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بسم اهلل الرمحن الرحيم
اإلجازة بأسانيد الرواية
احلمد هلل الذي هدانا إىل سبيل احلق والرشاد ،و َم ّن علينا باتباع هدي
خري العباد ،وخص أمة حممد  بفضيلة اإلسناد ،أمحده سبحانه وأشكره،
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدً ا عبده
رسائل رشعية متنوعة

ورسوله ،صىل اهلل وسلم عليه وعىل آله وأصحابه ،ومن تبعهم بإحسان إىل
يوم املعاد ،أما بعد:
عيل بجوده وكرمه بسلوك سبيل العلم
فإن اهلل عز وجل قد َم َّن َّ
الرشعي ،والنهل من معينه ،وقد رشفني اهلل عز وجل بالتتلمذ عىل عدد من
علامء نجد األعالم ،أمثال الشيخ /حممد بن مقبل آل مقبل ،والشيخ /عبد
العزيز بن عبد اهلل بن سبيل ،والشيخ عبد اهلل بن حممد بن محيد ،والقراءة
عىل بعض علامء املسجد احلرام ،أمثال الشيخ /عبد احلق بن عبد الواحد
اهلاشمي ،والشيخ /أيب سعيد حممد عبد اهلل نور إهلي ،وذلك يف خمتلف
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علوم الرشع .وقد حتصلت ممن يعتني باإلسناد من أولئك العلامء عىل
إجازات عديدة :
منها إجازة من الشيخ  /عبد احلق اهلاشمي املدرس باملسجد احلرام
وبدار احلديث بمكة املكرمة يف القرآن الكريم  ،واملوطأ ،والصحيحني،
()1

والسنن األربعة ،وسنن الدارمي ،وسنن الدارقطني ،وسنن البيهقي،
Mohammad Altemssahy

( )1مل أورد سند إجازته للقرآن الكريم اكتفاء بذكره يف إجازة خاصة بالقرآن الكريم.

 362ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حبوث ورسائل شرعية

ومسند اإلمام أمحد ،وصحيح ابن خزيمة ،وصحيح ابن حبان ،وصحيح
احلاكم ،وتفسري الطربي ،وتفسري ابن كثري ،وتفسري اجلاللني.
وإجازة من الشيخ  /أيب سعيد حممد عبد اهلل نور إهلي املدرس
باملسجد احلرام وبدار احلديث بمكة املكرمة يف الصحيحني ،والسنن
األربعة بأسانيد متصلة منهام إىل أصحاب الكتب املذكورة.
رسائل شرعية متنوعة

حيث أجازنا شيخنا العالمة  /عبد احلق بن عبد الواحد
اهلامشي بالكتب املذكورة على النحو التالي:
أما املوطأ :فأخربين به شيخنا عبد احلق بن عبد الواحد اهلاشمي ،عن
أيب سعيد حسني بن عبد الرحيم  ،عن السيد نذير حسني ،عن حممد عابد
السندي ،عن صالح بن حممد العمري ،عن حممد بن سعيد املدين ،عن عبد
الوهاب الطنطاوي ،عن حممد بن عبد الباقي الزرقاين (شارح املوطأ) ،عن
أبيه ،عن عيل بن حممد بن أمحد بن عبد الرمحن األجهوري ،عن حممد بن
أمحد الرميل ،عن الزين زكريا األنصاري ،عن احلافظ ابن حجر العسقالين،
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عن حممد بن عيل بن عقيل الباليس ،عن حممد بن عيل ،عن حممد بن حممد
الداليص ،عن عبد العزيز ،عن جده إسامعيل بن طاهر ،عن حممد
الطرشويش ،عن الباجي (شارح املوطأ) ،عن القايض أيب الوليد يونس بن
عبد اهلل الصفار القرطبي ،عن حييى بن عبد اهلل الليثي ،عن عبد اهلل بن حييى
الليثي ،عن أبيه حييى بن حييى الليثي ،عن اإلمام مالك.
ح وأخربنا شيخنا عبد احلق بن عبد الواحد اهلاشمي ،عن أيب سعيد،
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عن السيد نذير حسني ،عن الشاه إسحاق ،عن الشاه عبد العزيز ،عن الشاه

اإلجازة بأسانيد الرواية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 363
ويل اهلل ،عن أيب الطاهر الكردي ،عن والده إبراهيم بن حسن الكردي،
وأمحد بن حممد النخيل املكي ،وعبد اهلل بن سامل البرصي ،وحسن بن عيل
العجيمي ،مجيعهم عن حممد بن العالء البابيل ،عن سامل بن حممد
السن هوري ،عن حممد بن أمحد الغيطي ،عن الزين األنصاري ،عن احلافظ
ابن حجر ،عن أيب حفص املراغي ،والصالح املقديس ،عن الفخر بن
البخاري ،عن حييى بن حممد الصائغ ،عن القايض عياض ،عن أيب عمران
رسائل رشعية متنوعة

موسى ابن تليد ،وأيب عيل الغساين ،عن احلافظ ابن عبد الرب (شارح
املوطأ) ،عن أيب عثامن سعيد بن نرص ،عن قاسم بن أصبغ ،عن حممد بن
وضاح ،عن حييى بن حييى الليثي ،عن اإلمام مالك.
وأما صحيح البخاري :فأخربنا به شيخنا عبد احلق بن عبد الواحد
اهلاشمي ،عن أيب سعيد حسني بن عبد الرحيم ،وأيب الوفاء ثناء اهلل
األمرترسي ،وأيب احلسن حممد بن احلسني الدهلوي ،وأيب إسامعيل إبراهيم
ا بن عبد اهلل ،وأيب حممد بن حممود الطنافيس ،وأيب تراب الدير آبادي ،وأيب
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عبد اهلل العظيم آبادي ،وأيب اليسار حممد بن عبد اهلل الغيطي ،وحممد بن أيب
حممد الريايس ،كلهم عن السيد نذير حسني.
ح وأرويه عن شيخنا عبد احلق بن عبد الواحد اهلاشمي باإلجازة
عن السيد نذير حسني ،عن عبد الرمحن بن سليامن األهدل اليامين ،عن
حممد بن حممد بن سنة املغريب ،عن أيب الوفاء أمحد بن حممد بن العجل
اليامين ،عن حممد بن أمحد املكي ،عن أيب الفتوح أمحد بن عبد اهلل
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الطاؤويس ،عن املعمر ثالثامئة سنة بابا يوسف اهلروي الشهري (بسه صد
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ساله) عن املعمر مائة وأربعني سنة أيب عبد الرمحن حممد بن شاد بخت
الفاريس الفرغاين ،عن أيب لقامن حييى بن عامر بن مقبل بن شاهان الفاريس
اخلتالين ،عن أيب عبد اهلل حممد بن يوسف بن مطر الفربري ،عن البخاري.
ح وبالسند إىل حممد بن حممد بن سنة ،عن حممد بن عبد اهلل الوواليت،
عن أيب املعارف ،وأيب الرسور ،وأيب الفضل بن عارش ،عن أيب الذخائر
الغرناطي ،عن أيب العباس أمحد بن احلسن التسويل ،عن حممد بن جابر
رسائل شرعية متنوعة

الوادي آيش ،عن ابن جماهد ،عن أيب حممد أمحد بن خليل ،عن القايض
عياض ،والقايض أيب بكر ابن العريب ،عن القايض أيب عيل الصديف ،عن أيب
الوليد الباجي ،عن أيب ذر اهلروي.
ح وأخربنا شيخنا عبد احلق بن عبد الواحد اهلاشمي ،عن أمحد بن
عبد اهلل بن سامل البغدادي ،عن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد
الوهاب ،عن جده شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب النجدي الدرعي،
عن عبد اهلل بن إبرا هيم املدين ،عن عبد القادر التغلبي ،عن عبد الباقي ،عن
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أمحد الوفائي ،عن موسى احلجازي ،عن أمحد الشويكي ،عن العسكري،
عن احلافظ عبد الرمحن بن رجب ،عن احلافظ ابن القيم ،عن احلافظ ابن
تيمية ،عن الفخر بن البخاري ،عن أيب ذر اهلروي ،عن شيوخه الثالثة
الرسخيس واملستميل والكشميهني ،عن الفربري ،عن البخاري.
ح وأخربنا به شيخنا عبد احلق بن عبد الواحد اهلاشمي عن احلسني
ا بن حيدر اهلاشمي ،وخليل بن حممد بن احلسني بن حمسن األنصاري ،وأيب
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حممود هبة اهلل بن حممود املالئي املهدوي ،وعبد التواب بن عبد الوهاب
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االسكندر آبادي ،كلهم عن حسني بن حمسن األنصاري ،عن حممد بن
نارص احلسيني اليامين احلازمي ،عن حممد بن عيل الشوكاين.
ح وأخربنا به شيخنا عبد احلق بن عبد الواحد اهلاشمي ،عن أمحد بن
عبد اهلل البغدادي ،عن عبد الرمحن بن عباس بن عبد الرمحن ،عن
الشوكاين ،عن عبد القادر بن أمحد الكوكباين ،عن عبد اخلالق بن أيب بكر
رسائل رشعية متنوعة

املزجاجي ،عن إبراهيم بن حسن الكردي ،عن البابيل ،عن سامل بن حممد
السنهوري ،عن حممد بن أمحد الغيطي ،عن الزين األنصاري ،عن احلافظ
ابن حجر (شارح البخاري).
ح وبالسند إىل ابن سنة ،عن أمحد بن العجل ،عن حييى بن مكرم
الطربي ،عن الزين األنصاري ،والشمس السخاوي ،عن احلافظ ابن
حجر ،عن الربهان التنوخي ،عن أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار،
عن الرساج بن املبارك.
ح وبالسند إىل ابن سنة ،عن حممد بن عبد اهلل الوواليت ،عن عيل
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األجهوري ،عن عبد الرمحن األجهوري ،عن القسطالين (شارح
البخاري) ،عن نجم الدين بن تقي الدين ،عن عبد الرمحن املقديس ،عن
حممد بن موسى ،عن أمحد بن عيل اليونيني ،عن الرساج بن املبارك.
ح وبالسند إىل ابن سنة ،عن الوواليت ،عن البدر القرايف ،عن جالل
الدين السيوطي ،عن قاسم بن قطلوبغا ،عن العالمة العيني (شارح
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البخاري) ،عن احلافظ زين الدين العراقي ،عن العالمة الرتكامين ،عن عيل
ابن حممد الفاريس ،عن الرساج بن املبارك.
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ح وبالسند إىل الوواليت ،عن أمحد بن أيب العافية املكنايس ،عن عبد
الرمحن بن عبد القادر بن عبد العزيز ،عن جده ،عن حممد ابن أيب بكر
احلسيني املراغي ،عن الكرماين (شارح البخاري) ،عن حممد بن أيب
القاسم ،عن حممد بن عيل الدمشقي ،عن الرساج بن املبارك ،عن أيب الوقت
عبد األول بن عيسى السجزي اهلروي ،عن الداوودي ،عن الرسخيس،
عن الفربري ،عن البخاري.
رسائل شرعية متنوعة

ح وبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن أيب حفص املراغي ،والصالح
املقديس ،عن الفخر بن البخاري ،عن عمر بن طربزد البغدادي ،عن
إبراهيم بن حممد الكرخي ،عن اخلطيب البغدادي ،عن كريمة بنت أمحد
املروزية ،عن الكشميهني ،عن الفربري ،عن البخاري.
ح وبالسند إىل حممد بن حممد بن سنة ،عن أمحد بن العجل اليامين،
عن حييى بن مكرم الطربي ،عن الزين األنصاري ،عن أيب الفتح املراغي،
عن رشف الدين الصيقيل ،عن أيب احلسن عيل بن عمر الواين ،عن أيب عبد
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اهلل حممد بن عيل بن حممد األندليس ،عن أيب حممد عبد احلق بن عبد الرمحن
األشبييل ،عن أيب احلسن بن حممد ،عن اإلمام احلافظ ابن حزم الظاهري،
عن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن خالد اهلمداين ،عن املستميل ،عن الفربري،
عن البخاري.
ح وبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن الرشف بن الكويك القاهري،
عن احلافظ الذهبي ،عن الرشف الدمياطي ،عن يوسف بن خليل
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الدمشقي ،عن أيب جعفر الصيدالين ،عن أيب عيل احلسن بن أمحد احلداد،
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عن أيب نعيم األصبهاين ،عن املروزي ،واجلرجاين ،عن الفربري ،عن
البخاري.
ح وبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن أيب عيل حممد بن أمحد ،عن
حييى بن حممد ،عن جعفر بن عيل اهلمداين ،عن عبد اهلل بن عبد الرمحن
الديباجي ،عن عبد اهلل بن حممد الباهيل ،عن أيب عيل اجلياين ،عن القايض
رسائل رشعية متنوعة

أيب عمر أمحد بن حممد احلذاء ،عن احلافظ ابن عبد الرب ،عن أيب حممد
اجلهني ،عن ابن السكن ،عن الفربري ،عن البخاري.
ح وبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن أيب احلسن عيل بن حممد
الدمشقي ،عن سليامن بن محزة ،عن حممد بن عبد اهلادي املقديس ،عن
احلافظ أيب موسى املديني ،عن احلسن بن أمحد ،عن أيب العباس جعفر بن
حممد املستغفري ،عن الكشاين ،عن الفربري ،عن البخاري.
ح وبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن عيل بن حممد الدمشقي ،عن
حممد بن يوسف ،عن احلافظ ابن الصالح ،عن منصور بن عبد املنعم ،عن

1437/10/21هـ

حممد بن إسامعيل الفاريس ،عن سعيد بن أمحد الصرييف ،عن ابن شبوية،
عن الفربري ،عن البخاري.
وأما صحيح مسلم :فبالسند إىل حممد بن حممد بن سنة ،عن حممد بن
عبد اهلل الوواليت ،عن البدر القرايف ،عن احلافظ السيوطي ،عن العلم
البلقيني ،عن والده الرساج البلقيني ،عن احلافظ أيب احلجاج املزي ،عن
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اإلمام النووي (شارح مسلم) عن إبراهيم بن عمر الواسطي ،عن منصور
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ابن عبد املنعم ،عن حممد بن الفضل ،عن عبد الغافر بن حممد النيسابوري،
عن حممد بن عيسى اجللودي ،عن إبراهيم بن سفيان ،عن مسلم.
وأما سنن أيب داود :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن أيب عيل املطرز
ابن يوسف ،عن احلافظ عبد العظيم املنذري ،عن عمر بن طربزد
البغدادي ،عن إبراهيم الكرخي ،عن اخلطيب البغدادي ،عن القاسم بن
جعفر اهلاشمي ،عن حممد بن عيل اللؤلؤي ،عن أيب داود.
رسائل شرعية متنوعة

وأما سنن الرتمذي :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن أيب حفص
املراغي ،عن الفخر ابن البخاري ،عن عمر بن طربزد البغدادي ،عن أيب
الفتح الكروخي ،عن أيب عامر وغريه ،عن عبد اجلبار اجلراحي ،عن أيب
العباس املحبويب ،عن الرتمذي.
وأما سنن النسائي :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن الربهان
التنوخي ،عن احلجار ،عن عبد اللطيف بن حممد ،عن أيب زرعة طاهر بن
حممد املقديس ،عن أيب حممد الدوري ،عن أيب نرص الكسار الدينوري ،عن
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أيب بكر بن السني ،عن النسائي.
وأما سنن ابن ماجه :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن أيب احلسن
عيل بن أيب املجد ،عن احلجار ،عن أنجب بن أيب السعادات ،عن أيب زرعة
طاهر بن أيب الفضل املقديس ،عن حممد بن احلسن املقديس ،عن القاسم بن
أيب املنذر ،عن أيب احلسن القطان ،عن ابن ماجه.
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وأما سنن الدارمي :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن الربهان
التنوخي ،عن احلجار ،عن عبد اهلل بن عمر اللتي ،عن أيب الوقت عبد
األول السجزي ،عن أيب املظفر الداوودي ،عن الرسخيس ،عن أيب عمران
عيسى بن عمر السمرقندي ،عند الدارمي.
وأما سنن الدارقطني :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن الربهان
رسائل رشعية متنوعة

التنوخي ،عن احلجار ،عن أمحد بن عمر القطيعي ،عن املبارك بن احلسن،
عن أيب احلسن بن املهتدي ،عن الدارقطني.
وأما سنن البيهقي :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن أيب حفص
املراغي ،والصالح املقديس ،عن الفخر بن البخاري ،عن أيب القاسم عبد
الصمد بن حممد اهلرستاين ،عن زاهر بن طاهر بن حممد الشحامي ،عن
البيهقي.
وأما مسند اإلمام أمحد :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن أيب حفص
املراغي ،عن الفخر بن البخاري ،عن أيب عيل الرصايف ،عن هبة اهلل بن
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حممد الشيباين ،عن احلسن بن عيل التميمي املعروف بابن املذهب ،عن أيب
بكر أمحد بن جعفر بن محدان القطيعي ،عن عبد اهلل بن أمحد ،عن أبيه.
وأما صحيح ابن خزيمة :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن إبراهيم
ابن حممد الصلحي ،عن حممد بن أمحد الزراد ،عن احلسن بن حممد البكري،
عن عبد املعز بن حممد اهلروي ،عن زاهر بن طاهر الشحامي ،عن حممد بن
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عبد الرمحن الكنجرودي ،عن حممد بن الفضل بن حممد بن إسحاق بن
خزيمة ،عن جده.
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وأما صحيح ابن حبان :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن الرشف
ابن الكويك ،عن الذهبي ،عن الرشف الدمياطي ،عن عيل بن احلسني بن
املقري ،عن أيب الكرم الشهرزوري ،عن أيب احلسن بن املهتدي باهلل ،عن
الدارقطني ،عن ابن حبان.
وأما صحيح احلاكم :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن الرشف بن
الكويك ،عن الذهبي ،عن الدمياطي ،عن عيل بن احلسني بن املقري ،عن
رسائل شرعية متنوعة

أمحد بن طاهر ،عن أمحد بن عيل الشريازي ،عن احلاكم.
وأما تفسري الطربي :فبالسند إىل احلافظ ابن حجر ،عن الربهان
التنوخي ،عن احلجار  ،عن جعفر بن عيل اهلمداين ،عن أيب القاسم بن
بشكوال ،عن موسى بن تليد ،عن احلافظ ابن عبد الرب ،عن أيب عمر أمحد
ا بن حممد ،عن أيب بكر أمحد بن الفضل بن عباس اخلفاف الدينوري ،عن
الطربي.
وأما تفسري ابن كثري :فأخربنا به شيخنا عبد احلق بن عبد الواحد
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اهلاشمي باإلجازة عن أيب سعيد ،عن السيد نذير حسني ،عن عبد الرمحن
ا بن سليامن ،عن حممد بن سنة ،عن حممد بن عبد اهلل الوواليت ،عن البدر
القرايف ،عن اجلالل السيوطي ،عن تقي الدين فهد املكي ،عن مجال الدين
ظهرية ،عن ابن كثري.
وأما تفسري اجلاللني :فبالسند إىل حممد بن العالء البابيل ،عن سامل بن
حممد السنهوري ،عن حممد بن عبد الرمحن العلقمي ،عن اجلاللني.
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كام أجازين شيخنا العالمة عبد احلق اهلاشمي بسائر مروياته عن
مشاخيه الكثريين املذكورين يف ثبته الكبري.
كما أجازنا شيخنا العامل اجلليل  /أبو سعيد حممد بن عبد
اهلل نور إهلي برواية الكتب الستة عن شيخه العالمة الزاهد احلافظ الشيخ
عبد الرمحن بن فتح الدين البنجايب ثم الدهلوي والعالمة املشتهر يف اآلفاق
رسائل رشعية متنوعة

الشيخ أمحد اهلل بن أمري املحدث املباركفوري ثم الدهلوي والعالمة
الفاضل الشيخ عبد املجيد بن كرم إهلي البنجايب رمحهم اهلل تعاىل ،أما
الشيخان عبد الرمحن وأمحد اهلل فهام حصال القراءة واإلجازة من شيخيهام
اجلامع املحقق املشهور يف اآلفاق سيدنا نذير حسني الدهلوي ،وأما الشيخ
عبد املجيد فحصل القراءة واإلجازة من شيخه عبد الرحيم بن عبد اهلل
الغزنوي عن السيد نذير حسني عن الشيخ العالمة املحدث حممد إسحاق
عن الشيخ الشهري العالمة املحدث الشاه عبد العزيز عن أبيه العالمة
الفاضل املحدث ويل اهلل بن عبد الرحيم ريض اهلل عنهم أمجعني وسنده
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مثبت يف العجالة النافعة وسيأيت إن شاء اهلل تعاىل بيان يشء منه يف آخر هذه
األوراق.
وقال الشيخ أمحد اهلل :أجازين شيخنا األكرم مسند املحدثني رئيس
املحققني حسني بن حمسن األنصاري اخلزرجي السعدي اليامين عن العامل
الفاضل حممد بن نارص احلازمي والقايض العالمة أمحد بن القايض حممد بن
عيل الشوكاين الصنعاين كالمها عن والد الثاين أعني به القايض حممد بن
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عيل الشوكاين عن شيخه السيد العالمة عبد القادر بن أمحد الكوكباين ،عن
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شيخه السيد العالمة سليامن بن حييى بن عمر بن مقبول األهدل رمحه اهلل
تعاىل ح برواية الرشيف حممد بن نارص والقايض أمحد عاليا بدرجة وعن
شيخنا السيد العالمة ذي املنهج األعدل حسن بن عبد البلوي األهدل
ثالثتهم عن السيد العالمة وجيه اإلسالم ومفتي األنام عبد الرمحن بن
سليامن بن حييى بن عمر بن مقبول األهدل عن شيخه ووالده السيد
العالمة سليامن بن حييى بن عمر بن مقبول األهدل عن شيخه السيد
رسائل شرعية متنوعة

العالمة أمحد بن حممد الرشيف األهدل عن شيخيه العالمتني عبد اهلل بن
سامل البرصي املكي وأمحد بن حممد النخيل املكي كالمها عن املحقق الرباين
الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراين املدين عن شيخه العالمة أمحد
ابن حممد القشايش عن شيخه العالمة الشمس حممد بن أمحد الرميل املرصي
الشافعي عن شيخ اإلسالم القايض زكريا بن حممد األنصاري املرصي ح
أيضا عن الشمس حممد بن عالء الدين البابيل
برواية البرصي والنخيل ً
املرصي عن سامل بن حممد السنهوري ،عن النجم حممد بن أمحد الغيطي،
عن القايض زكريا بن حممد األنصاري عن شيخ اإلسالم وخامتة املحدثني
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األعالم أيب الفضل أمحد بن عيل بن حجر العسقالين رمحه اهلل تعاىل.
(فأروي صحيح اإلمام البخاري باألسانيد املذكورة إىل احلافظ ابن
حجر )
عن شيخه زين احلفاظ أيب الفضل عبد الرحيم بن احلسني العراقي
عن شيخه اإلمام احلجة املسند املعمر أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار
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عن شيخه اإلمام أيب عبد اهلل احلسني بن املبارك الزبيدي عن احلافظ أيب
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الوقت عبد األول بن عيسى السجزي عن اإلمام أيب احلسني عبد الرمحن
ا بن حممد بن مظفر الداؤدي عن شيخه احلافظ أيب حممد عبد اهلل بن أمحد بن
محويه احلموي الرسخيس ،عن احلافظ أيب عبد اهلل حممد بن يوسف بن مطر
الفربري عن مؤلفه اإلمام البخاري.
(وأما صحيح اإلمام مسلم فباألسانيد السابقة إىل احلافظ ابن حجر)
رسائل رشعية متنوعة

عن الصالح بن أيب عمر املقديس عن أيب احلسن عيل بن أمحد
املعروف بابن البخاري عن املؤيد حممد الطويس ،عن فقيه احلرم أيب عبد اهلل
حممد بن الفضل بن أمحد الفراوي ،عن أيب احلسني عبد الغافر بن حممد
الفاريس ،عن أيب أمحد حممد بن عيسى اجلُلودي – بضم اجليم -نسبة لسكة
اجللوديني بنيسابور الدراسة – وقيل :بفتحها – نسبة للجلود قرية ،كذا يف
ثبت األمري حممد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن عبد القادر املرصي ،عن أيب
إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان عن مؤلفه اإلمام احلافظ مسلم بن
احلجاج القشريي النيسابوري رمحه اهلل تعاىل إال ثالثة فرأيت يف ثالثة
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مواضع مل يسمعها إبراهيم بن حممد بن سفيان من شيخه اإلمام مسلم
فروايته هلا عن مسلم باإلجازة أو بالوجادة وقد غفل أكثر الرواة عن تبيني
ذلك وحتقيقه يف إجازاهتم وفهارسهم ،بل يقولون يف مجيع الكتاب أخربنا
إبراهيم بن حممد بن سفيان ،قال :أخربنا مسلم وهو خطأ نبه عىل ذلك
احلافظ ابن الصالح ملا حكاه عنه النووي يف مقدمة رشح مسلم رمحهم اهلل
تعاىل.
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(وأما سنن اإلمام احلافظ أبو داود سليامن بن األشعث)
فباألسانيد السابقة إىل احلافظ ابن حجر عن أيب عيل املطرزي عن
يوسف بن عيل احلنفي ،عن احلافظ زكي الدين عبد العظيم املنذري ،عن
أيب حفص عمر بن حممد بن معمر بن طربزد البغدادي عن إبراهيم بن حممد
ا بن منصور الكروخي عن أيب بكر أمحد بن عيل بن ثلث اخلطيب البغدادي،
عن أيب عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلاشمي عن أيب عيل حممد
رسائل شرعية متنوعة

ابن أمحد اللؤلؤي عن مؤلفه احلافظ اإلمام أيب داود رمحه اهلل تعاىل.
(وأما سنن اإلمام أيب عيسى الرتمذي)
فباألسانيد السابقة إىل شيخ اإلسالم القايض زكريا بن حممد
األنصاري املرصي عن العز عبد الرحيم بن حممد املعروف بابن الفرات عن
الشيخ أيب حفص عمر بن احلسن املراغي عن الفخر عيل بن أمحد بن عبد
الواحد املعروف بابن البخاري عن عمر بن حممد بن معمر بن طربزد عن
أيب الفتح عبد امللك بن أيب سهل الكروخي بفتح الكاف وضم الراء عن
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القايض أيب عامر حممود بن القاسم األزدي عن أيب حممد عبد اجلبار بن
حممد بن عبد اهلل اجلراح املروزي عن الشيخ الثقة األمني أيب العباس حممد
با ن أمحد بن حمبوب املحبويب املروزي عن مؤلفه احلافظ أيب عيسى حممد بن
سورة الرتمذي رمحه اهلل تعاىل.

Mohammad Altemssahy
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(وأما سنن احلافظ أيب عبد الرمحن النسائي)
فباألسانيد السابقة إىل احلافظ ابن حجر ،عن إبراهيم بن أمحد
التنوخي عن اإلمام أمحد بن أيب طالب احلجار عن عبد اللطيف بن حممد
ا بن عيل القبيطي ،عن أيب زرعة طاهر بن حممد بن طاهر املقديس عن أيب
حممد عبد الرمحن بن أمحد الدوين بضم الدال وسكون الواو وكرس النون
رسائل رشعية متنوعة

بعدها ياء نسبة إىل دون قرية من قرى دينور ،عن القايض أيب نرص أمحد بن
احلسني الكسار ،عن أيب بكر أمحد بن حممد بن إسحاق الدينوري املعروف
بابن السني ،عن مؤلفه اإلمام احلافظ أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن
عيل بن بحر بن سنان النسائي.
(وأما سنن احلافظ حممد بن يزيد بن ماجة رمحه اهلل تعاىل)
فباألسانيد السابقة إىل ابن حجر ،عن أيب احلسن عيل بن أيب املجة
الدمشقي عن أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار عن أنجب بن أيب
السعادات احلامين عن أيب زرعة طاهر بن حممد بن طاهر املقديس عن الفقيه
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أيب منصور حممد بن احلسني بن أمحد املقومي القزويني عن أيب طلحة
القاسم بن أيب املنذر ا خلطيب عن أيب احلسن عيل بن إبراهيم بن سلمة
القطان عن مؤلفه اإلمام ابن ماجه رمحه اهلل تعاىل.
وقال الشيخ عبد املجيد وحصل يل القراءة واإلجازة من الشيخ عبد
الرحيم بن عبد اهلل الغزنوي ،وهو حصل القراءة واإلجازة من أخيه

Mohammad Altemssahy

وشيخه عبد اجلبار بن عبد اهلل الغزنوي قال الشيخ عبد اجلبار وأما شيخنا
الشيخ أمحد الرشقي فقد حصل اإلجازة عن املشايخ الكرام وكملة األنام
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الشيخ عبد الرمحن بن حسن ،والشيخ عبد اللطيف ،والشيخ حسني بن
حمسن األنصاري ،والشيخ حممد بن سليامن حسب اهلل الشافعي املكي
املدرس باملسجد احلرام.
قال رمحه اهلل تعاىل:
فأم ا شيخنا عبد الرمحن فقد أخذ عن مجاعة أجالء أعالم ومشايخ
حمققني كرام من الرشقيني واملرصيني منهم جده العالمة -حممد بن عبد
رسائل شرعية متنوعة

الوهاب رمحه اهلل تعاىل -وهو تلقى من جلة من علامء املدينة املنورة روايته
عامة وخاصة منهم حممد حياة السندي وعبد اهلل بن إبراهيم الفريض
احلنبيل وأما مشايخ شيخنا عبد الرمحن املرصيون فمنهم الشيخ حسن
القويسني والشيخ عبد الرمحن اجلربيت وحدث باحلديث املسلسل وباألولية
برشطه وهو أول حديث سمعه منه حتى انتهى إىل اإلمام سفيان بن عيينة،
عن أيب قابوس موىل عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،عن عبد اهلل بن عمرو
ابن العاص أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم قال( :الرامحون يرمحهم
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الرمحن ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء) وهو يروي عن الشيخ
مرتىض احلسيني عن الشيخ عمر بن أمحد بن عقيل وعن الشيخ أمحد
اجلوهري كالمها عن عبد اهلل بن سامل البرصي عن أيب عبد اهلل حممد بن
عالء الدين البابيل عن الشيخ سامل السنهوري عن النجم الغيطي عن شيخ
اإلسالم زكريا األنصاري عن احلافظ شيخ اإلسالم أمحد بن حجر
العسقالين صاحب فتح الباري قال شيخنا عبد الرمحن بن حسن وأكثر

Mohammad Altemssahy

روايات من ذكرنا من مشاخينا للكتب تنتهي إليه فأما روايتهم للبخاري
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فرواه احلافظ ابن حجر عن إبراهيم بن أمحد التنوخي عن أمحد بن أيب
طالب احلجار عن احلسني بن املبارك الزبيدي احلنبيل عن أيب الوقت عبد
األول بن عيسى السجزي اهلروي عن أيب احلسني عبد الرمحن بن حممد بن
املظفر الداؤودي عن أيب عبد اهلل حممد بن يوسف بن مطر الفربري عن
اإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل ،وقال شيخنا عبد الرمحن وقرأت عليه
أسانيده عن شيخه املذكور متصلة إىل مؤلفي الكتب احلديثية كاإلمام أمحد
رسائل رشعية متنوعة

ومسلم وأيب داود والنسائي والرتمذي وابن ماجه رمحهم اهلل تعاىل فأجازين
هبا وبسند مذهبنا بروايته عن شيخ املذكور عن الساريني النابيل احلنبيل
()1

عن أيب املواهب متص ً
ال إىل اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل ومن مشايخ شيخنا
املرصيني الشيخ عبد اهلل سويدان وقد أجازه بجميع ما يف نسخه عبد اهلل
سامل املعروف عن أمحد بن حممد اجلوهري عن أبيه عن شيخه عبد اهلل بن
سامل وأما الشيخ حسن القويسني فأجازه بجميع ما يف نسخة عبد اهلل سامل
بروايته عن الشيخ عبد اهلل الرشقاوي عن الشيخ حممد بن سامل احلفني عن
الشيخ عبد – كذا باألصل والظاهر عبد اهلل -ابن عيل التمريس عن الشيخ
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عبد اهلل بن سامل البرصي وأخذ الشيخ حسن القويسني صحيح البخاري
مجيعه عن الشيخ داود القلعي عن الشيخ أمحد بن مجعة البجريمي عن
الشيخ مصطفى االسكندراين املعروف بابن الصباغ عن الشيخ عبد اهلل بن
سامل البرصي بسنده املتقدم.

Mohammad Altemssahy

( )1هكذا كتبت  ،ولعل الصواب  :السفاريني النابليس .
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ح قال القويسني وأخذت الصحيح عن شيخنا الشيخ سليامن
البجريمي عن الشيخ حممد األشاموي عن الشيخ أيب العز العجمي عن
الشيخ حممد الشويري عن حممد الرميل عن الشيخ زكريا األنصاري عن
احلافظ ابن حجر العسقالين عن الشيخ التنوخي عن سليامن بن محزة عن
الشيخ عيل بن احلسني بن املنري عن أيب الفضل ابن نارص عن الشيخ عبد
الرمحن بن مندة عن حممد بن عبد اهلل بن أيب بكر اجلوزقي عن مكي بن
رسائل شرعية متنوعة

عبدان النيسابوري عن اإلمام مسلم عن اإلمام البخاري واحلسن القويسني
أيضا ومن مشايخ شيخنا املرصيني مفتي
هبذا السند روى صحيح مسلم ً
اجلزائر الشيخ حممد بن حممود اجلزائري احلنفي األثري وحدثه باحلديث
املسلسل باألولية وهو أول حديث سمعه منه برشطه متصال إىل سفيان بن
عيينة كام تقدم وأجازه بمروياته.
وأما شيخنا عبد اللطيف فأجازين بصحيح البخاري وبسائر ما جتوز
له روايته من املنقول واملعقول والفروع واألصول وهو يروي صحيح
البخاري عن الشيخ حممد بن حممود اجلزائري عن والده أيب الثناء حممود بن
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حممد اجلزائري عن والده أيب عبد اهلل حممد بن حسني العنايب ح ويرويه
أيضا عن جده حممد املذكور إجازة عن والده حسني بن
حممد بن حممود ً
حممد عن أخيه عن أمه – كذا باألصل والظاهر عن أخيه من أمه –
مصطفى بن رمضان العنايب – كذا باألصل والظاهر عن عبد اهلل – عبد اهلل
حممد بن شقرون املقري عن أيب احلسن عيل األجهوري املالكي عن عمر بن

Mohammad Altemssahy

اجلاين احلنفي عن الشيخ زكريا األنصاري عن احلافظ ابن حجر العسقالين
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بإسناده املقرر يف رشحه عىل الصحيح املسمى بفتح الباري وهبذا اإلسناد
يروي شيخنا عبد اللطيف بقية الكتب الستة وسائر روايات احلافظ ابن
حجر التي تضمنها معجمه قال الشيخ عبد اللطيف وأخربين بصحيح
البخاري إجازة شيخنا حممد بن حممود عن شيخه أيب احلسن عيل بن عبد
سامعا لبعضه وإجازة لباقيه عن شيخه أمحد اجلوهري
القادر األمني املالكي
ً
عن أمحد بن حممد بن أمحد البناين عن أيب احلسن عيل األجهوري عن عمر
رسائل رشعية متنوعة

أيضا
ابن اجلائي عن زكريا األنصاري عن احلافظ ابن حجر وهبذا السند ً
روى مسند اإلمام أمحد ومسند اإلمام الشافعي رمحهام اهلل تعاىل وسائر
روايات احلافظ ابن حجر املذكور يف معجمه قال شيخنا عبد اللطيف
ورواه لنا يعني صحيح البخاري بأعىل سند يوجد يف الدنيا عن شيخه ابن
األمني املذكور عن أيب احلسن عيل بن مكرم اهلل العدوي الصعيدي عن أيب
عبد اهلل حممد بن عقيلة املالكي عن الشيخ حسن بن عيل العجيمي عن
الشيخ أمحد بن حممد العجيل اليمني عن حييى بن مكرم الطربي عن
إبراهيم بن حممد بن صدقة الدمشقي عن عبد الرمحن بن عبد األول
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الفرغاين عن حممد بن شاذ بخت الفاريس عن حييى بن عامر بن مقبل بن
شاهان اخلتالين عن الفربري عن اإلمام البخاري فبني شيخنا عبد اللطيف
وبني البخاري هبذا اإلسناد اثنا عرش رج ً
ال فتقع له ثالث ًيا بستة عرش وهبذا
اإلسناد إليه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أيب عبيد عن
سلمة بن األكوع ريض اهلل عنه قال :سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله
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وسلم يقول « :ومن يقل عيل ما مل أقل فليتبوأ مقعده من النار» .
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وأما الشيخ العالمة املحدث حسني بن حمسن األنصاري فهو يروي
عن جلة من األعالم واملحققني الكرام كالرشيف املحدث اهلامم حممد بن
نارص احلازمي والسيد العالمة حسن بن عبد الباري األهدل والسيد
العالمة سليام ن بن حممد بن عبد الرمحن األهدل مفتي زبيد وأخيه القايض
العالمة حممد بن حمسن األنصاري وقال ولكل من هؤالء ولشيخه مثبت
معروف كتبت شيخ مشاخينا املذكورين السيد اإلمام عبد الرمحن بن سليامن
رسائل شرعية متنوعة

فأرويه عن الرشيف حممد نارص والسيد حسن بن عبد الباري عنه والسيد
سليامن عن أبيه عن جده عبد الرمحن وأخي القايض حممد بن حمسن عن
القايض أمحد بن حممد الشوكاين عن أبيه شيخ اإلسالم عز األنام حممد بن
عيل الشوكاين بام حواه ثبته املشهور بإحتاف األكابر بإسناد الدفاتر والرشيف
حممد بن نارص يروي عن اإلمام الشوكاين وعن السيد عبد الرمحن بن
سليام ن وعن الشيخ حممد عابد السندي املدين وعن الشيخ حممد إسحاق
عن شيخه عبد العزيز وعن مشايخ آخرين كام هو معروف يف ثبته والسيد
حسن بن عبد الباري يروي عن السيد عبد الرمحن بن سليامن.
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وأما شيخنا حممد بن سليامن حسب اهلل الشافعي فأجازين بسائر ما
جتوز له روايته من فروع وأصول ومنقول ومعقول وبجميع ما اشتمل عليه
ثبت الشيخ عبد اهلل الشرياوي وثبت العالمة الشيخ حممد األمري.
سند الشيخ ويل اهلل بن عبد الرحيم
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(أما صحيح البخاري)
فبالسند املتصل من الشيخ ويل اهلل إىل اإلمام حممد بن إسامعيل
البخاري هكذا قال الشيخ ويل اهلل بن عبد الرحيم أخربنا شيخنا أبو طاهر
حممد بن إبراهيم الكردي املدين قال :أخربنا والدي وشيخي إبراهيم
الكردي املدين قال قرأت عىل الشيخ أمحد القشايش قال :أخربنا الشناوي
رسائل رشعية متنوعة

قال :أخربنا الشمس حممد بن أمحد الرميل قال :أخربنا الزين زكريا
األنصاري قال :قرأت عىل احلافظ شيخ السنة أيب الفضل شهاب الدين
أمحد بن عيل بن حجر العسقالين بسامعه جلميعه عىل الشيخ إبراهيم بن
أمحد التنوخي بسامعه جلميعه عىل أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجار
بسامعه عىل الرساج احلسني بن املبارك الزبيدي بسامعه عىل أيب الوقت عبد
األول بن عيسى بن شعيب بن إسحاق السجزي اهلروي بسامعه عىل أيب
احلسن عبد الرمحن بن مظفر الداودي سام ًعا عن أيب حممد عبد اهلل بن أمحد
بن محويه الرسخيس عن أيب عبد اهلل حممد بن يوسف بن مطر الفربري
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سام ًعا عن مؤلفه اإلمام البخاري.
(أما صحيح اإلمام مسلم
قال الشيخ ويل اهلل أما صحيح مسلم)
فقرأت عىل الشيخ أيب الطاهر قال :أخربنا والدي الشيخ إبراهيم
الكردي بقراءته عىل الشيخ الصالح السلطان بن أمحد املزاحي أخربنا
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الشيخ شهاب الدين أمحد السبكي عن النجم الغيطي عن الزين زكريا
األنصاري عن أيب الفضل احلافظ ابن حجر عن الصالح بن أيب عمر
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املقديس عن عيل بن أمحد بن البخاري عن املؤيد الطويس عن الفراوي عن
اإلمام أيب احلسن بن عبد الغافر بن حممد الفاريس النيسابوري سام ًعا أخربنا
سامعا سوى ثالثة
به أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان الفقيه الزاهد
ً
أفوات معلومة – أي مواضع – فباإلجازة أو الوجادة عن مؤلفه أيب احلسني
مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري.
(أما سنن أيب داود)
رسائل شرعية متنوعة

فقرأت عىل شيخنا أيب الطاهر قال قرأت عىل والدي وأجاز بقراءته
عىل القشايش عن الشناوي عن الشمس الرميل عن الزين زكريا األنصاري
أخربنا العز عبد الرحيم بن فرات عن شيخه أيب العباس أمحد بن حممد
اجلوخي عن الفخر أيب احلسن عيل بن حممد ابن حممد بن أمحد البخاري عن
أيب حفص عمر بن حممد بن طربزد البغدادي سام ًعا وأخربنا به الشيخان أبو
الوليد إبراهيم بن حممد بن منصور الكرخي وأبو الفتح مفلح بن أمحد بن
حممد الرومي سام ًعا عليها ملف ًقا – أي خمتلطا واهلل أعلم – قاال أخربنا به

1437/10/21هـ

احلافظ أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت اخلطيب البغدادي عن أيب عمر
القاسم بن جعفر بن عبد الواحد اهلاشمي عن أيب عيل حممد بن أمحد
اللؤلؤي قال أخربنا مؤلفه أبو داود سليامن بن األشعث السجستاين.
(أما جامع الرتمذي)
فقرأت عىل أيب الطاهر طر ًفا منه وأجاز بسائره عن أبيه عن املزاحي
عن الشهاب أمحد بن اخلليل السبكي عن النجم الغيطي عن الزين زكريا
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عن العز عبد الرحيم بن حممد الفرات عن عمر بن احلسني املراغي عن
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الفخر بن البخاري عن عمر بن طربزد البغدادي أخربنا أبو الفتح عبد
امللك بن عبد اهلل بن أيب سهل الكروخي أخربنا القايض أبو عامر حممود بن
القاسم بن حممد األزدي أخربنا أبو حممد عبد اجلبار بن حممد بن عبد اهلل
اجلراحي املروزي أخربنا أبو العباس حممد بن أمحد املحبويب املروزي أخربنا
أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى الرتمذي.
رسائل رشعية متنوعة

(أما سنن النسائي)
فقرأت طر ًفا منه عىل أيب الطاهر وأجاز سائره بقراءته عىل أبيه عن
القشايش عن الشناوي عن الشمس الرميل عن الزين زكريا عن العز عبد
الرحيم عن عمر املراغي عن الفخر بن البخاري عن أيب املكارم أمحد بن
حممد اللبان عن أيب عيل حسن بن أمحد احلداد عن القايض أيب نرص أمحد بن
الكسار أخربنا أبو بكر أمحد بن حممد الدينوري أخربنا مؤلفه أبو عبد
الرمحن أمحد بن شعيب النسائي.
(أما سنن ابن ماجه)
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فقرأت عىل أيب الطاهر بروايته عن أبيه عن القشايش عن الشناوي
عن الشمس الرميل عن الزين زكريا عن احلافظ ابن حجر عن أيب احلسن
عيل بن أيب املجد الدمشقي عن أيب العباس احلجار عن أنجب بن أيب
السعادات أخربنا أبو زرعة عن أيب منصور حممد ابن احلسن وأمحد املقومي
القزويني أخربنا أبو طلحة القاسم ابن املنذر اخلطيب حدثنا أبو احلسن عيل
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ابن إبراهيم القطان قال أخربنا مؤلفه أبو عبد اهلل حممد بن يزيد املعروف
بابن ماجه القزويني.
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هذا وقد طلب مني

اإلجازة برواية الكتب املذكورة كام أخذت عن الشيخني اجلليلني
أيضا أن يروي عني مؤلفايت كلها بالرشط
فإين أجيزه بذلك كله كام أجيزه ً
املعترب عند علامء هذا الفن موص ًيا إياه بتقوى اهلل تعاىل يف الرس والعلن
واالعتصام بالكتاب والسنة ،والسري عىل هنج السلف الصالح يف االعتقاد
رسائل شرعية متنوعة

والعمل ،مع ا لتحيل باآلداب الرشعية واألخالق املرعية ،وأن ال ينسانا من
دعواته الصاحلة ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وآله وصحبه .
()1

اخلتم
وكتبه
حممد بن عبد اهلل السبيل
اإلمام واخلطيب واملدرس باملسجد احلرام
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( )1قام بمراجعته وأرشف عىل طبعه عبد امللك بن حممد السبيل  -كان اهلل يف عونه -عام 1422هـ.

