن جبل قال 
رواه أمحد و أبو داُود و النسائي و احلاكم و أخرجه البيهقي يف ُشعب اإليامن املسلسلة وقال " شكرك و حسن عبادتك

: [ وقد قال معاذ ريض اهللا عنه للصنابحي . السخاوى صحيح املتن و اإلسناد و قال السيوطي صحيح اإلسناد و التسلسل 



٤ 
 

, وقاهلا الصنابحي ملن بعده , وهكذا كل راو قاهلا ملن ] للهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وأنا أحبك فقل ا
وأنا أحبك فقل اللهم : [ بعده وقاهلا كل من املشايخ عبد القادر كرامة اهللا وعبد الفتاح راوة لشيخي العبيد الذي قال يل 

وأنا أحبك فقل اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن  : [, وأنا أقول لك ]أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 
,ح هذا وقد حدثني باملسلسل باملحبة الشيخ عبد اهللا التليدي املغريب يف املسجد احلرام وقال وأنا أحبك فقل ] عبادتك 

  . بسنده املتصل املسلسل..

لكوثر الشيخ عبد اهللا العبيد وقال قرأها قال أبو خالد وليد بن إدريس قرأ عّيل سورة ا ومنها املسلسل بقراءة سورة الكوثر
عّيل الشيخ عبد القادر كرامة اهللا البخاري , أخربين حممد عبد الباقي األيويب أخربين صالح بن عبد اهللا بن حسن عن أيب 

موىل املحاسن حممد بن خليل القاوقجي أخربين به حممد عابد أخربنا املعمر صالح بن حممد الّفالين عن حممد بن سنّة عن 
حممد بن عبد اهللا عن عيل الزيادي عن يوسف األرميوين عن اجلالل السيوطي عن حممد بن إمام الكامليه عن حممد بن حممد 

بن حممد اجلزري عن حممد بن أمحد بن عبد اهللا بن قدامه احلنبيل عن أيب احلسن عيل بن حممد بن عبد الواحد احلنبيل عن 
اهللا بن احلصني احلنبيل عن أيب احلسن بن املذهب احلنبيل عن أمحد بن جعفر القطيعي عن حنبل بن عبد اهللا احلنبيل عن هبة 

أغفي رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم إغفاءة فرفع رأسه : حممد بن فضيل عن املختار بن ُفلُفل عن أنس بن مالك قال 
حتى ختمها " م اهللا الرمحن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر بس" متبسًام , قالوا له مل ضحكت فقال إين أنزلت عيلَّ آنفًا سورة فقرأ 

هنر أعطانيه ريب عز و جل يف اجلنة , عليه خٌري كثري ترد عليه : هل تدرون ما الكوثر? قالوا اهللا و رسوله أعلم قال : , قال 
  . أمتي يوم القيامة 

فلفل فقرأها علينا أنس حتى ختمها وهكذا كل راٍو قال ابن .فقرأها علينا النبي صىل اهللا عليه وسلم حتى ختمها : قال أنس 
  .رواه البخاري ومسلم , أبو داُود و الرتمذي و النسائي .قرأها عىل من بعده حتى آخر السند 

قرأها علينا الشيخ عبد اهللا بن صالح العبيد وقال قرأها : قال أبو خالد وليد بن إدريس  ومنها املسلسل بقراءة سورة الصف
عبد القادر بن كرامة اهللا قال قرأها عىلَّ الشيخ عمر محدان املحرس قال قرأها علينا الشيخ فالح بن حممد  عىلَّ الشيخ

الظاهري عن حممد بن عيل اخلّطايب عن عىل املييل األزهري عن السيد مرتىض الَزبيدي عن نور الدين أيب احلسن بن مكرم 
د بن حممد النخيل عن حممد بن عالء الدين البابيل عن الشهاب أمحد اهللا العدوي عن الشمس حممد بن عقيله املكي عن أمح

بن حممد الشلبي احلنفي عن النجم حممد بن أمحد الغيطي عن القايض زكريا بن حممد األنصاري عن احلافظ أيب النعيم 
خربنا أبو املنجا عبد اهللا رضوان بن حممد العقبي أخربنا أبو إسحاق التنوخي أخربنا أبو العباس أمحد بن أيب طالب احلجار أ
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بن عمر الُلتي البغدادي أخربنا أبو الوقت عبد األول بن عيسى اهلروي أخربنا أبو احلسن بن حممد الداودي أخربنا أبو حممد 
عبد اهللا بن أمحد بن عيسى الرسخيس أخربنا أبو عمران عيسى بن عمر السمرقندي أخربنا أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن 

مي أخربنا حممد بن كثري عن األوزاعي عن حيي بن أيب كثي عن أيب سلمة بن عبد الرمحن بن عوف عن عبد اهللا بن الدار
سالم ريض اهللا عنه قال قعدنا نفرًا من أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي األعامل أقرب 

بََّح هللا ما يف السموات وما يف األرض وهو العزيز احلكيم , يأهيا الذين آمنوا َس "إىل اهللا عز وجل لعملناه فأنزل اهللا عز وجل 
حتى ختمها قال عبد اهللا بن سالم فقرأها علينا رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم حتى ختمها , " …مل تقولون ماال تفعلون 

سلمة حتى ختمها وهكذا قال كل راٍو حتى آخر  قال أبو سلمة فقرأها علينا ابن سالم حتى ختمها قال حييى فقرأها علينا أبو
: رواه أمحد يف مسنده ورواه الرتمذي واحلاكم يف مستدركه مسلسالً وصححه عىل رشط الشيخني قال بعض احلفاظ .السند 

  . هو أصح مسلسل يروى يف الدنيا 

حني بالكف التي صافحت هبا قلت للشيخ حممد احلسن الشنقيطي صاف: قال وليد بن إدريس  ومنها املسلسل باملصافحة
شيخك حممد ياسني الفاداين, فصافحني وقال السالم عليكم , ح و قلت للشيخ عبد اهللا بن صالح العبيد صافحني بالكف 

التي صافحت هبا شيخك عبد القادر بن كرامة اهللا , فصافحني وقال السالم عليكم , أما الشنقيطي فعن حممد ياسني 
ن عيل بن ظاهر الوتري وأما العبيد فعن عبد القادر بن كرامة اهللا عن حممد عبد الباقي األنصاري الفاداين عن عمر محدان ع

عن عيل بن ظاهر الوتري عن عبد الغني الدهلوي عن عابد السندي أخربين يوسف بن حممد املزجاجي ثنا أمحد بن حممد بن 
د بن عالء الدين البابيل أخربنا أبو بكر بن إسامعيل رشيف مقبول األهدل أخربنا أمحد بن حممد النخيل ثنا الشهاب حمم

الشنوايل أخربين إبراهيم بن عبد الرمحن العلقمي أخربنا احلافظ جالل الدين السيوطي أخربين تقي الدين أمحد بن حممد 
نا أبو املجد حممد الُشمني أخربنا أبو الطاهر بن الكويك أخربنا أبو اسحق إبراهيم بن عيل أخربين أبو عبد اهللا اخلويي أخرب

بن احلسني القزويني أخربنا أبو بكر بن إبراهيم الشحاذي أخربنا أبو احلسن بن أيب زرعه أخربنا أبو منصور عبد الرمحن بن 
عبد اهللا الطربي البزازي أخربنا عبد امللك بن نجيد ثنا أبو القاسم عبدان بن محيد الطائي املنبجي ثنا عمر بن سعيد بن 

صافحت بكفي هذه كف "د بن دهقان ثنا خلف بن متيم عن أيب هرمز قال دخلنا عىل أنس بن مالك نعوده فقال سنان ثنا أمح
فقلت ألنس "قال أبو هرمز " رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم فام مسست خزًا وال حريرًا ألني من كفه صىل اهللا عليه وسلم

 اهللا عليه وسلم فصافحنا وقال السالم عليكم , قال خلف بن صافحنا بالكف التي صافحت هبا رسول اهللا صىل: بن مالك 
متيم فقلت أليب هرمز صافحني بالكف التي صافحت هبا أنسًا فصافحني وقال السالم عليكم وهكذا تسلسل باملصافحة إىل 
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كر يف تارخيه رواه البخارى يف صحيحه , وأخرجه أمحد يف املسند , و السيوطي يف جياد املسلسالت وابن عسا.أخر السند
  . مسلسالً 

قال أبو خالد وليد بن إدريس احلنبيل , أخربنا الشيخان عبد املحسن بن حممد املنيف احلنبيل و عبد  ومنها املسلسل باحلنابلة
اهللا بن صالح العبيد احلنبيل , أما الشيخ عبد املحسن فريوي عن الشيخ محود بن عبد اهللا التوجيري احلنبيل عن الشيخ عبد 

 بن عبد العزيز العنقري احلنبيل عن الشيخ سعد بن محد بن عتيق احلنبيل , ح وأما الشيخ عبد اهللا العبيد فقال أخربين اهللا
أخربنا الشيخ أمحد بن إبراهيم , بقراءيت عليه الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد قال أخربنا الشيخ سعد بن محد بن عتيق 

ح ويروي أمحد .عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ عن جده اإلمام حممد بن عبد الوهاب  بن عيسى احلنبيل قال أخربنا الشيخ
بن إبراهيم بن عيسى احلنبيل عن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن عن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب عن أبيه اإلمام 

يخ عبد الرمحن بن حممد بن فارس عن الشيخ ح ويروي الشيخ عبد اهللا العبيد أيضا بقراءته عىل الش.حممد بن عبد الوهاب 
محد بن فارس عن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ عن جده اإلمام حممد بن عبد الوهاب عن عبد اهللا بن متيم الشمري 
 احلنبيل عن أيب املواهب حممد بن عبد الباقي احلنبيل عن أبيه عبد الباقي بن عبد الباقي احلنبيل أخربين عبد الرمحن البهويت

احلنبيل أخربين تقي الدين النجار احلنبيل أخربين والدي شهاب الدين أمحد قاىض قضاة احلنابلة أخربين عز الدين أبو بركات 
الظاهري احلنبيل , أخربين أبو عيل خليل بن عبد اهللا الرصايف احلنبيل أخربنا أبو القاسم هبة اهللا احلنبيل أخربين احلسن بن 

أخربين أبو بكر حممد بن جعفر القطيعي احلنبيل أخربين عبد اهللا بن أمحد بن حنبل أخربين والدي أبو  عىل بن املُذِهب احلنبيل
إذا "قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم : عبد اهللا أمحدب ن حنبل عن ابن أيب عّدي عن محيد عن أنس رضه اهللا عنه قال 

رواه أمحد و " ال صىل اهللا عليه وسلم يوفقه لعمل صالح قبل موته أراد اهللا بعبد خريًا استعمله , قالوا كيف يستعمله ? ق
  .الرتمذي

وباإلسناد السابق إىل اإلمام أمحد قال ثنا حممد بن إدريس الشافعي قال ثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رىض اهللا 
عن النجش وهنى عن بيع حبل احلبلة ال يبع بعضكم عىل بيع بعض وهنى " عنهام أن رسول اهللا صىل اهللا عليه و سلم قال 

وهذا احلديث قيل هو أصح حديث يف الدنيا ألنه مل ُيْرَو هبذا السند " سلسلة الذهب"وهذا السند يقال له " وهنى عن املزانبة
  غريه

ى بن موسى وباإلسناد السابق إىل عبد الرمحن البهويت احلنبيل عن حي. هبذا السند السابق َنروى مسنَد اإلمام أمحد: فائدة 
احلجاوي عن والده الفقيه موسى احلجاوي عن أمحد بن أمحد املقديس املعروف بالشويكي عن الشيخ أمحد بن عبد اهللا 
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الُعسكري عن عالء الدين املرداوي عن الشيخ أبى بكر إبراهيم بن قندس البعيل عن الشيخ عالء الدين بن اللحام البعىل 
 عن اإلمام ابن القيم عن شيخ اإلسالم ابن تيميه عن والده عن جده عن أيب بكر عن اإلمام زين الدين بن رجب احلنبىل

حممد بن غنيمة عن اإلمام نرص بن فتيان املعروف بابن املَّني و أخذ شيخ اإلسالم ابن تيميه عن عبد الرمحن بن عمر 
 َّ ني عن اإلمام أيب بكر أمحد بن حممد صاحب الرشح الكبري عن عمه اإلمام املوفق بن قدامة املقديس عن أيب الفتح بن امل

الدينوري عن اإلمامني رزق اهللا التميمي و أيب اخلطاب حمفوظ الكلوزاين كليهام عن اإلمام أيب َيْعَىل الفراء عن اإلمام أيب 
حممد بن عبد اهللا احلسني بن حامد عن اإلمام أيب بكر عبد العزيز بن جعفر غالم اخلالل عن عمه اإلمام أيب بكر أمحد بن 

هارون اخلالل الذي مجع مذهب اإلمام أمحد عن أربعة و عرشين رجالً من أصحابه بال واسطة منهم ابنه عبد اهللا عن والده 
  .اإلمام أمحد بن حنبل 

هبذا السند نروي مصنفات شيخ اإلسالم ابن تيميه وابن القيم و شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب و كتب املذهب : فائدة 
  . احلنبيل

  : أسانيد الكتب الستة 

أعىل األسانيد املتصلة بالسامع والقراءة واالجازة اخلاصة التي ال يتخللها أي :من أسانيدي العالية إىل صحيح البخاري 
  : إجازة عامة إىل اإلمام البخاري هذا اإلسناد اآليت 

عن عبدالقادر بن )٢ن يوسف البيباين احلسني عن بدر الدين ب) ١ −كليهام  –عن عبدالغني الدقر وأمحد بن صالح احلّبال 
عن النجم الغزي )٦عن عبدالغني النابليس )٥عن مصطفى الرمحتي )٤عن عمر بن عبدالغني الغزي )٣صالح اخلطيب 

عن )١١عن احلجار )١٠عن عائشة بنت عبداهلادي املقدسية )٩عن أيب الفتح املزي السكندري )٨عن والده البدر )٧
عن أمري املؤمنني يف )١٦عن الفربري )١٥عن الرسخيس )١٤عن الداوودي )١٣الوقت اهلروي  عن أيب)١٢الزبيدي 

حدثنا مكي بن " صحيحه " قال يف : وأعىل ما لديه الثالثيات , ومنها ) ١٧احلديث أيب عبدالله البخاري صاحب الصحيح 
عت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول سم: قال ] ٢٠[عن سلمة بن األكوع ] ١٩[عن يزيد بن أيب عبيد ] ١٨[إبراهيم 

  .فبيننا وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم عرشون شخصًا وهللا احلمد واملنّة) .من يقل عّيل ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار : ( 

اخلطيب  ما أخربين به مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق:ح وأعىل من هذا بدرجتني لكن تتخلله بعض اإلجازات العامة 
[ عن عبد اهللا التيل ] ٢[عن أيب النرص اخلطيب ] ١[ −ثالثتهم  –الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش 
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, وبقية السند كام سبق فبيننا وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم يف ثالثيات البخاري يف هذا ]٤[عن عبد الغني النابليس] ٣
وهذا أعىل ما يوجد من األسانيد املتصلة يف عرصنا , وهللا احلمد واملنّة , أسانيد أخرى إىل اإلسناد ثامنية عرش شخصًا , 

ما أخربين به مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي : صحيح البخاري مارة باحلافظ ابن حجر 
عن ] ٣[عن عمر اآلمدي الديار بكري ] ٢[ب عن أيب النرص اخلطي] ١[ −ثالثتهم  –وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش 

عن ابن حجر ] ٧[عن ابن أركامس ] ٦[عن شمس الدين البابيل ] ٥[عن املعمر أمحد سابق الزعبيل] ٤[املرتىض الزبيدي 
عن الرساج ] ١٠[عن أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار ] ٩[عن الربهان إبراهيم بن أمحد التنوخي ] ٨[العسقالين 
عن أيب حممد ] ١٣[عن أيب احلسني الداوودي ] ١٢[عن أيب الوقت عبداألول اهلروي ] ١١[بن مبارك الزبيدي  احلسني

عن اإلمام أيب عبدالله حممد بن إسامعيل البخاري ] ١٥[عن أيب عبدالله حممد بن يوسف الفربري ] ١٤[عبدالله الرسخيس 
عن يزيد بن أيب ] ١٧[حدثنا مكي بن إبراهيم " صحيحه " قال يف : ها وأعىل ما لديه الثالثيات , ومن]  ١٦[رمحه اهللا تعاىل 

من يقل عّيل ما مل أقل : ( سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول : قال ] ١٩[عن سلمة بن األكوع ] ١٨[عبيد 
  .واملنّةفبيننا وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم تسعة عرش واسطة وهللا احلمد ) .فليتبوأ مقعده من النار 

 –ح وما أخربين به مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش 
  ]٤[عن عبد الغني النابليس] ٣[ عن عبد اهللا التيل ] ٢[عن أيب النرص اخلطيب ] ١[ −ثالثتهم 

يب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية ح وأنزل منه بدرجة عن مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلط
عن عمر الشيباين ] ٣[ عن حممد عمر بن عبدالغني الغزي العامري]  ٢[ عن أيب نرص اخلطيب ] ١[ −ثالثتهم  –احلبيش 

الرمحن ح ويساويه ما أخربنا به مشاخينا عبد ] ٥[ عن جّد الثاين عبدالغني النابليس ] ٤[وعبدالقادر بن إسامعيل النابليس
] ٢) [١٣٦٩−١٢٩٥( ثالثتهم عن عبد القادر بن توفيق الشلبي ] ١[املال وعبد القادر كرامة اهللا وأمحد بن أيب بكر احلبيش 

عن أبيه ]  ٦[ قال أخربنا النجم الغزي ]  ٥[ عن عبد الغني النابليس] ٤[عن حممد سعيد احلموي ] ٣[عن حسني اجلرس 
عن أيب العباس ] ١٠[, عن الربهان إبراهيم بن أمحد التنوخي ]٩[عن احلافظ ابن حجر ]  ٨[ , عن الزين زكريا ]  ٧[ البدر 

عن ] ١٣[عن أيب الوقت عبداألول اهلروي ] ١٢[عن الرساج احلسني بن مبارك الزبيدي ] ١١[أمحد بن أيب طالب احلجار 
عن ] ١٦[له حممد بن يوسف الفربري عن أيب عبدال] ١٥[عن أيب حممد عبدالله الرسخيس ] ١٤[أيب احلسني الداوودي 

" صحيحه " قال يف : وأعىل ما لديه الثالثيات , ومنها ]  ١٧[اإلمام أيب عبدالله حممد بن إسامعيل البخاري رمحه اهللا تعاىل 
سمعت رسول اهللا صىل اهللا : قال ] ٢٠[عن سلمة بن األكوع ] ١٩[عن يزيد بن أيب عبيد ] ١٨[حدثنا مكي بن إبراهيم 



٩ 
 

فبيننا وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم عرشون واسطة , ) .من يقل عّيل ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار : ( وسلم يقول  عليه
وهبذه األسانيد نروي مجيع مرويات .وسبق إسناد من طريق ابن حجر بتسعة عرش واسطة إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم 

  . ها بأسانيد عالية احلافظ ابن حجر ومنها الكتب التسعة وغري

ما أخربين به مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد  :ومن أسانيدي العالية إىل صحيح مسلم 
عن ] ٣[عن عمر اآلمدي الديار بكري ] ٢[عن أيب النرص اخلطيب ] ١[ −ثالثتهم  –الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش 

عن ابن حجر ] ٧[عن ابن أركامس ] ٦[عن شمس الدين البابيل ] ٥[عمر أمحد سابق الزعبيلعن امل] ٤[املرتىض الزبيدي 
عن األنجب بن ] ١٠[عن أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار ] ٩[عن الربهان إبراهيم بن أمحد التنوخي ] ٨[العسقالين 

عن احلافظ أيب ] ١٣[أيب القاسم ابن منده  عن احلافظ] ١٢[عن أيب الفرج مسعود بن احلسني الثقفي ] ١١[أيب السعادات 
عن اإلمام مسلم بن احلجاج ] ١٥[عن أيب احلسن مكي بن عبدان النيسابوري] ١٤[بكر حممد بن عبد اهللا اجلوزقي 

  وأعىل ما عند مسلم الرباعيات فبيننا وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم عن طريقه عرشون شخصاً ] ١٦[النيسابوري 

 –ين به مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش ح ومثله ما أخرب
 ٥[ قال أخربنا النجم الغزي ] ٤[عن عبد الغني النابليس] ٣[ عن عبد اهللا التيل ] ٢[عن أيب النرص اخلطيب ] ١[ −ثالثتهم 

, وبقية السند كام سبق , وأعىل ما عند مسلم ] ٨[احلافظ ابن حجر  عن]  ٧[ , عن الزين زكريا ]  ٦[ عن أبيه البدر ] 
  الرباعيات فبيننا وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم عن طريقه عرشون شخصاً 

 –وأنزل منه بدرجة عن مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش 
عن عمر الشيباين وعبدالقادر ] ٣[ عن حممد عمر بن عبدالغني الغزي العامري]  ٢[ يب نرص اخلطيب عن أ] ١[ −ثالثتهم 

, عن ]  ٧[ عن أبيه البدر ]  ٦[ قال أخربنا النجم الغزي ]  ٥[ عن جّد الثاين عبدالغني النابليس ] ٤[بن إسامعيل النابليس
عن أيب العباس أمحد بن أيب ] ١٠[إبراهيم بن أمحد التنوخي  , عن الربهان]٩[ عن احلافظ ابن حجر ]  ٨[ الزين زكريا 

عن احلافظ أيب ] ١٣[عن أيب الفرج مسعود بن احلسني الثقفي ] ١٢[عن األنجب بن أيب السعادات ] ١١[طالب احلجار 
عن أيب احلسن مكي بن عبدان ] ١٥[عن احلافظ أيب بكر حممد بن عبد اهللا اجلوزقي ] ١٤[القاسم ابن منده 

ح , وما أخربنا به مشاخينا عبد الرمحن املال وعبد القادر ].١٧[عن اإلمام مسلم بن احلجاج النيسابوري ] ١٦[نيسابوريال
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عن حسني ] ٢) [١٣٦٩−١٢٩٥( ثالثتهم عن عبد القادر بن توفيق الشلبي ] ١[كرامة اهللا وأمحد بن أيب بكر احلبيش 
  ., وبقية السند كام سبق]  ٥[ ي النابليسعن عبد الغن] ٤[عن حممد سعيد احلموي ] ٣[اجلرس 

عن أمحد اهللا بن أمري الربتابكدهي الدهلوي  ١وليد بن إدريس املنييس عن الشيخ عبد القيوم الرمحاين :إسناد سنن أيب داود 
عن الشاه ويل اهللا  ٥عن عبد العزيز الدهلوي  ٤عن حممد إسحاق الدهلوي ٣عن حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي  ٢
عن الشمس  ١٠عن أمحد الشناوي  ٩عن أمحد القشايش  ٨عن أبيه إبراهيم الكوراين  ٧عن أيب طاهر الكوراين  ٦دهلوي ال

عن عمر بن عبد املحسن  ١٤عن إبراهيم بن صدقة احلنبيل  ١٣عن والده  ١٢عن الزين زكريا األنصاري  ١١حممد الرميل 
عن احلافظني حممد البكري وعبد العظيم  ١٦عمر اخلتني احلنفي  عن أيب املحاسن يوسف بن ١٥بن عبد اللطيف بن رزين 

عن  ١٩عن الشيخني أيب البدر إبراهيم الكرخي وأيب الفتح مفلح الدومي  ١٨عن عمر بن حممد بن طربزد  ١٧املنذري 
 داود عن اإلمام أيب ٢٢عن أيب عيل حممد اللؤلؤي  ٢١عن أيب عمر القاسم بن جعفر اهلاشمي  ٢٠اخلطيب البغدادي 

  ٢٣سليامن بن األشعث السجستاين 

 ٢عن والده عبد احلق امللتاين  ١وليد بن إدريس املنييس عن الشيخ شمس احلق بن عبد احلق امللتاين :إسناد سنن الرتمذي 
عن الشاه ويل اهللا  ٥عن عبد العزيز الدهلوي  ٤عن حممد إسحاق الدهلوي ٣عن حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي 

 ١٠عن أمحد بن خليل السبكي  ٩عن سلطان املزاحي  ٨عن أبيه إبراهيم الكوراين  ٧عن أيب طاهر الكوراين  ٦الدهلوي 
عن احلافظ ويل اهللا أيب زرعة  ١٣عن حممد بن عيل القايايت  ١٢عن الزين زكريا األنصاري  ١١عن النجم حممد الغيطي 

عن أيب الفتح عبد ١٧عن عمر بن حممد بن طربزد  ١٦عن الفخر بن البخاري  ١٥أيب حفص عمر املراغي  ١٤العراقي 
عن حممد بن أمحد بن  ٢٠عن عبد اجلبار بن حممد اجلراحي  ١٩عن أيب عامر حممود بن القاسم األزدي  ١٨امللك الكروخي 
  ٢٢عن اإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى بن َسورة الرتمذي  ٢١حمبوب املحبويب 

عن  ٢عن سعد بن محد بن عتيق  ١وليد بن إدريس املنييس عن الشيخ حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ :إسناد سنن النسائي 
عن الشاه ويل اهللا الدهلوي  ٥عن عبد العزيز الدهلوي  ٤عن حممد إسحاق الدهلوي ٣حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي 

عن الشمس حممد  ١٠عن أمحد الشناوي  ٩ايش عن أمحد القش ٨عن أبيه إبراهيم الكوراين  ٧عن أيب طاهر الكوراين  ٦
 ١٤عن عيل بن أمحد بن سالمة السلمي املكي  ١٣عن رضوان بن حممد املستميل  ١٢عن الزين زكريا األنصاري  ١١الرميل 

عن أيب بكر عبد العزيز بن  ١٦عن عيل بن نرص اهللا الصواف  ١٥عن أيب الفرج عبد الرمحن التغلبي املعروف بابن القارئ 
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عن أمحد  ٢٠عن القايض أيب نرص الكسار  ١٩عن عبد الرمحن الدوين  ١٨عن أيب زرعة طاهر املقديس  ١٧قا البغدادي با
  ٢٢عن اإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي  ٢١بن السني الدينوري 

عن أمحد اجلمل النهطيهي ٢والده عن ١وليد بن إدريس املنييس عن عبدالرمحن بن عبداحلي الكتاين :إسناد سنن ابن ماجْه 
عن ابن  ٧عن شمس الدين البابيل  ٦عن املعمر أمحد سابق الزعبيل ٥عن مرتىض الزبيدي  ٤عن حممد بن أمحد البهي ٣

عن إسامعيل بن  ١١عن احلافظ أيب احلجاج املزي  ١٠عن أيب العباس أمحد اللؤلؤي  ٩عن ابن حجر العسقالين  ٨أركامس 
أيب منصور حممد بن احلسني بن اهليثم املقومي  ١٣عن اإلمام املوفق ابن قدامة املقديس  ١٢البعلبكي  إسامعيل بن جوسلني

عن اإلمام أيب عبد  ١٧عن أيب احلسن عيل بن إبراهيم بن سلمة القطان  ١٦عن أيب طلحة القاسم بن املنذر القزويني  ١٤
  ١٨اهللا حممد بن يزيد بن ماجْه القزويني 

باألسانيد السابقة إىل احلافظ ابن حجر , ومنها ما نرويه عن مشاخينا ما أخربين به :الية إىل مسند اإلمام أمحد ومن أسانيدي الع
عن ] ١[ −ثالثتهم  –مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش 

عن ] ٥[عن املعمر أمحد سابق الزعبيل] ٤[عن املرتىض الزبيدي ] ٣[ي عن عمر اآلمدي الديار بكر] ٢[أيب النرص اخلطيب 
عن أيب حفص املراغي والصالح املقديس عن ] ٨[عن ابن حجر العسقالين ] ٧[عن ابن أركامس ] ٦[شمس الدين البابيل 

نبل بن عبدالله الرصايف أيب عيل ح]  ١٠[ فخر الدين أيب احلسن عيل بن أمحد بن عبدالواحد الشهري بابن البخاري عن ]  ٩[ 
أيب عيل احلسن بن عيل التميمي املعروف بابن ]  ١٢[ أيب القاسم هبة اهللا بن حممد بن عبدالواحد الشيباين عن ]  ١١[ عن 

أبيه ]  ١٥[ أيب عبدالرمحن عبدالله بن أمحد بن حنبل عن ]  ١٤[ أيب بكر أمحد بن محدان القطيعي عن ]  ١٣[ املذهب عن 
  .  اإلمام أمحد

ومثله راوية أيب النرص عن التيل عن عبد الغني النابليس , فيكون بيننا وبني اإلمام أمحد مخس عرشة واسطة , وباعتبار 
  .يكون بيننا وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم تسع عرشة واسطة  –وعددها يف مسنده ثالثامئة حديث  − ثالثيات اإلمام أمحد 

  إلسناد املتصل عشاريات احلافظ ابن حجر وعشاريات احلافظ السيوطي ومن  أعىل مالدي من املرويات با

أما عشاريات احلافظ ابن حجر فأخربين هبا وبجميع مروياته ومؤلفاته :قال أبو خالد وليد بن إدريس املنييس السلمي 
عن ] ١[ −ثالثتهم  –مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش 
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عن ] ٥[عن املعمر أمحد سابق الزعبيل] ٤[عن املرتىض الزبيدي ] ٣[عن عمر اآلمدي الديار بكري ] ٢[أيب النرص اخلطيب 
  ] ٨[عن ابن حجر العسقالين ] ٧[عن ابن أركامس ] ٦[شمس الدين البابيل 

عن الفخر ابن ]  ٩[عن الصالح بن أيب عمر ]  ٨[ومن عشاريات ابن حجر ما نرويه بالسند السابق إىل احلافظ ابن حجر 
عن حممد بن عبدالرمحن ] ١٢[عن متيم بن أيب سعيد اجلرجاين ]  ١١[عن أيب روح املعز بن حممد اهلروي ]  ١٠[البخاري 

عن عبدالله بن بكار ]  ١٥[عن احلافظ أيب يعىل يف معجم شيوخه ]  ١٤[عن حممد بن أمحد بن محدان ]  ١٣[الكنجرودي 
رأيت النبي صىل اهللا عليه وسلم يوم : ( قال ]  ١٨[عن اهلرماس بن زياد ريض اهللا عنه ]  ١٧[عن عكرمة بن عامر ]  ١٦[

بسند تساعي له ) ١٤/١٨١" (سري أعالم النبالء " , وهذا احلديث أورده احلافظ الذهبي يف ) األضحى خيطب عىل بعريه 
  .انتهى ) وهذا حديث عال تساعي لنا : ( وقال

وأما عشاريات السيوطي فأخربين هبا .وفيه بيني وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم ثامنية عرش رجال , وهذا من العوايل : لت ق
عن ] ١[ −ثالثتهم  –مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش 

عن عمر الشيباين وعبدالقادر بن ] ٣[ مد عمر بن عبدالغني الغزي العامريعن حم] ٢[أيب نرص بن عبد القادر اخلطيب 
عن ] ٦[عن النجم حممد بن البدر حممد بن ريض الدين الغزي ]  ٥[ عن جّد الثاين عبدالغني النابليس ] ٤[إسامعيل النابليس

ويساويه روايتنا عن العالمة عبد بجميع مؤلفاته ومروياته ومنها العشارياتح ] ٨[عن جالل الدين السيوطي ] ٧[والده 
عن ] ٢[عن حمدث الديار الشامية الشيخ بدر الدين احلسني ]١[الغني الدقر و الشيخ املعّمر أمحد بن صالح احلّبال كليهام 

عن عمر الشيباين وعبدالقادر بن إسامعيل ] ٤[عن حممد عمر بن عبدالغني الغزي العامري ] ٣[عبدالقادر اخلطيب 
عن والده ] ٦[عن النجم حممد بن البدر حممد بن ريض الدين الغزي ]  ٥[ عن جّد الثاين عبدالغني النابليس ] ٤[النابليس

بجميع مروياته ومنها العشاريات ح وأعىل من هذا بدرجة ما أخربين به مشاخيي ] ٨[عن جالل الدين السيوطي ] ٧[
عن أيب النرص ] ١[ −ثالثتهم  –ن احلبيش وعلوية احلبيش األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمح

] ٥[عن النجم حممد بن البدر حممد بن ريض الدين الغزي ] ٤[عن عبد الغني النابليس] ٣[ عن عبد اهللا التيل ] ٢[اخلطيب 
عليه وسلم فيها وبني السيوطي والنبي صىل اهللا .بمروياته ومنها العشاريات ] ٧[عن جالل الدين السيوطي ] ٦[عن والده 

عرشة رجال وبه يصري بيننا وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم سبعة عرش رجال , وهذا علو يغتبط به , وهو أعىل ما يمكن أن 
ومن أعىل مرويايت ما أخربين به مشاخيي األكارم حممد عبد .يوجد يف عرصنا , واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات 

قالوا أخربنا حممد أبو النرص ]  ١[ −ثالثتهم  –لصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش الرزاق اخلطيب الدمشقي ا
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بسنده السابق إىل البخاري , فباعتبار الثالثيات يكون بيني وبني النبي صىل اهللا عليه وسلم ثامنية عرش ]  ٢[اخلطيب 
  ..شخصًا, وهذا من أعىل ما وقفت عليه , وهللا احلمد واملنّة

  :عىل أسانيدي إىل األثبات احلديثية املشهورة وهبا أروي ما تضمنته هذه األثبات فمنها وأما أ

أننا نرويه عن عبد الرمحن بن عبد احلي وعبد الرمحن : وأعىل ما يقع لنا ) : فهرس الفهارس(ثبت الشيخ عبد احلي الكتاين 
مخستهم عن والد األول ١ن حممد بن الصديق الغامري املال وأمحد بن أيب بكر احلبيش ومساعد البشري السوداين و احلسن ب

  .عبد احلي الكتاين بأسانيده 

عن  ٢عن أمة اهللا الدهلوية  ١عن عبد القادر كرامة اهللا : وأعىل ما يقع لنا ) : حرص الشارد ( ثبت الشيخ عابد السندي 
  . عابد السندي بأسانيده

عن  ٣عن عابد السندي  ٢عن أمة اهللا الدهلوية  ١لقادر كرامة اهللا عن عبد ا) : قطف الثمر ( ثبت الشيخ صالح الفالين 
  .صالح الفالين بأسانيده 

عن الرشيف عبد القادر بن عبد اهللا عبد القادر : أعىل ما يقع لنا بثالث وسائط ) : إحتاف األكابر ( ثبت اإلمام الشوكاين 
ح و . عن اإلمام الشوكاين بأسانيده ٣عبد الكريم  عن إسامعيل بن حمسن إسحاق بن٢عن احلسني العمري ١رشف الدين 

عن حممد بن حممد العمراين ٢عن والده عبد اهللا عبد القادر ١عن الرشيف عبد القادر بن عبد اهللا عبد القادر رشف الدين 
عن احلسني  ٢عن الرشيف أمحد زبارة  ١ونرويه أنزل بدرجة عن عبد اهللا بن صالح العبيد .عن اإلمام الشوكاين بأسانيده ٣

عن اإلمام  ٤عن إسامعيل بن حمسن بن عبد الكريم وحممد بن إسامعيل الكبيس كليهام  ٣العمري وعيل السدمي كليهام 
  . الشوكاين بأسانيده 

عن أمحد بن  ٢عن والد الثاين عبد احلق اهلاشمي  ١ح وعن إسامعيل األنصاري وعبد الوكيل بن عبد احلق اهلاشمي كليهام 
  .عن عن اإلمام الشوكاين بأسانيده  ٤عن عبد الرمحن بن عباس  ٣بغدادي عبد اهللا ال

عن حسني  ٢عن العالمة الشيخ عبد الكريم صاعقة الشيخيل البغدادي  ١ح وعن الشيخ السيد العالمة صبحي السامرائي 
  عن اإلمام الشوكاين بأسانيده ٤عن حممد بن نارص احلازمي  ٣بن حمسن األنصاري 
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عن والده  ١أجازنا بثبت الشاه ويل اهللا الشيخ شمس احلق بن عبد احلق امللتاين ) : اإلرشاد (  اهللا الدهلوي ثبت اإلمام ويل
عن  ٥عن عبد العزيز الدهلوي  ٤عن حممد إسحاق الدهلوي ٣عن حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي  ٢عبد احلق امللتاين 

عن سعد بن محد بن عتيق  ١ويه أيضا عن حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ الشاه ويل اهللا الدهلوي رمحه اهللا ; بأسانيده ح ونر
عن الشاه ويل اهللا  ٥عن عبد العزيز الدهلوي  ٤عن حممد إسحاق الدهلوي ٣عن حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي  ٢

بن أمري الربتابكدهي  عن شيخ احلديث أمحد اهللا ١الدهلوي رمحه اهللا ; بأسانيده ح ونرويه أيضا عن عبد القيوم الرمحاين 
عن الشاه  ٥عن عبد العزيز الدهلوي  ٤عن حممد إسحاق الدهلوي ٣عن حمدث اهلند نذير حسني الدهلوي  ٢الدهلوي 

والشيخ احلافظ ثناء اهللا  −رمحه اهللا  −ويل اهللا الدهلوي رمحه اهللا ; بأسانيده ح وأجازين به أيضا الشيخ إسامعيل األنصاري 
عن حمدث اهلند نذير حسني  ٢ثالثتهم عن والد األخري الشيخ عبد احلق اهلاشمي  ١الوكيل بن عبد احلق املدين والشيخ عبد 

عن الشاه ويل اهللا الدهلوي رمحه اهللا ; بأسانيده ح  ٥عن عبد العزيز الدهلوي  ٤عن حممد إسحاق الدهلوي ٣الدهلوي 
عن فضل الرمحن املرادكنج ٢عن عبد الباقي اللكنوي ١ وأعىل منه بدرجة عن عبد الرمحن املال وعبد القادر كرامة اهللا

  عن الشاه ٤عن عبد العزيز الدهلوي ٣آبادي 

عن عبد الباقي اللكنوي ١عن عبد الرمحن املال وعبد القادر كرامة اهللا ) : األمم( ثبت الشيخ إبراهيم الكردي الكوراين 
عن حممد أيب طاهر الكردي  ٥عن الشاه ويل اهللا الدهلوي  ٤عن عبد العزيز الدهلوي ٣عن فضل الرمحن املرادكنج آبادي ٢
  .عن إبراهيم الكردي بأسانيده  ٦

عن فضل ٢عن عبد الباقي اللكنوي ١عن عبد الرمحن املال وعبد القادر كرامة اهللا ) : بغية الطالبني ( ثبت أمحد النخيل 
عن أمحد  ٦عن حممد أيب طاهر الكردي  ٥هللا الدهلوي عن الشاه ويل ا ٤عن عبد العزيز الدهلوي ٣الرمحن املرادكنج آبادي 
  .النخيل بأسانيده

نرويه عن عبد الرمحن بن عبد احلي وعبد الرمحن املال وأمحد بن أيب بكر احلبيش ) : حسن الوفا ( ثبت الشيخ فالح الظاهري 
عن فالح  ٢عبد احلي الكتاين  مخستهم عن والد األول١ومساعد البشري السوداين و احلسن بن حممد بن الصديق الغامري 

  .الظاهري بأسانيده 

بواسطتني عن عبدالرمحن احلبيش عن أيب النرص أعىل ما يقع لنا ): ثبت الكزبري ( ثبت الشيخ عبد الرمحن الكزبري 
عن عبد الرمحن بن عبد احلي وعبد الرمحن املال وأمحد بن أيب بكر احلبيش : بثالث وسائط اخلطيب عن الكزبري , و
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عن  ٢مخستهم عن والد األول عبد احلي الكتاين ١ومساعد البشري السوداين و احلسن بن حممد بن الصديق الغامري 
عن  ١ح وعن الشيخ السيد العالمة صبحي السامرائي .كالمها عن عبد الرمحن الكزبري بأسانيده  ٣السكري واحلّبـال 

عن عبد الرمحن الكزبري  ٣ن نعامن خري الدين أفندي اآللويس ع ٢العالمة الشيخ عبد الكريم صاعقة الشيخيل البغدادي 
  .عن الكزبري  ٣عن عبدالقادر اخلطيب  ٢عن بدر الدين احلسني ١بأسانيده ح ومساو له روايتنا عن الدقر واحلّبال 

 ١حسائي رمحه اهللا أعىل ما يقع لنا بواسطتني فقط عن الشيخ عبد الرمحن املال األ) : النفس اليامين ( ثبت الوجيه األهـدل 
  .عن املؤلف الوجيه عبد الرمحن بن سليامن بن حييى األهدل بأسانيده  ٢عن هباء الدين األفغاين 

وعمر وعبد اهللا ابني حممد با سودان بثالث وسائط عن الناخبي عن علوي املشهور عن أيب بكر بن عبد اهللا العطاس و
عن الوجيه  دالرمحن احلبيش عن أيب النرص اخلطيب عن الكزبريهم عن الوجيه األهدل , وعن عبأربعتحسن احلداد 
بأربع وسائط , عن عبد الرمحن بن عبد احلي وعبد الرمحن املال وأمحد بن أيب بكر احلبيش ومساعد البشري األهدل , و

عن  ٣جلـفري عن صـايف ا ٢مخستهم عن والد األول عبد احلي الكتاين ١السوداين و احلسن بن حممد بن الصديق الغامري 
ح ونرويه عن أمحد بن أيب بكر احلبشـي وعبد الرمحن املـال . عن أبيه الوجيه األهدل بأسانيده ٤حممد بن الوجيه األهـدل 

  . عن الوجـيه األهدل بأسانيده ٤عن الـحـازمي  ٣عن الرسي  ٢عن والـد األول  ١وعبد الفتـاح راوه ثالثتهم 

عن  ٣عن إبراهيـم السقـا  ٢عن بدر الدين احلسـني  ١عن الدقر واحلّبال , نا بأربع وسائط أعىل مايقع ل: ثبت األمري الكبري 
 ٣عن ابراهيم العقوري  ٢عن حممد زكي الدين ابراهيم ١ح وعن العبيد . عن والده األمري الكبري بأسانيده ٤األمري الصغري 

 ٢عن املشاط ١كرامة اهللا وإسامعيل األنصاري كليهام  ح وعن عبد القادر.عن األمري الكبريبأسانيده ٤عن األمري الصغري 
  .عن األمري الكبري بأسانيده  ٤عن األمري الصغري ٣عن ابراهيم العقوري 

  .نرويه عن عبد الرمحن املال عن املؤلف بأسانيده ) : املسلك اجليل ( ثبت حممد عيل الاملكي 

عن أيب  ١سامعيل األنصاري وأمحد بن أيب بكر احلبيش كليهام نرويه عن إ) عقد اليواقيت ( ثبت عيدروس بن عمر احلبيش 
  .عن املؤلف عيدروس احلبيش بأسانيده  ٣عن عمر باجنيد  ٢بكر بن سامل بن عيدروس البار 

  .عن مؤلفه ٢عن علوي ١وأعىل من هذا روايتنا له عن عبد اهللا الناخبي 
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عن أيب بكر  ١يل األنصاري وأمحد بن أيب بكر احلبيش كليهام نرويه عن إسامع) : فتح القوي ( ثبت حسني بن حممد احلبيش 
  .عن املؤلف حسني احلبيش بأسانيده  ٣عن عمر باجنيد  ٢بن سامل بن عيدروس البار 

  عن حسني احلبيش املؤلف ٢عن عبد اهللا غازي اهلندي املكي ١ح وأعىل من ذلك نرويه عن أمحد احلبيش 

عن حممد العقوري ٢عن حممد زكي الدين ابراهيم املرصي ١عن عبد اهللا العبيد ): ألفية السند ( ثبت مرتىض الزبيدي 
  . عن الزبيدي بأسانيده  ٥عن امحد بن عيل الدمهوجي املرصي ٤عن ابراهيم السقا املرصي ٣املرصي 

عن حممد بن أمحد ٣عن أمحد اجلمل النهطيهي ٢ده عن وال١ح وأعىل منه أننا نرويه عن عبدالرمحن بن عبداحلي الكتاين 
  . عن الزبيدي بأسانيده  ٤البهي 

 ٣ وعبد الرمحن الكزبري عن عمر اآلمدي الديار بكري ٢عن أيب النرص  ١ح وأعىل منه عن عبد الرمحن وعلوية احلبشيني 
  .عن املرتىض الزبيدي بأسانيده  كالمها 

  ٢عن بدر الدين احلسني ١عن الدقر واحلّبال ) :داإلمدا( ثبت عبد اهللا بن سامل البرصي 

  . عن عبد اهللا بن سامل البرصي بأسانيده  ٥عن الشهابني امللوي واجلوهري ٤عن ثعيلب ٣عن السقا 

يروي البرصي عن عيسى الثعالبي عن عيل األجهوري عن نور الدين القرايف عن جالل الدين السيوطي بأسانيده , : فائدة 
  . ي عن الشهاب اخلفاجي عن الربهان العلقمي عن جالل الدين السيوطي بأسانيدهح ويروي الثعالب

عن ٢عن سليامن احلمدان ١عن حييى عثامن ): سلسلة العسجد يف مشايخ السنَد(ثبت ملك هبوبال حممد صديق حسن خان 
عن العالمة الشيخ  ١ح وعن الشيخ السيد العالمة صبحي السامرائي . عن صديق حسن خان بأسانيده  ٣سعد بن عتيق 

عن صديق حسن خان بأسانيده ح وعن  ٣عن نعامن خري الدين أفندي اآللويس  ٢عبد الكريم صاعقة الشيخيل البغدادي 
  . عن صديق حسن خان بأسانيده  ٣عن سعد بن عتيق ٢عن املرشد  ١العبيد

  حسن خان املؤلف  عن صديق٢عن سعد بن عتيق ١ح وأعىل مما سبق عن حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ 

عن ٣عن عبدالقادر اخلطيب  ٢عن بدر الدين احلسني ١عن الدقر واحلّبال ) : إنالة الطالبني( ثبت عبد الكريم الرشابايت 
  . عن الرشابايت بأسانيده  ٥عن والده ٤حممد بن مصطفى الرمحتي 
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 −ثالثتهم  –ن احلبيش وعلوية احلبيش ح وعن مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمح
عن ] ٤[عن حممد عمر بن عبدالغني الغزي العامري ] ٣[عن والده عبدالقادر اخلطيب ] ٢[عن أيب النرص اخلطيب ] ١[

  عن عبدالكريم الرشابايت بأسانيده ] ٥[مصطفى بن حممد الرمحتي وحممد سعيد بن عبدالله السويدي كالمها 

عن حممد بن ٣عن عبدالقادر اخلطيب  ٢عن بدر الدين احلسني ١عن الدقر واحلبال : ثبت ابن عقيلة املكي و مسلسالته 
ح وعن مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي .عن ابن عقيلة بأسانيده  ٥عن والده ٤مصطفى الرمحتي 

عن والده عبدالقادر اخلطيب ] ٢[عن أيب النرص اخلطيب ] ١[ − ثالثتهم –الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش 
عن مصطفى بن حممد الرمحتي وحممد سعيد بن عبدالله السويدي ] ٤[عن حممد عمر بن عبدالغني الغزي العامري ] ٣[

  .عن ابن عقيلة بأسانيده ]٥[كليهام 

زاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن عن مشاخيي األكارم حممد عبد الر: ثبت الشمس حممد بن الطيب املغريب 
عن حممد عمر بن ] ٣[عن والده عبدالقادر اخلطيب ] ٢[عن أيب النرص اخلطيب ] ١[ −ثالثتهم  –احلبيش وعلوية احلبيش 

عن الشمس حممد بن الطيب ] ٥[عن مصطفى بن حممد الرمحتي وحممد مرتىض الزبيدي ] ٤[عبدالغني الغزي العامري 
ح وأعىل منه عن مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش . نيده املغريب بأسا

عن ]  ٤[ عن املرتىض الزبيدي ]  ٣[ عن عمر اآلمدي الديار بكري ]  ٢[ عن أيب النرص ] ١[ −ثالثتهم  –وعلوية احلبيش 
  . الشمس حممد بن الطيب املغريب بأسانيده 

عن ابن  ٣عن جده  ٢عن أيب اليرس عابدين  ١عن حممد سامر النص الدمشقي : ين صاحب احلاشية ومؤلفاته ثبت ابن عابد
  .عابدين صاحب احلاشية بأسانيده 

عن حممد بن  ٢عن حممد زكي الدين ابراهيم  ١عن العبيد :ثبت التاودي بن سودة املري عالمة املغرب وصاحب املؤلفات 
  . عن التاودي بأسانيده  ٥عن والده  ٤ الصغري عن االمري ٣ابراهيم العقوري 

  .عن جده بأسانيده  ٢عن أبيه  ١نرويه عن إدريس بن حممد بن جعفر الكتاين ) : إعالم األئمة ( ثبت جعفر الكتاين 
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داين وأيب قرأهتا من أوهلا إىل آخرها عىل الشيخ حممد سامر النص قال قرأهتا كاملة عىل حممد ياسني الفا :األوائل السنبلية 
الفضل عبد اهللا بن الصديق الغامري أما الفاداين فعن حممد أمني سويد قراءة ً عليه عن أيب املحاسن القاوقجي قراءًة عليه 

  .ح وأما الغامري فعن أيب النرص وكامل الدين ابني أيب املحاسن القاوقجي عن أبيهام عن حممد عابد السندي .

عبيد قراءة عليه كاملة عن عبد القادر كرامة اهللا قراءة عليه كاملة عن إبراهيم اخلتني عن ح وأروهيا عن عبد اهللا بن صالح ال
عيل بن ظاهر الوتري عن عبد الغني بن أيب سعيد عن حممد عابد السندي عن حممد هاشم سنبل عن والده املؤلف حممد 

بأسانيد مؤلفيها إىل النبي صىل اهللا عليه وسلم سعيد سنبل املكي بأسانيده إىل ثالثة وأربعني كتابا من أمهات كتب السنة 
  .منها الكتب التسعة 

  :أعىل األسانيد إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ثالثتهم عن عبد القادر بن توفيق ] ١[ما أخربنا به مشاخينا عبد الرمحن املال وعبد القادر كرامة اهللا وأمحد بن أيب بكر احلبيش 
ح وعن ]. ٥[ عن عبد الغني النابليس] ٤[عن حممد سعيد احلموي ] ٣[ني اجلرس عن حس] ٢) [١٣٦٩−١٢٩٥( الشلبي 

عن ] ١[ −ثالثتهم  –مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش 
عبدالقادر بن إسامعيل عن عمر الشيباين و] ٣[ عن حممد عمر بن عبدالغني الغزي العامري]  ٢[ أيب نرص اخلطيب 
عن والده ] ٦[عن النجم حممد بن البدر حممد بن ريض الدين الغزي ]  ٥[ عن جّد الثاين عبدالغني النابليس ] ٤[النابليس

عن احلافظ حممد بن عبدالله بن ] ٩[عن مسند الدنيا يف زمانه حممد بن مقبل احللبي ] ٨[عن جالل الدين السيوطي ] ٧[
ح وأعىل من هذا بدرجة ما .عن شيخ اإلسالم وعلم األعالم أيب العباس ابن تيمية ]١٠[حب الصامت أمحد املقديس بن امل

 −ثالثتهم  –أخربين به مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحلي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية احلبيش 
عن املعمر أمحد سابق ] ٤[عن املرتىض الزبيدي ] ٣[عن عمر اآلمدي الديار بكري ] ٢[عن أيب النرص اخلطيب ] ١[

]  ٩[عن الصالح بن أيب عمر ] ٨[عن ابن حجر العسقالين ] ٧[عن ابن أركامس ] ٦[عن شمس الدين البابيل ] ٥[الزعبيل
  .عن شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ي وعبد الرمحن احلبيش وعلوية ويساويه يف العلو ما أخربين به مشاخيي األكارم حممد عبد الرزاق اخلطيب الدمشقي الصاحل
, وبقية السند كام ]٤[عن عبد الغني النابليس] ٣[ عن عبد اهللا التيل ] ٢[عن أيب النرص اخلطيب ] ١[ −ثالثتهم  –احلبيش 

  .سبق وهبذا اإلسناد يكون بيننا وبني شيخ اإلسالم تسع وسائط , وهذا علوٌّ يغتبط به بحمد اهللا 
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ني إىل شيخ اإلسالم ابن تيمية مرورا باإلمام ابن القيم واحلافظ الذهبي واحلافظ ابن رجب وغريهم األسانيد املسلسلة بالسلفي
  : من األئمة 

منها أين أروي عن الشيخ حممد بن عبد الرمحن آل الشيخ عن سعد بن محد بن عتيق , عن نذير حسني, وابنه حسني, وحسني 
وأروي عن ) ح(يق حسن خان, وحممد بشري, وسالمة اهللا اهلندي حمسن األنصاري, وأمحد بن إبراهيم بن عيسى, وّصد

ونرويه ) ح(عبد اهللا بن صالح العبيد النجدي احلنبيل عن عبد اهللا بن عقيل عن عيل بن نارص أبو وادي, عن نذير حسني 
اهلند نذير حسني عن حمدث  ٢عن شيخ احلديث أمحد اهللا بن أمري الربتابكدهي الدهلوي  ١أيضا عن عبد القيوم الرمحاين 

و أروي باإلجازة عن الشيخني إسامعيل األنصاري واحلافظ ثناء اهللا املدين كليهام عن عبد احلق اهلاشمي عن )ح(الدهلوي 
نذير حسني باإلجازة العامة وعن مجاعة من تالميذ نذير حسني السلفيني كأيب سعيد حسني بن عبد الرحيم وأيب الوفاء ثناء 

وأنبأنا الشيخ السيد العالمة صبحي السامرائي عن العالمة الشيخ عبد الكريم ) ح(جازة اخلاصة اهللا األمرترسي باإل
ت (صاعقة الشيخيل البغدادي عن الشيخ نعامن األلويس عن الشيخ أمحد بن إبراهيم بن عيسى الرشقي احلنبيل النجدي 

وأنبأنا الشيخ السيد )ح. (صديق حسن خان ويروي نعامن اآللويس أيضا عن ) هـ١٢٩٥(وأجازه بمكة املكرمة ) هـ١٣٢٩
العالمة صبحي السامرائي عن العالمة الشيخ عبد الكريم صاعقة الشيخيل البغدادي عن حسني بن حمسن األنصاري 

وأنبأنا الشيخ السيد العالمة صبحي السامرائي عن العالمة الشيخ عبد الكريم صاعقة الشيخيل البغدادي الذي تدبج )ح(
وأنبأنا عبد اهللا بن صالح العبيد, عن ).ح(بد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب مع العالمة ع

الشيخ املعمر عبد العزيز بن مرشد احلنبيل, عن سعد بن عتيق إجازة, عن نذير حسني, وابنه حسني, وحسني حمسن 
روى أمحد بن إبراهيم ) ح(وسالمة اهللا اهلندي  األنصاري, وأمحد بن إبراهيم بن عيسى, وّصديق حسن خان, وحممد بشري,

حممد بن حممود اجلزائري احلنفي األثري, و عبد الرمحن بن حسن : بن عيسى, عن عبد الرمحن بن حسن, عن مجع منهم
وباألسانيد املتقدمة إىل حسني حمسن األنصاري عن حممد بن ) ح(اجلربيت , وجده شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

عن حممد إسحاق ): احلازمي ونذير حسني(وباألسانيد السلفية املتقدمة إىل نذير حسني السلفي, كالمها ) ح(حلازمي نارص ا
وباإلسناد إىل شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب عن ) ح(الدهلوي , عن عبد العزيز الدهلوي , عن أبيه الشاه ويل اهللا 

األهدل, عن إبراهيم وقاسم وعبد اهللا, ثالثتهم عن أبيهم حممد بن وإىل احلازمي عن عبد الرمحن ) ح(حياة السندي 
وإىل احلازمي عن الشوكاين , عن عبد القادر الكوكباين , عن حممد حياة السندي, وحممد بن ) ح(إسامعيل األمري الصنعاين 
اد إىل اجلربيت عن مجع منهم وباإلسن) ح(عن أيب طاهر الكوراين ): ويل اهللا والسندي واألمري(إسامعيل األمري, ثالثتهم 
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عن أيب ): التغلبي وأبو طاهر(صفي الدين البخاري األثري , عن السفاريني , عن عبد القادر بن عمر التغلبي , كالمها 
وبه إىل حممد بن عبد الوهاب, عن عبد اهللا بن إبراهيم بن سيف الفريض , عن أيب ) ح(الثاين إبراهيم الكوراين املدين 

وإىل السفاريني عن مصطفى اللبدي, وحممد بن عبد اجلليل املواهبي, والشيخ عواد بن ) ح(احلنبيل إجازة  املواهب حممد
عن ): أبو املواهب وإبراهيم الكوراين(عبيد الكوري, وعبد القادر التغلبي احلنبليني, كلهم عن أيب املواهب احلنبيل, كالمها 

وإىل التغلبي عاليًا ) ح(واهب احلنبيل عن حممد بن بدر الدين البلباين الصاحلي وإىل أيب امل) ح(أيب األول عبد الباقي البعيل 
وباألسانيد املذكورة إىل عبد الباقي عن مرعي الكرمي, عن حممد بن أمحد املرداوي, ) ح(عن عبد الباقي البعيل والبلباين 

وباإلسناد إىل الشويكي, ) ح(رص الدين عن موسى احلجاوي, عن الشويكي, عن نارص الدين ابن زريق, عن احلافظ ابن نا
وبه إىل العسكري, عن النظام عمر بن إبراهيم بن حممد بن ) ح(عن العسكري, عن العالء املرداوي, عن ابن عروة احلنبيل 

وباألسانيد إىل البلباين, عن أمحد الوفائي املفلحي, عن الربهان إبراهيم بن حممد ابن مفلح, وموسى احلجاوي, ) ح(مفلح 
عن والد األول النجم بن مفلح, عن أبيه برهان الدين, عن جد األخري رشف الدين عبد اهللا بن حممد بن مفلح, األربعة 

عن أيب بكر ابن املحب الصامت, واألول وحده عن ): الرشف ابن مفلح والنظام ابن مفلح وابن نارص الدين وابن عروة(
عبد الرمحن البهويت احلنبيل األثري, عن تقي الدين بن النجار الفتوحي, وبه إىل عبد الباقي, عن ) ح(أبيه صاحب الفروع 

وباألسانيد إىل أمحد بن عيل ) ح(عن أبيه أمحد, عن بدر الدين حممد السعدي احلنبيل, عن عز الدين أيب الربكات الكناين 
عن عائشة بنت ): وحممد ابن أيب عمر العز الكناين(املفلحي, عن ابن طولون, عن حممد بن أمحد بن عيل بن أيب عمر, كالمها 

وبه إىل العز الكناين, عن حمب الدين بن نرص اهللا ) ح(عبد اهلادي, عن احلفاظ املزي والذهبي والربزايل وابن القيم 
ابن مفلح وابن املحب وابن القيم واملزي والذهبي (البغدادي احلنبيل, عن ابن رجب, عن ابن القيم, األئمة الستة 

عن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وهبذه األسانيد نروي مجيع مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية واإلمام ابن  )والربزايل
يروي شيخ اإلسالم ابن : القيم واإلمام ابن مفلح واحلافظ املزي واحلافظ الذهبي واحلافظ ابن رجب رمحهم اهللا فائدة 

ي عن أبيه أيب ذر اهلروي عن شيوخه الثالثة الرسخيس واملستميل تيمية عن الفخر ابن البخاري عن ابن أيب ذر اهلرو
  .والكشميهني ثالثتهم عن الفربري عن اإلمام البخاري بأسانيده 

ما أخربنا به الشيخ حممد بن عبد الرمحن بن إسحاق بن أعىل األسانيد إىل شيخ اإلسالم اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا 
مد بن عبد الوهاب عن أبيه عبد الرمحن عن أبيه إسحاق عن أبيه عبد الرمحن عن جده اإلمام عبد الرمحن بن حسن بن حم

حممد , ح وأخربنا الشيخ حممد بن عبد الرمحن عاليا عن محد بن فارس عن عبد الرمحن بن حسن عن جده اإلمام ابن عبد 
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مة الشيخ عبد الكريم صاعقة الشيخيل البغدادي عن العال ١الوهاب وما أخربنا به الشيخ السيد العالمة صبحي السامرائي 
عن عبد الرمحن بن حسن عن جده اإلمام ابن عبد الوهاب ح وما أخربنا به  ٣عن عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن  ٢

عن ] ٣[عن محد بن فارس وسليامن بن سحامن كليهام ] ٢[عن عبد الرمحن بن فارس ] ١[شيخنا عبد اهللا بن صالح العبيد 
ح وما أخربنا به شيوخنا احلافظ ثناء اهللا املدين وإسامعيل . عن جده اإلمام ابن عبد الوهاب ] ٤[د الرمحن بن حسن عب

] ٣[عن أمحد بن عبد اهللا البغدادي] ٢[عن عبد احلق اهلاشمي ] ١[األنصاري وحييى بن عثامن املدرس اللكنوي وغريهم 
وهبذا اإلسناد نروي مؤلفات اإلمام ابن عبد الوهاب . عبد الوهاب عن جده اإلمام ابن ] ٤[عن عبد الرمحن بن حسن 

  .ومؤلفات اإلمام عبد الرمحن بن حسن رمحهام اهللا تعاىل 

وأهله وأوالده بجميع ما صح وما يصح من مرويايت  الشافعي الرومي األمريكي جون آدم مالك أيبوهذه إجازة مني للشيخ 
ومقروءايت ومسموعايت ومؤلفايت وأويص املجاز كام أوصاين مشاخيي بتقوى اهللا عز وجل يف الرس والعلن , واإلخالص له 

ف الصالح , سبحانه , وترك اآلثام ما ظهر منها وما بطن, واملراقبة هللا تعاىل , واتباع السنة , والتمسك بام كان عليه السل
واجتناب البدع واألهواء , وأن ال ينساين وشيوخي من صالح دعواته , يف حيايت, وممايت , وفقنا اهللا وإياه لام حيبه ويرضاه, 
وسلك بنا وبه طريق النجاة, وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه , وتم حترير هذه اإلجازة بمدينة منيابوليس 

     .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني  هـ ١٤٣١سنة   رجبمن   السادس معةجليوم ا
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