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  ة
  الصفحة  ى

  ٢٣  السبلُ الْوهبِية في اَألسانِيد الذَّهبِية
إسنادي إىل سيد التابعني أويس بن عامر  .١

  ا القرين
٢٨  

إسنادي إىل اإلمام أيب إسحاق إبراهيم بن  .٢
  )ه١٦١م( اأدهم البلخي 

٣٢  

إسنادي إىل اإلمام أيب علي الفُضيل بن  .٣
ويف مث عياض التميمي السمرقندي الک

  )ه١٧٨م( ااملکّي 

٣٦  

إسنادي إىل اإلمام بِشر بن احلارث بن عبد  .٤
  )ه٢٢٧م( االرمحن احلايف 

٤١  

احلارث بن هللا إسنادي إىل اإلمام أيب عبد ا .٥
رسالة $صاحب ( اأسد املُحاسيب 

  )ه٢٤٣م() #املسترشدين

٤٤  
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٦  

  الصفحة  ى
بن هللا إسنادي إىل اإلمام أيب نصر عبد ا .٦

 اوسي علي بن حيىي السراج الطُّ
  )ه٣٧٨م) (#کتاب اللُّمع$صاحب (

٤٨  

إسنادي إىل اإلمام أيب طالب حممد بن علي  .٧
قُوت $صاحب ( ااحلارثي املکّي 

  )ه٣٨٦م) (#القُلُوب

٥٣  

إسنادي إىل اإلمام أيب عبد الرمحن حممد بن احلسني  .٨
الطّبقات $صاحب ( ااألزدي السلَمي 

  )ه٤١٢م) (#الصوفية

٥٨  

مام أيب القاسم عبد الکرمي إسنادي إىل اإل .٩
 ابن هوازن القُشريي النيسابوري 

  )ه٤٦٥م) (#الرسالة$صاحب (

٧٤  

بن هللا إسنادي إىل شيخ اإلسالم أيب إمساعيل عبد ا .١٠
منازِل $صاحب ( احممد األنصاري اهلَروي 

  )ه٤٨١م) (#السائرين

٧٩  



 ة

 

٧  

  الصفحة  ى
إسنادي إىل اإلمام أيب حامد حممد بن حممد الغزايل  .١١

  )ه٥٠٥م) (#ءاإلحيا$ صاحب( ا
٨٥  

إسنادي إىل سيدنا الغوث األعظم الشيخ  .١٢
حميي الدين عبد القادر اجليالين احلسين 

  )ه٥٦١م( ااحلسيين البغدادي 

٩٠  

إسنادي إىل الشيخ األکرب حميي الدين حممد بن علي  .١٣
  )ه٦٣٨م( ابن العريب الطّائي احلامتي 

١٠٤  

حفص عمر بن  إسنادي إىل اإلمام شهاب الدين أيب .١٤
ُد السي حممردورعوارف $صاحب ( اه

  )ه٦٣٢م) (#املعارف

١١٠  

  ١١٧  املُنتقَى لأَسانِيد الْعسقَالَنِي
موسى بن جعفر بن حممد  اإلمام #مسند$ .١

  )ه١٨٣م( بن علي ابن احلسني بن علي
١١٩  

 بن احلارث اهللا عبد يبلإلمام أ #الرعاية$كتاب  .٢
  )ه٢٤٣م(صري  الباحملاسيب سداأل

١٢٠  
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٨  

  الصفحة  ى
لإلمام أيب  #بب يف معاملة احملبوقوت القلو$ .٣

  )ه٣٨٦م(طالب حممد بن علي احلارثي املكي 
١٢١  

أيب إلمام ل #فصومع يف التاللُّ$كتاب  .٤
 اجرالسعبد اهللا بن علي بن حيىي نصر 

  )ه٣٧٨م(الطّوسي 

١٢٢  

يث نصر ابن يب اللَّلإلمام أ #نيلافالغ يهبِنت$كتاب  .٥
 )ه٣٩٣م(ي ندرقَممد بن إبراهيم السحم

١٢٣  

أيب عبد إلمام ل #ةيوفات الصقَبطَ$كتاب  .٦
ه٤١٢م( ميلَالرمحن الس(  

١٢٤  

أيب عبد إلمام ل #حقائق التفسري$كتاب  .٧
ه٤١٢م( ميلَالرمحن الس(  

١٢٥  

أيب عبد الرمحن لإلمام  #األربعني$كتاب  .٨
ه٤١٢م( ميلَالس(  

١٢٦  

أيب القاسم  ماملإل #الرسالة$ كتاب .٩
  )ه٤٦٥م( شرييالقُ

١٢٧  



 ة

 

٩  

  الصفحة  ى
أيب القاسم  ماملإل #األربعني$كتاب  .١٠

  )ه٤٦٥م( شرييالقُ
١٢٨  

١١. $عبد أيب إمساعيل لشيخ االسالم  #ائرينمنازل الس
 )ه٤٨١م( ويرهلَااهللا بن حممد األنصاري 

١٣٠  

عبد اهللا بن أيب إمساعيل لشيخ االسالم  #املائة$ .١٢
 )ه٤٨١م( يوراهلَحممد األنصاري 

١٣١  

لشيخ ) ه٢٤١م( #مناقب اإلمام أمحد$ .١٣
عبد اهللا بن حممد أيب إمساعيل االسالم 

 )ه٤٨١م( ويراهلَاألنصاري 

١٣٢  

حممد أيب الفضل لإلمام  #صفة التصوف$كتاب  .١٤
 )ه٥٠٧م (املقدسي الشيباين  بن طاهر

١٣٤  

 حامد أيبلإلمام  #علومِ الدين إحياُء$ .١٥
  )ه٥٠٥م( الغزايل حممد بن حممد

١٣٥  

لشيخ شهاب الدين  #عوارف املعارف$ .١٦
  )ه٦٣٢م( ورديرهسُال

١٣٧  



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٠  

  الصفحة  ى
١٧. $مشية الشيخ شهاب الدين خ

  )ه٦٣٢م( #ورديرهسُال
١٣٩  

نصر بن عبد لإلمام  #األربعني$كتاب  .١٨
 عبد القادرحميي الدين الرزاق ابن الشيخ 

 )ه٦٣٣م(اجليالين 

١٤١  

لإلمام ) ه١٦١م(# أخبار إبراهيم بن أدهم$جزء  .١٩
  )ه٣٤٨م( خللديأيب حممد جعفر ا

١٤٢  

) ه١٦١م( #مسانيد إبراهيم بن أدهم$جزء  .٢٠
  )ه٣٩٥م(لإلمام أيب عبد اهللا حممد ابن منده 

١٤٤  

 #البغدادي مسائل أيب القاسم اجلنيد$ .٢١
  )ه٢٩٢م(

١٤٦  

 #مناقب معروف الكرخي$جزء  .٢٢
  )ه٥٧٩م(ابن اجلوزي لإلمام ) ه٢٠٠م(

١٤٧  

 #بن احلارث احلايف أخبار بشر$جزء  .٢٣
  )ه٢٢٧م(

١٤٩  



 ة

 

١١  

  الصفحة  ى
 #البصرية أخبار رابعة العدوية$جزء  .٢٤

  )ه٥٧٩م(ابن اجلوزي لإلمام ) ه١٨٠م(
١٥١  

 عبد أيبلإلمام  #حديث الصويف الكبري$ .٢٥
اهللا أمحد بن احلسن البغدادي الصويف 

  )ه٣٠٦م( الكبري

١٥٢  

احلسن أمحد  أيبمام إلل #حديث الصويف الصغري$ .٢٦
  )ه٣٠٢م( ي الصويف الصغريبن احلسني البغداد

١٥٤  

ابن أيب لإلمام  #الء ااننيقَع$كتاب  .٢٧
  )ه٣٢٥م( األزهر

١٥٦  

جعفر لإلمام  #ارع العشاقصم$كتاب  .٢٨
  )ه٥٠٠م( بن أمحد السراج

١٥٧  

 بن حلسنلإلمام ا #كرامات األولياء$ .٢٩
  )ه٢٤٢م( اخلالل على

١٥٨  

أيب لإلمام  #كرامات األولياء$كتاب  .٣٠
  )ه٤١٨م( الاللكائي هبة اهللالقاسم 

١٥٩  
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١٢  

  الصفحة  ى
 أيب نعيملإلمام  #حلية األولياء$كتاب  .٣١

 )ه٤٣٠م(األصبهاين 
١٦١  

 #األربعني يف آداب الصوفية$كتاب  .٣٢
 )ه٤٣٠م(األصبهاين  أيب نعيملإلمام 

١٦٨  

أيب لإلمام  #احملبني مع احملبوبني$كتاب  .٣٣
 )ه٤٣٠م(األصبهاين  نعيم

١٧٠  

 )ه١٠١م( #أخبار عمر بن عبد العزيز$ .٣٤
  )ه٢٧٦م(د القرطيب خلَمبقي بن لإلمام 

١٧١  

 #خبار عمر بن عبد العزيزأ$جزء  .٣٥
حممد بن أيب بكر لإلمام ) ه١٠١م(

  )ه٣٦٠م( ياآلجرحسني 

١٧٣  

 عبد اهللا بن املباركلإلمام  #الزهد$كتاب  .٣٦
 )ه١٨١م(

١٧٥  

حممد بن فضيل بن لإلمام  #الزهد$كتاب  .٣٧
  )ه١٩٥م( غزوان

١٧٧  



 ة

 

١٣  

  الصفحة  ى
 وكيع بن اجلراحم اللإلما #الزهد$كتاب  .٣٨

  )ه١٩٧م(
١٧٩  

سعيد بن أسد بن إلمام ل #الزهد$كتاب  .٣٩
 )ه٢١٢م( موسى األموي

١٨١  

  ١٨٣  )ه٢٤١م( لإلمام أمحد بن حنبل #الزهد$كتاب  .٤٠
 أيب داودلإلمام  #الزهد$كتاب  .٤١

  )ه٢٧٥م(السجستاين 
١٨٥  

لإلمام أيب بکر أمحد بن  #الزهد$كتاب  .٤٢
 )ه٤٥٨م(حسني البيهقي 

١٨٧  

لإلمام أيب بكر اخلطيب  #الزهد$ كتاب .٤٣
  )ه٤٦٣م(البغدادي 

١٨٨  

أمحد أيب سعيد لإلمام  #معاين الزهد واملعامالت$ .٤٤
  )ه٣٤٠م(الصويف  بن األعرايب

١٩٠  

الزهد والرقائق والوعيد وغري $جزء  .٤٥
أمحد بن عمر أيب حفص لإلمام  #ذلك

١٩١  
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١٤  

  الصفحة  ى
 )ه٣٨٥م( شاهنيبن 

لإلمام  #هاداد والزبأحاديث الع$كتاب  .٤٦
  )ه٣١٦م(البلخي  حممد بن عقيل

١٩٣  

لإلمام  #زهد الثمانية من التابعني$جزء  .٤٧
  )ه٣٢٧م(الرازي  بن أيب حامتا

١٩٤  

بن حنبل أمحد  لإلمام #الورع$كتاب  .٤٨
رواية أيب بكر املروذي ب) ه٢٤١م(
  عنه) ه٢٧٥م(

١٩٦  

فضائل التابعني وأخالق $كتاب  .٤٩
سعيد بن أسد بن إلمام ل #الصاحلني

 )ه٢١٢م( ى األمويموس

١٩٨  

أيب بكر لإلمام  #التفرد والعزلة$كتاب  .٥٠
  )ه٣٦٠م( ياآلجرحممد بن حسني 

٢٠٠  

 أيبلإلمام  #رسالة السكوت ولزوم البيوت$جزء  .٥١
  )ه٤٧١م( علي احلسن بن البناء

٢٠٢  



 ة

 

١٥  

  الصفحة  ى
أيب بكر لإلمام  #رياضة املتعبدين$كتاب  .٥٢

  )ه٣٦٤م(ي نبن السا
٢٠٣  

بن ايب بكر ألإلمام  #القناعة$كتاب  .٥٣
السه٣٦٤م(ي ن(  

٢٠٤  

  ٢٠٥  حممد بن زيدلإلمام  #الرهبان$كتاب  .٥٤
علي بن سعيد لإلمام  #السرائر$كتاب  .٥٥

  )ه٣١٣م( العسكري
٢٠٦  

حكيم لل #نوادر األصول$كتاب  .٥٦
  )ه٣٢٠م(ي الترمذ

٢٠٧  

أيب لإلمام  #أخبار الرهبان ومواعظهم$كتاب  .٥٧
  )ه٤١٤م(الصويف  ام بن حممد الرازيمتالقاسم 

٢٠٩  

 #حفظ اللسان وذكر الدنيا$كتاب  .٥٨
  )ه٢٨٧( بن أيب عاصملإلمام أيب بكر 

٢١٠  

بن لإلمام أيب بكر  #التوبة واملثابة$كتاب  .٥٩
  )ه٢٨٧( أيب عاصم

٢١١  
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١٦  

  الصفحة  ى
أيب لإلمام شيخ الصوفية  #القناعة$كتاب  .٦٠

 العباس أمحد بن حممد بن مسروق
  )ه٢٩٨م(البغدادي 

٢١٣  

مد بن جعفر بن حملإلمام  #الذكر$كتاب  .٦١
 )ه٣٠١م( املستفاض الفريايب

٢١٤  

جعفر بن حممد بن لإلمام  #بكاءال$كتاب  .٦٢
 )ه٣٠١م( املستفاض الفريايب

٢١٦  

لإلمام أيب بكر  #فضيلة الشكر$كتاب  .٦٣
  )ه٣٢٧م( خلرائطيحممد بن جعفر ا

٢١٧  

لإلمام أيب بكر  #اعتالل القلوب$كتاب  .٦٤
  )ه٣٢٧م( خلرائطيحممد بن جعفر ا

٢١٩  

لإلمام أيب حممد احلسن  #واضعفضيلة الت$ .٦٥
  )ه٣٦٣م( جلوهريبن علي ا

٢٢٠  

القاسم  أيب عبيدلإلمام  #املواعظ$كتاب  .٦٦
  )ه٢٢٤م(بن سالم 

٢٢٢  



 ة

 

١٧  

  الصفحة  ى
  ٢٢٣  )ه٣٣٦م( أيب جعفر بن املناديلإلمام  #املواعظ$ .٦٧
أيب لإلمام  #املواعظ والرقائق$اجلزء العاشر من  .٦٨

 )ه٤٤٦م(الصويف  علي األهوازي
٢٢٤  

  ٢٢٥  )ه٦٢٠م(املقدسي  ابن قدامةمام لإل #الوصية$ .٦٩
لإلمام احلافظ أيب حممد  #كفاية املتعبد$ .٧٠

  )ه٦٥٦م( ملنذريعبد العظيم ا
٢٢٦  

لإلمام احلافظ  #والتعففالقناعة $كتاب  .٧١
  )ه٢٨١م(ابن أيب الدنيا البغدادي 

٢٢٧  

لإلمام احلافظ  #احلذر والشفقة$كتاب  .٧٢
  )ه٢٨١م(ابن أيب الدنيا البغدادي 

٢٢٩  

لإلمام احلافظ ابن أيب  #التوبة$ كتاب .٧٣
  )ه٢٨١م(الدنيا البغدادي 

٢٣٠  

لإلمام احلافظ  #حماسبة النفس$كتاب  .٧٤
  )ه٢٨١م(ابن أيب الدنيا البغدادي 

٢٣٢  

  ٢٣٣لإلمام احلافظ ابن أيب  #اليقني$كتاب  .٧٥
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١٨  

  الصفحة  ى
  )ه٢٨١م(الدنيا البغدادي 

لإلمام احلافظ  #باهللاحسن الظن $كتاب  .٧٦
  )ه٢٨١م( ابن أيب الدنيا البغدادي

٢٣٤  

لإلمام احلافظ ابن  #اخلمول والتواضع$ .٧٧
  )ه٢٨١م(أيب الدنيا البغدادي 

٢٣٦  

لإلمام احلافظ ابن  #حشالفُ لم وذمحلا$ .٧٨
  )ه٢٨١م(أيب الدنيا البغدادي 

٢٣٧  

لإلمام احلافظ ابن أيب  #الوجل$كتاب  .٧٩
  )ه٢٨١م(الدنيا البغدادي 

٢٣٨  

 لإلمام احلافظ ابن أيب #اخلائفني$كتاب  .٨٠
  )ه٢٨١م(الدنيا البغدادي 

٢٤٠  

لإلمام احلافظ ابن  #اهلم واحلزن$كتاب  .٨١
  )ه٢٨١م(أيب الدنيا البغدادي 

٢٤٢  

لإلمام احلافظ  #العزلة واالنفراد$كتاب  .٨٢
  )ه٢٨١م(ابن أيب الدنيا البغدادي 

٢٤٤  



 ة

 

١٩  

  الصفحة  ى
لإلمام احلافظ ابن  #الرقة والبكاء$كتاب  .٨٣

  )ه٢٨١م(أيب الدنيا البغدادي 
٢٤٥  

لإلمام احلافظ ابن  #يب الدعوةجما$كتاب  .٨٤
  )ه٢٨١م(أيب الدنيا البغدادي 

٢٤٧  

لإلمام احلافظ ابن أيب  #التواضع$كتاب  .٨٥
  )ه٢٨١م(الدنيا البغدادي 

٢٤٩  

لإلمام احلافظ ابن أيب  #التقوى$كتاب  .٨٦
  )ه٢٨١م(الدنيا البغدادي 

٢٥٠  

لإلمام احلافظ  #اإلخالص والنية$كتاب  .٨٧
  )ه٢٨١م(ابن أيب الدنيا البغدادي 

٢٥٢  

لإلمام احلافظ ابن  #ا عن اهللالرض$كتاب  .٨٨
  )ه٢٨١م(أيب الدنيا البغدادي 

٢٥٣  

لإلمام احلافظ  #مكائد الشيطان$كتاب  .٨٩
  )ه٢٨١م(ابن أيب الدنيا البغدادي 

٢٥٤  

  ٢٥٥لإلمام احلافظ ابن أيب  #التوكل$كتاب  .٩٠
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٢٠  

  الصفحة  ى
  )ه٢٨١م(الدنيا البغدادي 

 لإلمام احلافظ #التفكر واالعتبار$كتاب  .٩١
  )ه٢٨١م(ابن أيب الدنيا البغدادي 

٢٥٧  

لإلمام احلافظ ابن أيب  #الصمت$كتاب  .٩٢
  )ه٢٨١م(الدنيا البغدادي 

٢٥٩  

لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا  #ر هللالشك$ .٩٣
  )ه٢٨١م(البغدادي 

٢٦١  

لإلمام احلافظ ابن أيب  #الذكر$كتاب  .٩٤
  )ه٢٨١م(الدنيا البغدادي 

٢٦٣  

 #صصطفى بتعريف حقوق املالشفاء $كتاب  .٩٥
لإلمام القاضي عياض بن موسى 

  )ه٥٤٤م(اليحصيب 

٢٦٤  

 #صمنية السول يف فضل الرسول $ .٩٦
لإلمام عز الدين عبد العزيز بن عبد 

  )ه٦٦٠م(السالم 

٢٦٧  



 ة

 

٢١  

  الصفحة  ى
مام لإل #شفاء السقام يف زيارة خري األنام$كتاب  .٩٧

 )ه٧٥٦م( تقي الدين السبكي
٢٦٨  

 #الدر املنظم يف املولد املعظم$كتاب  .٩٨
أيب القاسم حممد بن اإلمام أيب ام لإلم

 )ه٧١٧م(العباس السبيت 

٢٦٩  

لإلمام شرف الدين  #دةرالب قصيدة$ .٩٩
  )ه٦٩٦م( البوصريي

٢٧٠  

 #القصيدة الشقراطية يف مدح خري الربية$ .١٠٠
أيب حممد عبد اهللا بن حيىي بن علي للشيخ 

  )ه٤٦٦م(الشقراطيسي 

٢٧١  

لشيخ الشيوخ  #القصائد النبوية األلفية$ .١٠١
 )ه٦٦٣م( د العزيز بن حممد احلمويعب

٢٧٣  

 #ص التشفيع يف مدح الشفيع$كتاب  .١٠٢
 )ه٦٩٢م(الدمشقي  ابن األعمىللشيخ 

٢٧٤  

  ٢٧٥شهاب للشيخ  #أربع قصائد نبوية$جزء  .١٠٣
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٢٢  

  الصفحة  ى
 )ه٧٢٥م( الدين الكاتب

صفي للشيخ  #القصيدة النبوية البديعية$ .١٠٤
 )ه٧٥٠م( احلليالدين 

٢٧٦  

صفي شيخ لل #القصيدة النبوية الرائية$ .١٠٥
 )ه٧٥٠م( احلليالدين 

٢٧٧  

ا يف مدح رية الِسلَّحلْا$ القصيدة البديعية .١٠٦
بن جابرللشيخ أيب عبد اهللا  #ىخري الور 

 )ه٧٨٠م(األندلسي 

٢٧٨  

 



  

  

  وهبيةالسبلُ ال
  في

  يةد الذَّهبياَألسان
  

  



 
الَّذي مکَّن نفُوس السالکين في  هللا مداحل

تواسضِ النيضي  ،حف نيارِفلَ الْعقُوع ززعو
تلَکُواضِ الْممِ  ،رِيري حف نيلالْکَام بلَ قُلُوخأَدو

توربأَکْ ،الْجيفو نيقاشالْع احوأَر مر دهشم 
ومجد أَسرار الْواصلين في حضرة  ،هوتالال

تواهةَ  ،الْهرصن هترضح نم ملَه لَتصحو
اتداهجالْم، ـالوحو اتاقَبرةَ الْمحةَ فَرو
اتاجنالْم، اتاطَبخلَذَّةَ الْمةَ  ،ورضنو
اتهاجوالْم، اهشةَ الْمرسمواتد.  

النا سيِّدنا ومو ىم علَلصـالةُ والسـالوا
دمحلِ اَأل مرِ أَهيعِ خبنم ،اتاومالسضِ ور

اتيّلحرِ التدصمو اتيّلجالت، دبماَألء واتيلز، 
 ىوأَسن ،الصلَوات ىبديات من أَسمومختمِ اَأل
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٢٦  

التاتميللَ ،سأَجى وکَاترکَ ،الْبأَزىو اتريالْخ، 
آله وأَصحابِه وأَتباعه وأَحبابِه وأَولياِء أُمته  ىوعلَ

 اروأَنو ةعرِيالش اررا أَسنا إِلَيولَّغب نيالَّذ هلَّتاِء ميفأَصو
 ،رِف الْحقيقَة وحقَائق الْمعرِفَةالطَّرِيقَة ومعا

وتفَجرت  ،خرةُوتفَرعت من سيرِهم اآلداب الْفَا
وتمسکُوا بِالْحضرة  ،بِهِم الْعلُوم النافعةُمن قُلُو

رة وأَخذُوا عن الْحض ،لُوهية مع الْعرفَان واِإليقَاناُأل
  .الْمحمدية التزکيةَ واِإلحسانَ

أَنْ يرزقَنا من برکَتهِم  اىلتعهللاَ وأَسأَلُ ا
ضريو بحا يا بِمبيصن هِملمعو هِمتوأُسىو ،

دالْهرِ وواَء بِالنج نم ةنا على سنيِيحيصى و ،
يا على دنتيميوجالد بِه اري أَنالَّذ ىنِه.  

ما  اَللَّهنلَيع دأَعو ،هِمتبحقِ صقُوامِ بِحيلْقا لقْنّفو
برکَات نِسبتهِم، واجعلْنا من أَهلِ هذه الْحقَائقِ، 
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٢٧  

 ِدمالْحقِ، وائالطَّر دما أَحا بِهلُکْناسهللاِ وهمعلى نِع 
  .الْعليِّ الْعظيمِهللاِ  بِاوال حولَ وال قُوةَ إِال أَبدا،
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٢٨  

التابعني أويس بن عامر  إسنادي إىل سيد
  ا القرين

  :السند األول
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

القادري وشيخي السيد طاهر عالء الدين اآلفندي 
لسيد حممود الشيخ النقيب ا عن ،اجليالين البغدادي

الشيخ قطب  عن ،حسام الدين اجليالين البغدادي
العارفني السيد عبد الرمحن احملض النقيب 

أبيه إمام األولياء السيد علي بن  عن ،البغدادي
الشيخ السيد عبد  عن ،سلمان النقيب البغدادي

 ،الشيخ السيد أيب بکر اجليالين عن ،القادر اجليالين
الشيخ  عن ،إمساعيل اجليالينالشيخ السيد  عن

الشيخ السيد نور  عن ،السيد عبد الوهاب اجليالين
الشيخ السيد حممد درويش  عن ،الدين اجليالين
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٢٩  

 ،الشيخ السيد حسام الدين اجليالين عن ،اجليالين
الشيخ  عن ،الشيخ السيد أيب بکر اجليالين عن

لدين الشيخ السيد نور ا عن ،اجليالين حيىيالسيد 
 عن ،الشيخ السيد ويل الدين اجليالين عن ،اجليالين

الشيخ السيد  عن ،الشيخ السيد زين الدين اجليالين
الشيخ السيد مشس  عن ،شرف الدين اجليالين

الشيخ السيد حممد اهلتاک  عن ،الدين اجليالين
، الشيخ السيد عبد العزيز اجليالين عن ،اجليالين

األعظم الشيخ حميي الدين عبد سيدنا الغوث  عن
 عن ،القادر اجليالين احلسين احلسيين البغدادي
 عن ،الشيخ السيد أيب سعيد املبارک املخزومي

 ،الشيخ أيب احلسن علي بن حممد القرشي اهلنکاري
الشيخ أيب  عن ،الشيخ أيب الفرج الطّرطوسي عن

اإلمام أيب بکر  عن ،الفضل عبد الواحد التميمي
اإلمام أيب احلسن حممد بن إمساعيل  عن ،يالشبل
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٣٠  

اإلمام أيب  عن ،)خري النساج(السامري البغدادي 
 ١،محزة حممد بن إبراهيم البزاز الصويف البغدادي

اإلمام أيب تراب عسکَر بن حصني اخلراساين  عن
اإلمام أيب عبد الرمحن حامت بن  عن ،النخشيب

اإلمام أيب  عن ،يوان بن يوسف األصم البلْخعن
اإلمام  عن ،علي شقيق بن إبراهيم األزدي البلخي
اإلمام  عن ،أيب إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي

سيد  عن ،بن زيد الراعي موسىأيب عمران 
سيدنا  عن ،االتابعني أويس بن عامر القرين 

عمر بن اخلطاب وسيدنا علي بن أيب طالب 
  .ص هللارسول ا عن ،ب

                                                

ن األئمة الکبار من أخد عنه اإلمام أمحد بن حنبل وغريه م  .١
  .الفقهاء واحملدثني
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٣١  

الدي الشيخ الدکتور فريد و عن أروي )ح(
الدين القادري والشيخ حسني بن أمحد عسريان 

إىل الشيخ أيب عبد اللُّبناين بأسانيدمها املتصلة 
 ،ا الرمحن حممد بن احلسني األزدي السلَمي

الشيخ أيب  عن ،اإلمام عبد الواحد بن علي عن
الشيخ أمحد بن عباد بن سليمان  عن ،العباس
 عن ،)النافَقَانِي(الشيخ حممد بن عبيدة  عن ،الزاهد

الشيخ  عن ،بن عبيد بن العامريهللا الشيخ عبد ا
 ،اإلمام سفيانَ الثَّوري عن ،سورة بن شداد الزاهد

بن  موسىاإلمام  عن ،اإلمام إبراهيم بن أدهم عن
سيدنا  عن ،سيد التابعني أويس القَرنِي عن ،يزيد

  .ص هللارسول ا عن ،ب علي بن أيب طالب
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اإلمام أيب إسحاق  إىلإسنادي 
  اإبراهيم بن أدهم البلخي 

  )ه١٦١م(
  :السند األول

والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن
القادري وشيخي السيد طاهر عالء الدين اآلفندي 

الشيخ النقيب السيد حممود  عن ،اجليالين البغدادي
الشيخ قطب  عن ،داديحسام الدين اجليالين البغ

العارفني السيد عبد الرمحن احملض النقيب 
أبيه إمام األولياء السيد علي بن  عن ،البغدادي

الشيخ السيد عبد  عن ،سلمان النقيب البغدادي
 ،الشيخ السيد أيب بکر اجليالين عن ،القادر اجليالين

الشيخ  عن ،الشيخ السيد إمساعيل اجليالين عن
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٣٣  

الشيخ السيد نور  عن ،الوهاب اجليالينالسيد عبد 
الشيخ السيد حممد درويش  عن ،الدين اجليالين

 ،الشيخ السيد حسام الدين اجليالين عن ،اجليالين
الشيخ  عن ،الشيخ السيد أيب بکر اجليالين عن

الشيخ السيد نور الدين  عن ،اجليالين حيىيالسيد 
 عن ،دين اجليالينالشيخ السيد ويل ال عن ،اجليالين

الشيخ السيد  عن ،الشيخ السيد زين الدين اجليالين
الشيخ السيد مشس  عن ،شرف الدين اجليالين

الشيخ السيد حممد اهلتاک  عن ،الدين اجليالين
 ،الشيخ السيد عبد العزيز اجليالين عن ،اجليالين

سيدنا الغوث األعظم الشيخ حميي الدين عبد  عن
 عن ،يالين احلسين احلسيين البغداديالقادر اجل

 عن ،الشيخ السيد أيب سعيد املبارک املخزومي
 ،الشيخ أيب احلسن علي بن حممد القرشي اهلنکاري

الشيخ أيب  عن ،الشيخ أيب الفرج الطّرطوسي عن
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٣٤  

اإلمام أيب بکر  عن ،الفضل عبد الواحد التميمي
ل اإلمام أيب احلسن حممد بن إمساعي عن ،الشبلي

اإلمام أيب  عن ،)خري النساج(السامري البغدادي 
 ١،محزة حممد بن إبراهيم البزاز الصويف البغدادي

اإلمام أيب تراب عسکَر بن حصني اخلراساين  عن
 اإلمام أيب عبد الرمحن حامت بن عن ،النخشيب

اإلمام أيب  عن ،وان بن يوسف األصم البلْخيعن
اإلمام  عن ،ألزدي البلخيعلي شقيق بن إبراهيم ا

  .ي أيب إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي
والدي الشيخ الدکتور فريد  أروي عن )ح(

الدين القادري والشيخ حسني بن أمحد عسريان 
إىل الشيخ أيب عبد اللُّبناين بأسانيدمها املتصلة 

                                                

الکبار من اإلمام أمحد بن حنبل وغريه من األئمة عنه أخد   .١
  .الفقهاء واحملدثني
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٣٥  

 ،االرمحن حممد بن احلسني األزدي السلَمي 
الشيخ أيب  عن ،بن علياإلمام عبد الواحد  عن

الشيخ أمحد بن عباد بن سليمان  عن ،العباس
 عن ،)النافَقَانِي(الشيخ حممد بن عبيدة  عن ،الزاهد

الشيخ  عن ،بن عبيد بن العامريهللا الشيخ عبد ا
 ،اإلمام سفيانَ الثَّوري عن ،سورة بن شداد الزاهد

 لبلخيإسحاق إبراهيم بن أدهم ا اإلمام أيب عن
  .ي
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٣٦  

اإلمام أيب علي الفُضيل  إىلإسنادي 
بن عياض التميمي السمرقندي 

  )ه١٧٨م( االکويف مث املکّي 
  :السند األول

والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن
القادري وشيخي السيد طاهر عالء الدين اآلفندي 

الشيخ النقيب السيد حممود  عن ،اجليالين البغدادي
الشيخ قطب  عن ،لدين اجليالين البغداديحسام ا

العارفني السيد عبد الرمحن احملض النقيب 
أبيه إمام األولياء السيد علي بن  عن ،البغدادي

الشيخ السيد عبد  عن ،سلمان النقيب البغدادي
 ،الشيخ السيد أيب بکر اجليالين عن ،القادر اجليالين

الشيخ  نع ،الشيخ السيد إمساعيل اجليالين عن
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٣٧  

الشيخ السيد نور  عن ،السيد عبد الوهاب اجليالين
الشيخ السيد حممد درويش  عن ،الدين اجليالين

 ،الشيخ السيد حسام الدين اجليالين عن ،اجليالين
الشيخ  عن ،الشيخ السيد أيب بکر اجليالين عن

الشيخ السيد نور الدين  عن ،اجليالين حيىيالسيد 
 عن ،الشيخ السيد ويل الدين اجليالين عن ،اجليالين

الشيخ السيد  عن ،الشيخ السيد زين الدين اجليالين
الشيخ السيد مشس  عن ،شرف الدين اجليالين

الشيخ السيد حممد اهلتاک  عن ،الدين اجليالين
 ،الشيخ السيد عبد العزيز اجليالين عن ،اجليالين

لدين عبد سيدنا الغوث األعظم الشيخ حميي ا عن
 عن ،القادر اجليالين احلسين احلسيين البغدادي
 عن ،الشيخ السيد أيب سعيد املبارک املخزومي

 ،الشيخ أيب احلسن علي بن حممد القرشي اهلنکاري
الشيخ أيب  عن ،الشيخ أيب الفرج الطّرطوسي عن
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اإلمام أيب بکر  عن ،الفضل عبد الواحد التميمي
الصوفية اإلمام أيب القاسم  سيد الطّائفة عن ،الشبلي

اإلمام أيب  عن ،اجلُنيد بن حممد اجلُنيد البغدادي
يقَطس السّلبن املُغ رِياإلمام أيب  عن ،احلسن الس

علي الفُضيل بن عياض بن مسعود التميمي 
  .ي الکويف مث املکّي

اإلمام أبو القاسم اجلُنيد بن حممد  ىورو )ح(
اإلمام أيب الفيض ثَوبان  عن ،أيضا اجلُنيد البغدادي

اإلمام  عن ،بن إبراهيم ذي النون األمخيمي املصري
أيب علي الفُضيل بن عياض بن مسعود التميمي 

  .ي الکويف مث املکّي
 ،بأسانيدي املتصلة املذکورة من قبل وأروي

طرق سيدنا الغوث األعظم الشيخ عبد القادر  عن
 ،حميي الدين ابن العريب والشيخ األکرب ،اجليالين
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واإلمام أيب عبد  ،واإلمام حممد بن حممد الغزايل
واإلمام أيب القاسم القشريي  ،الرمحن السلمي

 يواإلمام أيب طالب املکّي وغريهم 
اإلمام أيب بکر الشبلي واإلمام أيب  بأسانيدهم إىل

حممد بن أمحد بن سامل البصري واإلمام هللا عبد ا
التسترِي واإلمام أيب احلسن علي هللا ا سهل بن عبد

بن بندار بن احلسني الصيرفي واإلمام أيب حممد 
أمحد بن حممد بن احلسني اجلَرِيرِي واإلمام عمرو 
بن عثمان املکّي واإلمام أيب سعيد أمحد بن حممد 

واإلمام اجلنيد بن حممد  ١.بن زياد البصري األعرايب
 ىأيب سعيد أمحد بن عيسم اإلما عن ،البغدادي

اخلراز البغدادي واإلمام بِشر بن احلارث بن عبد 

                                                

، وطبقات السلمي، يف ١١٦: کما يف الرسالة القشريية  .١
  .٤٢٧: الطبقة اخلامسة
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اإلمام أيب علي الفُضيل بن  عن ،الرمحن احلايف
  .ي عياض التميمي الکويف املکّي
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اإلمام بِشر بن احلارث  إىلإسنادي 
 ابن عبد الرمحن احلايف 

  )ه٢٢٧م(
  :السند األول

مرشدي قدوة األولياء شيخي و أروي عن
السيد طاهر عالء الدين اآلفندي اجليالين 

الشيخ النقيب السيد حممود حسام  عن ،البغدادي
شيخه قطب العارفني  عن ،الدين اجليالين البغدادي

 عن ،السيد عبد الرمحن احملض النقيب البغدادي
أبيه وشيخه إمام األولياء السيد علي بن سلمان 

ه السيد عبد القادر شيخ عن ،النقيب البغدادي
 عن ،شيخه السيد أيب بکر اجليالين عن ،اجليالين

شيخه السيد  عن ،شيخه السيد إمساعيل اجليالين
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شيخه السيد نور الدين  عن ،عبد الوهاب اجليالين
 ،شيخه السيد حممد درويش اجليالين عن ،اجليالين

شيخه  عن ،شيخه السيد حسام الدين اجليالين عن
د  عن ،د أيب بکر اجليالينالسيحيىيشيخه السي 

 عن ،شيخه السيد نور الدين اجليالين عن ،اجليالين
شيخه السيد  عن ،شيخه السيد ويل الدين اجليالين

شيخه السيد شرف الدين  عن ،زين الدين اجليالين
 ،شيخه السيد مشس الدين اجليالين عن ،اجليالين

شيخه  عن ،اجليالين شيخه السيد حممد اهلتاک عن
شيخه اإلمام سيدنا  عن ،السيد عبد العزيز اجليالين

الغوث األعظم الشيخ حميي الدين عبد القادر 
شيخه  عن ،اجليالين احلسين احلسيين البغدادي

 عن ،السيد أيب سعد املبارک بن علي املُخرِّمي
شيخه أيب احلسن علي بن أمحد بن يوسف 

 عن ،الفرج الطّرطوسيشيخه أيب  عن ،اهلکّاري
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شيخه  عن ،شيخه أيب الفضل عبد الواحد التميمي
شيخه اإلمام أيب  عن ،اإلمام أيب بکر الشبلي
اإلمام بِشر بن  عن ،القاسم اجلنيد البغدادي

  .ي احلارث بن عبد الرمحن احلايف
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هللا د ااإلمام أيب عب إىلإسنادي 
  ااحلارث بن أسد املُحاسيب 

  )ه٢٤٣م() #رشدينرسالة املست$صاحب (
  :السند األول

والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن
الشيخ حممد عبد الباقي بن علي  عن ،القادري

هللا الشيخ صاحل بن عبد ا عن ،األنصاري اللّکنوي
الشيخ السيد حممد بن علي  عن ،العباسي
 ،الشيخ صاحل بن حممد الفُـلّاين عن ،السنوسي

الشريف  عن ،ينسنة الفـالد بن الشيخ حمم عن
الشيخ حممد بن  عن ،الواليتهللا حممد بن عبد ا

اإلمام احلافظ  عن ،حممد بن خليل بن أرکماش
اإلمام أيب  عن ،الشهاب أمحد بن حجر العسقالين
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 ،الشيخ أمحد بن أيب طالب عن ،إسحاق التنوخي
اإلمام أيب القاسم  عن ،الشيخ جعفر بن علي عن

 عن ،اإلمام أيب طاهر السلَفي کالمهاابن بشکُوال و
الشيخ  عن ،الشيخ عبد الرمحن بن حممد بن عتاب

الشيخ إمساعيل بن  عن ،حامت بن حممد الطّرابلسي
 ،الشيخ حممد بن أمحد املُفيِد عن ،إسحاق األزدي

اإلمام أيب  عن ،بن ميمون الصوافهللا أمحد بن عبد ا عن
  .ي اسيباحلارث بن أسد املُحهللا عبد ا

  :السند الثّاين
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

 ،الشيخ حممد املکّي الکتاين الصويف عن ،القادري
 ،والده اإلمام حممد بن جعفر الکتاين الصويف عن
 ،الشيخ علي بن ظاهر الوتري املدين الصويف عن
ري حممد بن حممد األمري الکبهللا اإلمام أيب عبد ا عن
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الشيخ أيب احلسن علي بن  عن ،املصري الصويف
 عن ،أمحد العدوي الصعيدي املصري الصويف

الشيخ  عن ،الشيخ حممد بن عقيلة املکّي الصويف
الشيخ أمحد  عن ،حسن بن علي العجيمي الصويف

الشيخ أمحد بن  عن ،بن حممد القشاشي الصويف
د أبيه علي بن عب عن ،علي الشناوي الصويف
الشيخ عبد الوهاب  عن ،القدوس الشناوي الصويف

الشيخ زکرياء بن حممد  عن ،الشعراين الصويف
حممد بن زين هللا العارف با عن ،الفقيه الصويف

الشيخ شرف  عن ،الدين املراغي العثماين الصويف
 ،الدين إمساعيل بن إبراهيم اجلربيت العقيلي الصويف

 ،بن عمر الواين الصويف املُسنِد أيب احلسن علي عن
الشيخ األکرب حميي الدين حممد بن علي بن  عن

اإلمام أيب بکر  عن ،العريب الطّائي احلامتي الصويف
اإلمام أيب  عن ،بن العريب املَعافريهللا حممد بن عبد ا
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اإلمام  عن ،حامد حممد بن حممد الغزايل الطّوسي
م أيب بکر أيب علي فضل بن حممد الفارمدي واإلما

النساج وإمام احلرمني أيب املعايل عبد امللک بن أيب 
اإلمام أيب القاسم عبد الکرمي بن  عن ،حممد اجلويين

بن هللا هوازن القشريي واإلمام أيب حممد عبد ا
اإلمام أيب طالب حممد بن  عن ،يوسف اجلُويين

اإلمام أيب عثمان  عن ،علي بن عطية احلارثي املکّي
ام القَريواين املغريب واإلمام أيب عمرو سعيد بن سلّ

حممد بن إبراهيم النيسابوري الزجاجي واإلمام أيب 
سيد  عن ،بکر دلَف بن جحدر الشبلي البغدادي

الطّائفة الصوفية اإلمام أيب القاسم اجلُنيد بن حممد 
اإلمام  عن ،ابن اجلُنيد النهاوندي البغدادي 

  .ي أسد املُحاسيباحلارث بن هللا أيب عبد ا
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بن هللا إسنادي إىل اإلمام أيب نصر عبد ا
  اعلي بن حيىي السراج الطُّوسي 

  )ه٣٧٨م) (#کتاب اللُّمع$صاحب (
  :السند األول

والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن
 ،الشيخ حممد املکّي بن حممد الکتاين عن ،القادري

اإلمام  عن ،يناإلمام حممد بن جعفر الکتا عن
الشيخ إبراهيم  عن ،يوسف بن إمساعيل النبهاين

 ،الشيخ حممد صاحل البخاري عن ،السقا املصري
الشريف  عن ،الشيخ رفيع الدين القندهاري عن

 ،بن سامل البصريهللا اإلمام عبد ا عن ،اإلدريسي
حممد بن عالء الدين هللا الشيخ أيب عبد ا عن

ا سامل بن حممد الشيخ أيب النج عن ،البابلي
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الشيخ النجم حممد بن أمحد  عن ،السنهوري
الشيخ القاضي زکريا بن حممد  عن ،الغيطي

احلافظ أيب نعيم رضوان بن حممد  عن ،األنصاري
الشيخ أيب طاهر حممد بن  عن ،بن يوسف العقيب

اإلمام  عن ،حممد بن عبد اللّطيف بن الکويک
 عن ،ينلعسقالاحلافظ الشهاب أمحد بن حجر ا

 عن ،اإلمام أيب احلسن علي بن حممد بن أيب اد
الشيخ عمر بن کرم  عن ،الشيخ سليمان بن محزة

اإلمام أيب الوقت عبد األول  عن ،الدّينورِي
اإلمام أيب بکر أمحد بن أيب نصر  عن ١السِّجزِي
اإلمام أيب حممد احلسن بن حممد  عن ،الکَرماين
بن علي هللا اإلمام أيب نصر عبد ا عن ،اُألستوائي

  .ي بن حيىي السراج الطُّوسي
                                                

  #صحيح البخاري$راوي   .١
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  :السند الثّاين
شيخه النقيب السيد  عن ،والدي أروي عن

 )ح(إبراهيم سيف الدين اجليالين البغدادي 
الشيخ السيد طاهر عالء الدين اجليالين  أروي عنو

الشيخ النقيب السيد حممود حسام  عن ،البغدادي
اجليالين البغدادي والشيخ يوسف العطا الدين 

احملدث البغدادي والشيخ عبد السالم احملدث 
 عن ،اآلفندي والشيخ داود احملدث البغدادي کلّهم

إمام احملدثني الشيخ السيد عبد الرمحن النقيب 
احملدث املُسنِد الشيخ نعمان بن  عن ،البغدادي

فسر حممود اإلمام احملدث امل عن ،حممود اآللوسي
اإلمام حممد بن حممد  عن ١،اآللوسيهللا بن عبد ا

الشيخ أيب احلسن علي  عن ،األمري الکبري املصري
                                                

  #روح املعاين$صاحب   .١
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الشيخ  عن ،بن أمحد العدوي الصعيدي املصري
الشيخ  عن ،حممد بن أمحد الشهري بابن عقيلة املکّي

املعمر أمحد بن عبد الغين املعروف بابن البنا 
خ املعمر حممد بن عبد العزيز الشي عن ،الدمياطي
 ،بن عموس الرشيدي اإلمام أيب اخلري عن ،الزيادي

 عن ،اإلمام القاضي زکريا بن حممد األنصاري عن
 ،اإلمام احلافظ الشهاب أمحد بن حجر العسقالين

اإلمام أيب  عن ،اإلمام أيب هريرة ابن الذّهيب عن
مام أيب اإل عن ،نصر حممد بن العماد ابن الشريازي
اإلمام أيب  عن ،القاسم علي بن أيب الفَرج اجلَوزي

هللا إمساعيل بن علي بن باتکني اجلَوهري وأيب عبد ا
هللا حممد بن عبد الواحد بن أمحد ابن املتوکّل علي ا

بن عمر بن علي بن زيد بن هللا وأيب املنجي عبد ا
اللّتي والشيخة أم الفضل کرمية ابنة عبد الوهاب 

اإلمام أيب  عن ،ضر القُرشية کلّهمبن علي بن اخل
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بن شعيب بن إسحاق  ىالوقْت عبد األول بن عيس
املاليين ويف اهلرويالص زياإلمام أيب  عن ،السِّج
اإلمام أيب  عن ،نصر أمحد بن أيب نصر الکوفاين
اإلمام أيب  عن ،حممد احلسن بن حممد احلَنبوشاين

سراج الطُّوسي ال بن علي بن حيىيهللا نصر عبد ا
  ١.ي

                                                

اإلمام أيب نصر  عن ،بد الرمحن السلَميمام أيب عاإل روى  .١
 يبن علي بن حيىي السراج الطُّوسي هللا عبد ا

اإلمام أيب حممد اجلَعفَر بن حممد بن نصري  عن ،)ه٣٧٨م(
  .مباشرةً) ه٣٤٨-٢٥٣(اخلُلْدي 

فبين اإلمام أيب الوقت عبد األول السِّجزي الصويف 
واإلمام أيب نصر عبد ) #صحيح البخاري$راوي (اهلَروي 

وبين  .بن علي بن حيىي السراج الطُّوسي واسطتانهللا ا
اإلمام أيب الوقت عبد األول السِّجزي الصويف اهلَروي 

فعلم أنّ بني اإلمام أيب نصر عبد  .واإلمام البخاري ثالثة
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لب حممد اإلمام أيب طا إىلإسنادي 
  ابن علي احلارثي املکّي 

  )ه٣٨٦م() #قُوت القُلُوب$صاحب (
  :السند األول

شيخي السيد طاهر عالء الدين  أروي عن
أبيه وشيخه النقيب حممود  عن ،اجليالين البغدادي

حسام الدين اجليالين البغدادي والشيخ يوسف 
إمام احملدثني  عن ،طا احملدث البغدادي کالمهاالع

 عن ،الشيخ عبد الرمحن احملض النقيب البغدادي
 ،احملدث املُسنِد الشيخ نعمان بن حممود اآللوسي

هللا أبيه اإلمام احملدث املفسر حممود بن عبد ا عن
                                                                                              

لطُّوسي واإلمام البخاري بن علي بن حيىي السراج اهللا ا
  .واسطتان
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اإلمام حممد بن حممد األمري الکبري  عن ١،اآللوسي
حلسن علي بن أمحد الشيخ أيب ا عن ،املصري

الشيخ حممد بن  عن ،العدوي الصعيدي املصري
الشيخ املعمر  عن ،أمحد الشهري بابن عقيلة املکّي

 ،أمحد بن عبد الغين املعروف بابن البنا الدمياطي
 عن ،الشيخ املعمر حممد بن عبد العزيز الزيادي عن

اإلمام  عن ،اإلمام أيب اخلريابن عموس الرشيدي
اإلمام  عن ،زکريا بن حممد األنصاري القاضي

 عن ،احلافظ الشهاب أمحد بن حجر العسقالين
اإلمام عبد العزيز  عن ،اإلمام أيب إسحاق التنوخي

 حيىياإلمام أيب الفتح حممد بن  عن ،بن دلَف
اإلمام أيب علي حممد بن حممد بن  عن ،السروايت

لب عمر بن أيب طا عن ،عبد العزيز ابن املهدي
                                                

  #روح املعاين$صاحب   .١
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٥٥  

أبيه اإلمام أيب طالب  عن ،حممد بن علي املکّي
  .ي حممد بن علي احلارثي املکّي

  :السند الثّاين
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

 ،الشيخ حممد املکّي الکتاين الصويف عن ،القادري
 ،والده اإلمام حممد بن جعفر الکتاين الصويف عن
 ،الوتري املدين الصويف الشيخ علي بن ظاهر عن
حممد بن حممد األمري الکبري هللا اإلمام أيب عبد ا عن

الشيخ أيب احلسن علي بن  عن ،املصري الصويف
 عن ،أمحد العدوي الصعيدي املصري الصويف

الشيخ حممد بن أمحد الشهري بابن عقيلة املکّي 
الشيخ حسن بن علي العجيمي  عن ،الصويف
شيخ أمحد بن حممد القشاشي ال عن ،الصويف
الشيخ أمحد بن علي الشناوي  عن ،الصويف



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٥٦  

أبيه علي بن عبد القدوس الشناوي  عن ،الصويف
 ،الشيخ عبد الوهاب الشعراين الصويف عن ،الصويف

 عن ،الشيخ زکرياء بن حممد الفقيه الصويف عن
حممد بن زين الدين املراغي العثماين هللا العارف با

الشيخ شرف الدين إمساعيل بن  عن ،لصويفا
املُسنِد أيب  عن ،إبراهيم اجلربيت العقيلي الصويف

الشيخ  عن ،احلسن علي بن عمر الواين الصويف
األکرب حميي الدين حممد بن علي بن العريب الطّائي 

اإلمام أيب بکر حممد بن عبد  عن ،احلامتي الصويف
اإلمام أيب  عن ،الصويف بن العريب املَعافريهللا ا

 عن ،حامد حممد بن حممد الغزايل الطّوسي الصويف
اإلمام أيب علي فضل بن حممد الفارمدي واإلمام 
أيب بکر النساج وإمام احلرمني أيب املعايل عبد 

اإلمام أيب القاسم  عن ،امللک بن أيب حممد اجلويين
د عبد الکرمي بن هوازن القشريي واالمام أيب حمم
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٥٧  

أبيه اإلمام أيب  عن ،بن يوسف اجلُويينهللا عبد ا
  .ي طالب حممد بن علي احلارثي املکّي
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٥٨  

إسنادي إىل اإلمام أيب عبد الرمحن حممد 
  األزدي السلَمي بن احلسني ا

  )ه٤١٢م) (#الطّبقات الصوفية$صاحب (
  :السند األول

شيخه النقيب السيد  عن ،والدي أروي عن
 )ح(دين اجليالين البغدادي إبراهيم سيف ال

الشيخ السيد طاهر عالء الدين اجليالين  أروي عنو
الشيخ النقيب السيد حممود حسام  عن ،البغدادي

الدين اجليالين البغدادي والشيخ يوسف العطا 
احملدث البغدادي والشيخ عبد السالم احملدث 

 عن ،اآلفندي والشيخ داود احملدث البغدادي کلّهم
إمام احملدثني الشيخ السيد عبد الرمحن النقيب 

احملدث املُسند الشيخ نعمان بن  عن ،البغدادي
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٥٩  

اإلمام احملدث املفسر حممود  عن ،حممود اآللوسي
اإلمام حممد بن حممد  عن ،اآللوسيهللا بن عبد ا

الشيخ أيب احلسن علي  عن ،األمري الکبري املصري
الشيخ  عن ،ريبن أمحد العدوي الصعيدي املص

الشيخ  عن ،حممد بن أمحد الشهري بابن عقيلة املکّي
املعمر أمحد بن عبد الغين املعروف بابن البنا 

الشيخ املعمر حممد بن عبد العزيز  عن ،الدمياطي
 ،اإلمام أيب اخلريابن عموس الرشيدي عن ،الزيادي

 عن ،اإلمام القاضي زکريا بن حممد األنصاري عن
 ،احلافظ الشهاب أمحد بن حجر العسقاليناإلمام 

اإلمام أيب  عن ،اإلمام أيب هريرة ابن الذّهيب عن
اإلمام أيب  عن ،نصر حممد بن العماد ابن الشريازي
اإلمام أيب  عن ،القاسم علي بن أيب الفرج اجلَوزي

 عن ،زرعة طاهر بن أيب الفضل حممد بن طاهر
 ،ف الشريازياإلمام أيب بکر أمحد بن علي بن خل
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٦٠  

اإلمام أيب عبد الرمحن حممد بن احلسني  عن
  .ي األزدي السلمي الصويف

اإلمام احلافظ الشهاب أمحد بن  ىورو )ح(
 ،أيب الفضل بن احلسني عن ،أيضاحجر العسقالين 

اإلمام أيب العباس أمحد بن املظفّر بن أيب سعد  عن
أيب نصر اإلمام أيب احلسني جامع بن  عن ،السمعاين

اإلمام أيب سعد حممد بن عبد العزيز بن  عن ،السقَّاء
اإلمام أيب عبد الرمحن  عن ،عبد الرمحن القصار

 حممد بن احلسني األزدي السلمي الصويف
  ١.ا
اإلمام احلافظ الشهاب أمحد بن  ىروو )ح(

اإلمام أيب احلسن علي  عن ،أيضاحجر العسقالين 
اإلمام أيب الفتح  عن ،أيب اد بن حممد بن حممد بن

                                                

  #طبقات الصوفية$صاحب   .١
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٦١  

اإلمام أيب  عن ،حممد بن عبد الرحيم ابن النشو
اإلمام أيب طاهر  عن ،حممد عبد الوهاب بن رواج

اإلمام أيب الطّيب طاهر بن املُسدّد  عن ،السِّلَفي
اإلمام أيب احلسن علي بن عبد  عن ،احلريي

عبد الرمحن اإلمام أيب  عن ،الرمحن النيسابوري
  .ا حممد بن احلسني األزدي السلمي الصويف

  :السند الثّاين
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

 ،الشيخ حممد املکّي الکتاين الصويف عن ،القادري
 ،والده اإلمام حممد بن جعفر الکتاين الصويف عن
 ،الشيخ علي بن ظاهر الوتري املدين الصويف عن
حممد بن حممد األمري الکبري هللا اإلمام أيب عبد ا عن

الشيخ أيب احلسن علي بن  عن ،املصري الصويف
 عن ،أمحد العدوي الصعيدي املصري الصويف
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٦٢  

الشيخ  عن ،الشيخ حممد بن عقيلة املکّي الصويف
الشيخ أمحد  عن ،حسن بن علي العجيمي الصويف

لشيخ أمحد بن ا عن ،بن حممد القشاشي الصويف
أبيه علي بن عبد  عن ،علي الشناوي الصويف
الشيخ عبد الوهاب  عن ،القدوس الشناوي الصويف

الشيخ زکرياء بن حممد  عن ،الشعراين الصويف
حممد بن زين هللا العارف با عن ،الفقيه الصويف

الشيخ شرف  عن ،الدين املراغي العثماين الصويف
 ،براهيم اجلربيت العقيلي الصويفالدين إمساعيل بن إ

 ،املُسنِد أيب احلسن علي بن عمر الواين الصويف عن
الشيخ األکرب حميي الدين حممد بن علي بن  عن

الشيخ أيب بکر حممد بن  عن ،العريب الطّائي احلامتي
الشيخ عبد  عن ،ابن العريب املَعافرِيِّهللا عبد ا

 عن ،ن سکَينةَالوهاب بن علي الّذي عرِف باب
الشيخ أيب القاسم عبد الکرمي بن هوازن القشريي 
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٦٣  

الشيخ أيب عبد الرمحن حممد بن  عن ،النيسابوري
يلَمي احلسني األزدي الس.  

 عن ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(
، اإلمام احلافظ أيب احلسن علي بن عمر الدارقطين

املأمون، حممد بن مخلد بن اإلمام احلافظ الثقة  عن
اإلمام أيب داود  عن ،حفص الدوري البغدادي

اإلمام احلافظ أيب کريب حممد  عن ١،ينالسجستا
واإلمام احلافظ الثّقة أيب احلسن  ٢بن العالء اهلمداين

 عن ،أيب أسامة عن ،عثمان بن أيب شيبة الکويف وغريمها
 عن ،بن الزبري حممد بن جعفر عن ،الشيخ الوليد بن کثري

 بن عمرهللا أبيه عبد ا عن ،بن عمرهللا بن عبد اهللا عبد ا
  .ص  هللارسول ا عن ،ب

                                                

  #السنن$صاحب   .١
  شيخ احملدثني  .٢
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 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(
اإلمام الثّقة أيب بکر أمحد  عن ،اإلمام الدارقطين عن

اإلمام  عن ،بن حممد النحاس الوکيلهللا بن عبد ا
بن يزيد العبدي الصدوق أيب علي احلسن بن عرفَة 

اإلمام أيب حممد  عن ،ىوروالبغدادي وهو أخذ 
عبدة بن سليمان الکاليب الکويف وهشيم، واإلمام 
إبراهيم بن سعد الزهري املدين، ومحاد بن سلَمة 

بن هللا البصري، ويزيد بن زريع البصري، وعبد ا
بن نمري الکويف، وعبد الرحيم هللا املبارک، وعبد ا
ائي املَروزي، وأيب معاوية الضرير، بن سليمان الطّ

ويزيد بن هارون، وإمساعيل بن عياش، وأمحد بن 
خالد الوهيب الکندي، واإلمام سفيان الثّوري، وأيب 
احلسن سعيد بن زيد األزدي البصري، وأيب 

  .الصلت زائدة بن قُدامة الکويف
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حممد بـن   عن ،حممد بن إسحاق عن ،وکلّهم
بن هللا بن عبد اهللا اإلمام عبيد ا عن ،جعفر بن الزبري

رسول  عن ،ببن عمر هللا أبيه عبد ا عن ،عمر
  .ص هللا

 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(
حممد بن القاسم بن  عن اإلمام الدارقطين، عن

اإلمام حفص  عن ،اإلمام أيب کريب عن ،زکريا
اإلمام أيب  عن ،اإلمام األعمش عن ،بن غياث
سيدنا علي ابن أيب  عن ،عبد خريٍ نع ،اسحاق

  .ص هللارسول ا عن ،طالب ص
 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(

 ،األصبهاينهللا اإلمام أيب نعيم أمحد بن عبد ا عن
اإلمام ابن راهويه  عن ،اإلمام سليمان بن أمحد عن
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اإلمام عبد  عن ١،إسحاق بن إبراهيم احلنظلي
عمر بن راشد األزدي اإلمام م عن ٢،الرزاق
اإلمام عروة بن  عن ،اإلمام الزهري عن ،البصري

 أم املؤمنني عائشة الصديقة عن ،الزبري بن العوام
  .ص هللارسول ا عن ،ل
اإلمام حممد بن مسلم ابن شهاب  روىو )ح(

أنس بن مالک، وسهل بن سعد  عن ،الزهري
الساعدي، والسائب بن يزيد، وحممود بن الربيع، 

  .مباشرةً يريهم من الصحابة وغ
 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(

 ،األصبهاينهللا اإلمام أيب نعيم أمحد بن عبد ا عن
                                                

  هو شيخ البخاري  .١
و من رجال الصحيح للبخاري وه #املصنف$صاحب   .٢

  .الکبار
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اإلمام  عن ،اإلمام حممد بن أمحد بن احلسن عن
بن الزبري هللا اإلمام عبد ا عن ،موسىبشر بن 
الشيخ  عن ،اإلمام سفيان بن عيينة عن ١،احلُميدي

أبيه السائب بن يزيد  عن ،ء بن السائبعطا
 ،اسيدنا علي بن أيب طالب  عن ،)الصحايب(

  .ص هللارسول ا عن
 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(

 ،جده ألمه اإلمام أيب عمرو إمساعيل بن نجيد السلَمي عن
حممد بن إبراهيم بن سعيد هللا اإلمام أيب عبد ا عن

وشنجيسطام نع ،البة بن بالشيخ  عن ،اإلمام أيب بکر أُمي
اإلمام  عن ،اإلمام روح بن القاسم عن ،يزيد بن زريع

 سيدنا أيب هريرة عن ،أبيه عن ،سهيل بن أيب صاحل
  .ص هللارسول ا عن ،ا

                                                

  شيخ البخاري  .١
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البخاري ومسلم والطّيالسي والطّرباين  روى
األسانيد الّيت ذُکرت يف  بعض عن ،والبيهقي
  .الباب

 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(
هللا اإلمام عبد ا عن ،اإلمام احلاکم النيسابوري عن

 عن ،الشيخ إمساعيل بن قتيبة عن ،بن حممد الکعيب
اإلمام إسحاق بن  عن ،اإلمام عثمان بن أيب شيبة

اإلمام  عن ،اإلمام هرمي بن سفيان عن ،منصور
 عن ، اجلعداإلمام سوادة بن أيب عن ،مطَرِّف

ىل إبأسانيده  ا اإلمام حممد بن علي الباقر
  .ص هللارسول ا

 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(
اإلمام أيب أمحد  عن ،اإلمام احلاکم النيسابوري عن

اإلمام أسد  عن ،حممد بن أمحد بن شعيب العدل
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حممد بن هللا اإلمام أيب عبد ا عن ،بن نوح الفقيه
عن ،اإلمام بِشر بن الوليد عن ١،اينسلمة احلر 

 اإلمام أيب حنيفة عن ،اإلمام القاضي أيب يوسف
  .ص هللارسول ا إىلبأسانيده  ا
 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(

اإلمام الزبري بن  عن ،اإلمام احلاکم النيسابوري عن
اإلمام حممد بن عبد  عن ،عبد الواحد األسد أباذي

اإلمام سعيد بن عمرو  عن ،سليمان العطّار بنهللا ا
 ا اإلمام مالک بن أنس عن ،بن أيب سلمة

  .ص هللاإىل رسول ابأسانيده 
 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(

اإلمام أيب  عن ،اإلمام احلاکم النيسابوري عن
                                                

الصحيح $بن حنبل ومن رواة هو شيخ اإلمام أمحد   .١
  .#ملسلم
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اإلمام الربيع بن  عن ،العباس حممد بن يعقوب
 د بن إدريس الشافعياإلمام حمم عن ،سليمان
  .ص هللارسول ا إىلبأسانيده  ا
 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(

احلاکم هللا حممد بن عبد اهللا اإلمام أيب عبد ا عن
بن حممد  حيىياإلمام أيب زکريا  عن ١،النيسابوري

اإلمام أيب العباس أمحد بن حممد  عن ،لعنربيا
 ،بن أمحد بن حنبلهللا السِّجزي النوفلي، وعبد ا

 هللارسول ا عن ،ا اإلمام أمحد بن حنبل عن
  .أسانيده املتصلةب ص
 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(

اإلمام حممد بن داود بن سليمان الزاهد  عن
                                                

زميله يف  وهو أيضا کان ،ه٤٠٥م #املستدرک$صاحب   .١
  .عنهم شريکه يف األخذ والسماععن الشيوخ و، التلقّي



 األسانيد الذهبية يف السبل الوهبية

 

٧١  

اإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن  عن ،النيسابوري
يل اإلمام حممد بن إمساع عن ،شعيب النسائي

  .خاريالب
فبين اإلمام السلَمي واإلمام النسائي 

سلَمي واإلمام واسطةٌ واحدةٌ وبني اإلمام ال
  .واسطتانالبخاري 

 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(
اإلمام القاضي احلسني  عن ،اإلمام الدارقطين عن

اإلمام حممد  عن ١،بن إمساعيل احملاملي البغدادي
  .ي يل البخاريبن إمساع

فبين اإلمام السلَمي واإلمام البخاري 
  .فقط سطتاناو

                                                

  .اخلمسة املعتربة للصحيح للبخاريوهو أحد الرواة   .١
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 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(
اإلمام احلافظ أيب إسحاق إبراهيم بن أمحد بن  عن

حممد بن هللا اإلمام أيب عبد ا عن ،إبراهيم املُستملي
رِيبد بن إمساعيلا عن ،يوسف الفَرإلمام حمم 

  .ي البخاري
 لَميند أيضاً بني السويف هذا الس

  .واسطتانوالبخاري 
 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(

اإلمام حممد بن داود بن سليمان الزاهد  عن
اإلمام احلافظ أيب يعلي أمحد بن  عن ،النيسابوري
  ١.يمي املُوصليعلي التم

وصلي واسطةٌ فبين السَلمي وأيب يعلي املُ
  .واحدةٌ

                                                

  #املُسند$صاحب   .١
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اإلمام  عن ،فاإلمام أبو يعلي املوصلي هذا أخذ
  ١.أيب بکر بن أيب شيبة

بن معني وعلي بن  حيىي عن ،وأخذ أيضا
املديين، وعثمان بن أيب شيبة، وأيب خيثمة زهري بن 

بن عمر القواريري، وغريهم هللا حرب، وعبيد ا
حاح الستة الصة أو رجاهلاوکلُّهم من شيوخ أئم.  

 ،روى اإلمام أيب عبد الرمحن السلَميو )ح(
اإلمام أيب احلسن علي بن بندار بن احلسني  عن

 ،اإلمام داود بن سليمان بن خزمية عن ،الصرييفّ
بن عبد هللا اإلمام أيب حممد احلافظ عبد ا عن

  ٢.الرمحن بن الفضل الدارمي السمرقندي
                                                

داود وهو شيخ البخاري ومسلم وأيب  #املصنف$صاحب   .١
  .والنسائي وابن ماجه وغريهم

  #املُسند$صاحب   .٢
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القاسم عبد  اإلمام أيب إىلإسنادي 
بن هوازن القُشريي الکرمي 

  االنيسابوري 
  )ه٤٦٥م() #الرسالة$صاحب (

  :السند األول
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

 ،الشيخ حممد املکّي بن حممد الکتاين عن ،القادري
اإلمام  عن ،اإلمام حممد بن جعفر الکتاين عن

الشيخ إبراهيم  عن ،يوسف بن إمساعيل النبهاين
 ،الشيخ حممد صاحل البخاري عن ،السقا املصري

الشريف  عن ،الشيخ رفيع الدين القندهاري عن
 ،بن سامل البصريهللا اإلمام عبد ا عن ،اإلدريسي

حممد بن عالء الدين هللا الشيخ أيب عبد ا عن
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الشيخ أيب النجا سامل بن حممد  عن ،البابلي
جم حممد بن أمحد الشيخ الن عن ،السنهوري
الشيخ القاضي زکريا بن حممد  عن ،الغيطي

احلافظ أيب نعيم رضوان بن حممد  عن ،األنصاري
الشيخ أيب طاهر حممد بن  عن ،بن يوسف العقيب

اإلمام  عن ،حممد بن عبد اللّطيف بن الکويک
 عن ،احلافظ الشهاب أمحد بن حجر العسقالين

عمر بن علي بن هللا اإلمام أيب املعايل عبد ا
اإلمام البدر حممد بن أمحد بن خالد  عن ،األزهري
اإلمام حممد بن مرتضي بن العفيف  عن ،الفارقي

اإلمام  عن ،واإلمام حممد بن إمساعيل بن األمناطي
اإلمام أيب  عن ،أيب الفتوح عبد الوهاب الشاذْياخي

القاسم عبد الکرمي بن هوازن القُشريي 
  .ي النيسابوري
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اإلمام احلافظ الشهاب أمحد بن  ىورو )ح(
 ،اإلمام أيب هريرة ابن الذّهيب عن ،حجر العسقالين

 عن ،اإلمام حممد ابن أيب بکر بن النحاس عن
 عن ،بن أيب الفضل املُرسيهللا اإلمام حممد بن عبد ا

 عن ،اإلمام أيب روح عبد املُعز بن حممد اهلروي
اإلمام أيب  عن ،ياإلمام زاهر بن طاهر الشحام

القاسم عبد الکرمي بن هوازن القُشريي 
  .ي النيسابوري

اإلمام احلافظ الشهاب أمحد بن  ىورو )ح(
احلافظ أيب الفضل بن  عن ،أيضاحجر العسقالين 

 عن ،احلسني واحلافظ أيب احلسن اهليثمي کالمها
بن حممد بن إبراهيم هللا اإلمام أيب حممد عبد ا

اإلمام الفخر علي بن أمحد  عن ،املقدسي العطّار
اإلمام حممد بن  عن ،بن عبد الواحد بن البخاري
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اإلمام أيب القاسم عبد  عن ،معمر بن الفاخر
  .ي الکرمي بن هوازن القُشريي النيسابوري

  :السند الثّاين
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

 ، الصويفالشيخ حممد املکّي الکتاين عن ،القادري
 ،والده اإلمام حممد بن جعفر الکتاين الصويف عن
 ،الشيخ علي بن ظاهر الوتري املدين الصويف عن
حممد بن حممد األمري الکبري هللا اإلمام أيب عبد ا عن

الشيخ أيب احلسن علي بن  عن ،املصري الصويف
 عن ،أمحد العدوي الصعيدي املصري الصويف

د الشهري بابن عقيلة املکّي الشيخ حممد بن أمح
الشيخ حسن بن علي العجيمي  عن ،الصويف
الشيخ أمحد بن حممد القشاشي  عن ،الصويف
الشيخ أمحد بن علي الشناوي  عن ،الصويف
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أبيه علي بن عبد القدوس الشناوي  عن ،الصويف
 ،الشيخ عبد الوهاب الشعراين الصويف عن ،الصويف

 عن ،ياء بن حممد الفقيه الصويفالشيخ زکر عن
حممد بن زين الدين املراغي العثماين هللا العارف با
الشيخ شرف الدين إمساعيل بن  عن ،الصويف

املُسنِد أيب  عن ،إبراهيم اجلربيت العقيلي الصويف
الشيخ  عن ،احلسن علي بن عمر الواين الصويف

طّائي األکرب حميي الدين حممد بن علي بن العريب ال
الشيخ أيب بکر حممد بن عبد  عن ،احلامتي الصويف

الشيخ عبد  عن ،ابن العريب املَعافري الصويفهللا ا
 عن ،الوهاب بن علي املعروف بابن سکَينة الصويف

 ،الشيخ عبد املُنعم بن عبد الکرمي القُشريي الصويف
أبيه اإلمام أيب القاسم عبد الکرمي بن هوازن  عن

  .ي ريي النيسابوريالقُش
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شيخ اإلسالم أيب  إىلإسنادي 
بن حممد األنصاري هللا اإمساعيل عبد 

  ااهلَروي 
  )ه٤٨١م() #منازِل السائرين$صاحب (

  :السند األول
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

الشيخ علوي بن عباس املالکي  عن ،القادري
 عن ،تاينالشيخ حممد عبد احلي الک عن ،املکّي

الشمس  عن ،السکري الدمشقيهللا الشيخ عبد ا
هللا اإلمام أيب عبد ا عن ،حممد التميمي التونسي

الشيخ  عن ،حممد بن حممد األمري الکبري املصري
أيب احلسن علي بن أمحد العدوي الصعيدي 

الشيخ حممد بن أمحد الشهري بابن  عن ،املصري
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 ،علي العجيميالشيخ حسن بن  عن ،عقيلة املکّي
 عن ،الشيخ أمحد بن حممد القشاشي الصويف عن

أبيه الشيخ علي  عن ،الشيخ أمحد بن علي الشناوي
الشيخ عبد الوهاب  عن ،بن عبد القدوس الشناوي

الشيخ زکرياء بن حممد  عن ،الشعراين الصويف
الشيخ حممد بن زين الدين  عن ،الفقيه الصويف
الشيخ شرف الدين إمساعيل  عن ،املراغي العثماين

املُسنِد أيب احلسن  عن ،بن إبراهيم اجلربيت العقيلي
الشيخ حميي الدين حممد  عن ،علي بن عمر الواين

الشيخ عبد  عن ،بن علي بن عريب الطّائي احلامتي
الشيخ أيب الفتح  عن ،الوهاب بن علي البغدادي

أيب اإلمام  عن ،الکَروخيهللا عبد امللک بن عبد ا
 بن حممد األنصاري اهلَرويهللا إمساعيل عبد ا

  .ي
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  :السند الثّاين
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

 ،الشيخ حممد املکّي بن حممد الکتاين عن ،القادري
اإلمام  عن ،اإلمام حممد بن جعفر الکتاين عن

الشيخ إبراهيم  عن ،يوسف بن إمساعيل النبهاين
 ،الشيخ حممد صاحل البخاري عن ،ريالسقا املص

الشريف  عن ،الشيخ رفيع الدين القندهاري عن
 ،بن سامل البصريهللا اإلمام عبد ا عن ،اإلدريسي

حممد بن عالء الدين هللا الشيخ أيب عبد ا عن
الشيخ أيب النجا سامل بن حممد  عن ،البابلي

الشيخ النجم حممد بن أمحد  عن ،السنهوري
الشيخ القاضي زکريا بن حممد  نع ،الغيطي

احلافظ أيب نعيم رضوان بن حممد  عن ،األنصاري
الشيخ أيب طاهر حممد بن  عن ،بن يوسف العقيب

اإلمام  عن ،حممد بن عبد اللّطيف بن الکويک
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 عن ،احلافظ الشهاب أمحد بن حجر العسقالين
اإلمام حممد بن  عن ،اإلمام أيب إسحاق التنوخي

الفخر علي بن أمحد بن عبد  عن ،متّامأمحد بن 
 ،اإلمام يوسف بن املبارک اخلَفّاف عن ،الواحد

اإلمام أيب الفتح عبد امللک بن أيب سهل  عن
بن هللا اإلمام أيب إمساعيل عبد ا عن ،الکَروخي

  .يحممد األنصاري اهلَروي 
  :السند الثّالث
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

الشيخ حممد عبد الباقي بن علي  عن ،القادري
هللا الشيخ صاحل بن عبد ا عن ،األنصاري اللّکنوي

الشيخ السيد حممد بن علي  عن ،العباسي
 ،الشيخ صاحل بن حممد الفُـلّاين عن ،السنوسي

الشريف  عن ،الشيخ حممد بن سنة الفـلّاين عن
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الشيخ حممد بن  عن ،الواليتهللا حممد بن عبد ا
اإلمام احلافظ  عن ،خليل بن أرکماشحممد بن 

اإلمام  عن ،الشهاب أمحد بن حجر العسقالين
احلافظ أيب  عن ،الکمال أمحد بن علي بن عبد احلق

 ،والشيخ أبو حممد البِرزايل کالمها ١احلجاج املزي
أيب  عن ،أيب العز عبد العزيز بن احلسني اخلليلي عن

الوقْت عبد األول  اإلمام أيب عن ،العز بن اخلَبازة
بن هللا اإلمام أيب إمساعيل عبد ا عن ٢،السِّجزي

  .ي حممد األنصاري اهلَروي
  :السند الرابع

والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن
والشيخ حسني بن أمحد عسريان اللُّبناين  ،القادري

                                                

  #ذيب الکمال$صاحب   .١
  راوي البخاري  .٢
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بأسانيدمها املتصلة إىل الشيخ األکرب حميي الدين 
الشيخ  عن ،لي بن العريب الطائي احلامتيحممد بن ع

 عن ،العباسي اهلامشي حيىيأيب حممد يونس بن 
اهلَروي  ىالشيخ أيب الوقت عبد األول بن عيس

هللا اإلمام أيب إمساعيل عبد ا عن، الصويف السِّجزِي
  .ي بن حممد األنصاري اهلروي

الشيخني فبني اإلمام اهلَروي وبني 
  .ثنانا) البخاري ومسلم(
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يب حامد حممد اإلمام أ إىلإسنادي 
  ابن حممد الغزايل 

  )ه٥٠٥م) (#ءاإلحيا$صاحب (
  :السند األول

والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن
 ،الشيخ حممد املکّي الکتاين الصويف عن ،القادري

 ،والده اإلمام حممد بن جعفر الکتاين الصويف عن
 ،اهر الوتري املدين الصويفالشيخ علي بن ظ عن
حممد بن حممد األمري الکبري هللا اإلمام أيب عبد ا عن

الشيخ أيب احلسن علي بن  عن ،املصري الصويف
 عن ،أمحد العدوي الصعيدي املصري الصويف

الشيخ حممد بن أمحد الشهري بابن عقيلة املکّي 
الشيخ حسن بن علي العجيمي  عن ،الصويف
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الشيخ أمحد بن حممد القشاشي  عن ،الصويف
الشيخ أمحد بن علي الشناوي  عن ،الصويف
أبيه علي بن عبد القدوس الشناوي  عن ،الصويف
 ،الشيخ عبد الوهاب الشعراين الصويف عن ،الصويف

 عن ،الشيخ زکرياء بن حممد الفقيه الصويف عن
ين حممد بن زين الدين املراغي العثماهللا العارف با
الشيخ شرف الدين إمساعيل بن  عن ،الصويف

املُسنِد أيب  عن ،إبراهيم اجلربيت العقيلي الصويف
الشيخ  عن ،احلسن علي بن عمر الواين الصويف

األکرب حميي الدين حممد بن علي بن العريب الطّائي 
اإلمام أيب بکر حممد بن عبد  عن ،احلامتي الصويف

اإلمام أيب حامد حممد  عن ،ريبن العريب املَعافهللا ا
  .يبن حممد بن حممد الغزايل 
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  :السند الثّاين
 عن ،الشيخ حممد الفاتح الکتاين أروي عن

 عن ،والده الشيخ حممد املکّي بن حممد الکتاين
الشيخ  عن ،والده اإلمام حممد بن جعفر الکتاين

الشيخ عبد الغين  عن ،علي بن ظاهر الوتري املدين
الشيخ أيب سعيد  عن ،دث الدهلوي مث املديناحمل

 ،الدهلوي والشيخ حممد إسحاق الدهلوي کالمها
أبيه  عن ،الشاه عبد العزيز احملدث الدهلوي عن

 عن ،الدهلويهللا حمدث اهلند الشاه أمحد ويلّ ا
 ،الشيخ أيب طاهر حممد بن إبراهيم الکوراين املدين

 ،حسن الکوراين املدينأبيه الربهان إبراهيم بن  عن
الشيخ جنم الدين حممد بن حممد الغزِّي  عن

أبيه الشيخ بدر الدين حممد  عن ،العامري الدمشقي
الشيخ  عن ،بن رضي الدين حممد الغزِّي الدمشقي
اإلمام  عن ،القاضي زکريا بن حممد األنصاري
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 عن ،احلافظ الشهاب أمحد بن حجر العسقالين
حلسن علي بن حممد بن أيب اد اإلمام أيب ا

 عن ،اإلمام التقي سليمان بن محزة عن ،اخلطيب
احلافظ أيب سعد  عن ،اإلمام حممد بن عماد احلراين
اإلمام حممد بن  عن ،عبد الکرمي بن حممد السمعاين
اإلمام أيب حامد  عن ،ثابت بن إمساعيل اهلرمازي

  .يحممد بن حممد بن حممد الغزايل 
  :سند الثّالثال

والدي احملدّث املُسنِد الدکتور فريد  أروي عن
الشيخ عبد الباقي بن علي  عن ،الدين القادري

الشيخ فضل  عن ،األنصاري احملدث اللکنوي
الشيخ عبد  عن ،املراد آباديهللا الرمحن بن أهل ا

حمدث اهلند الشاه  عن ،العزيز احملدث الدهلوي
أبيه الشيخ عبد الرحيم  عن ،الدهلويهللا أمحد ويلّ ا
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بن حممد باقي هللا الشيخ عبد ا عن ،الدهلوي
 عن ،الشيخ حسام الدين الدهلوي عن ،الدهلوي

الشيخ  عن ،إمام احملدثني الشيخ عبد احلق الدهلوي
الشيخ أيب احلسن علي بن  عن ،أمحد أيب احلرم
الشيخ القاضي زکريا بن حممد  عن ،حممد البکري
اإلمام احلافظ الشهاب أمحد بن  عن ،األنصاري

اإلمام أيب حيان حممد بن  عن ،حجر العسقالين
اإلمام أيب علي  عن ،جده عن ،حيان بن أيب حيان

اإلمام أيب القاسم أمحد بن  عن ،بن أيب األحوص
اإلمام القاضي أبو بکر حممد  عن ،عمر اخلزرجي

اإلمام أيب حامد حممد  عن ،بن الغزيهللا بن عبد ا
  .ين حممد بن حممد الغزايل ب
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إسنادي إىل سيدنا الغوث األعظم الشيخ 
حميي الدين عبد القادر اجليالين احلسين 

  )ه٥٦١م( ايين البغدادي احلس
  :السند األول

قدوة األولياء شيخي ومرشدي  أروي عن
السيد طاهر عالء الدين اآلفندي اجليالين 

حممود حسام  الشيخ النقيب السيد عن ،البغدادي
شيخه قطب العارفني  عن ،الدين اجليالين البغدادي

 عن ،السيد عبد الرمحن احملض النقيب البغدادي
أبيه وشيخه إمام األولياء السيد علي بن سلمان 

شيخه السيد عبد القادر  عن ،النقيب البغدادي
 عن ،شيخه السيد أيب بکر اجليالين عن ،اجليالين

شيخه السيد  عن ،اعيل اجليالينشيخه السيد إمس
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شيخه السيد نور الدين  عن ،عبد الوهاب اجليالين
 ،شيخه السيد حممد درويش اجليالين عن ،اجليالين

شيخه  عن ،شيخه السيد حسام الدين اجليالين عن
 حيىيشيخه السيد  عن ،السيد أيب بکر اجليالين

 عن ،الينشيخه السيد نور الدين اجلي عن ،اجليالين
شيخه السيد  عن ،شيخه السيد ويل الدين اجليالين

شيخه السيد شرف الدين  عن ،زين الدين اجليالين
 ،شيخه السيد مشس الدين اجليالين عن ،اجليالين

شيخه  عن ،شيخه السيد حممد اهلتاک اجليالين عن
شيخه اإلمام سيدنا  عن ،السيد عبد العزيز اجليالين

ظم الشيخ حميي الدين عبد القادر الغوث األع
شيخه  عن ،اجليالين احلسين احلسيين البغدادي

 عن ،السيد أيب سعد املبارک بن علي املُخرِّمي
شيخه أيب احلسن علي بن أمحد بن يوسف 

 عن ،شيخه أيب الفرج الطّرطوسي عن ،اهلکّاري
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شيخه  عن ،شيخه أيب الفضل عبد الواحد التميمي
شيخه اإلمام أيب  عن ،الشبلياإلمام أيب بکر 

شيخه اإلمام السرِيِّ  عن ،القاسم اجلنيد البغدادي
يقَطس السّلشيخه اإلمام أيب حمفوظ  عن ،بن املُغ

شيخه سيدنا  عن ،معروف بن فريوز الکرخي
شيخه  عن ،الرضا موسىاإلمام أيب احلسن علي بن 

شيخه سيدنا  عن ،الکاظم موسىسيدنا اإلمام 
شيخه سيدنا اإلمام  عن ،إلمام جعفر الصادقا

شيخه سيدنا اإلمام زين العابدين  عن ،حممد الباقر
شيخه سيدنا اإلمام احلسني  عن ،علي بن احلسني
شيخه سيدنا أمري املؤمنني  عن ،بن علي املرتضي

هللاِ حدثنا رسولُ ا: قال بعلي بن أيب طالب 
 الهللاُ إِنِّي أَنا ا: هللاُقَالَ ا: قَالَ ،جِبرِيلَ عن ،ص

نِي منکُم بِشهادة نا فَاعبدونِي، من جاَءإِلَـه إِلَّا أَ
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بِاِإلخلَاصِ دخلَ في حصنِي هللاُ  إِلَـه إِلَّا االأَنْ 
  .ومن دخلَ في حصنِي أَمن من عذَابِي

هذا حديثٌ ثابت مشهور ذا اإلسناد من 
آبائهم الطّيبني وکان بعض  عن ،رواية الطّاهرين

ء لوقر: سلفنا من احملدثني إذا روي هذا اإلسناد قال
  ١.جمنون ألفاقهذا اإلسناد علي 

والدي الشيخ الدکتور فريد  أروي عن )ح(
شيخه النقيب السيد إبراهيم  عن ،الدين القادري

والده وشيخه  عن ،سيف الدين اجليالين البغدادي
 عن ،اجليالين البغدادي مصطفى النقيب السيد

                                                

، ١٩٢، ١٩١: ٣رواه أبونعيم يف احللية واللفظ له،   .١
، ١٤٥١: الرقم، ٣٢٣: ٢والقضاعي يف مسند الشهاب، 
، ٨١٠١: الرقم، ٢٥١: ٥والديلمي يف مسند الفردوس، 

، ٢١٤-٢١٢: ٢والقزويين يف التدوين يف أخبار قزوين، 
  .٤٨٩: ٤واملناوي يف فيض القدير، 
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الشيخ اإلمام قطب العارفني السيد عبد الرمحن 
إىل اإلمام سيدنا النقيب اجليالين البغدادي بسنده 

الغوث األعظم الشيخ حميي الدين عبد القادر 
  .ي اجليالين احلسين احلسيين

  :السند الثّاين
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

الشيخ علوي بن عباس املالکي  عن ،دريالقا
 عن ،الشيخ حممد عبد احلي الکتاين عن ،املکّي

الشمس  عن ،السکري الدمشقيهللا الشيخ عبد ا
هللا اإلمام أيب عبد ا عن ،حممد التميمي التونسي

د األمري الکبري املصريحممد بن حمم.  
والدي الشيخ الدکتور فريد  أروي عن )ح(

الشيخ حممد املکّي الکتاين  عن ،لقادريالدين ا
والده اإلمام حممد بن جعفر الکتاين  عن ،الصويف
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الشيخ علي بن ظاهر الوتري املدين  عن ،الصويف
حممد بن حممد هللا اإلمام أيب عبد ا عن ،الصويف

الشيخ أيب  عن ،األمري الکبري املصري الصويف
ملصري احلسن علي بن أمحد العدوي الصعيدي ا

الشيخ حممد بن أمحد الشهري بابن  عن ،الصويف
الشيخ حسن بن علي  عن ،عقيلة املکّي الصويف
الشيخ أمحد بن حممد  عن ،العجيمي الصويف
الشيخ أمحد بن علي  عن ،القشاشي الصويف
أبيه علي بن عبد القدوس  عن ،الشناوي الصويف
اب الشعراين الشيخ عبد الوه عن ،الشناوي الصويف

الشيخ زکرياء بن حممد الفقيه  عن ،الصويف
حممد بن زين الدين هللا العارف با عن ،الصويف

الشيخ شرف الدين  عن ،املراغي العثماين الصويف
 عن ،إمساعيل بن إبراهيم اجلربيت العقيلي الصويف
 عن ،املُسنِد أيب احلسن علي بن عمر الواين الصويف
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حميي الدين حممد بن علي بن العريب  الشيخ األکرب
الشيخ السيد الشريف  عن ،الطّائي احلامتي الصويف
 ،العباسي اهلامشي الصويف حيىيأيب حممد يونس بن 

اإلمام سيدنا الغوث األعظم الشيخ حميي  عن
 الدين عبد القادر اجليالين احلسين احلسيين

  .ي
حممد بن الشيخ األکرب حميي الدين  روىو )ح(
الشيخ عبد  عن ،بن العريب الطّائي احلامتي علي

الشيخ أيب مدين  عن ،احلق األزدي اإلشبيلي
اإلمام  عن ،شعيب بن احلسني الغوث املغريب

سيدنا الغوث األعظم الشيخ حميي الدين عبد 
 .يالقادر اجليالين احلسين احلسيين 
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  :السند الثّالث
فريد الدين  والدي الشيخ الدکتور أروي عن

 ،الشيخ حممد املکّي بن حممد الکتاين عن ،القادري
اإلمام  عن ،اإلمام حممد بن جعفر الکتاين عن

الشيخ إبراهيم  عن ،يوسف بن إمساعيل النبهاين
 ،الشيخ حممد صاحل البخاري عن ،السقا املصري

الشريف  عن ،الشيخ رفيع الدين القندهاري عن
 ،بن سامل البصريهللا م عبد ااإلما عن ،اإلدريسي

حممد بن عالء الدين هللا الشيخ أيب عبد ا عن
الشيخ أيب النجا سامل بن حممد  عن ،البابلي

الشيخ النجم حممد بن أمحد  عن ،السنهوري
الشيخ القاضي زکريا بن حممد  عن ،الغيطي

احلافظ أيب نعيم رضوان بن حممد  عن ،األنصاري
الشيخ أيب طاهر حممد بن  عن ،بن يوسف العقيب

اإلمام  عن ،حممد بن عبد اللّطيف بن الکويک
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 عن ،احلافظ الشهاب أمحد بن حجر العسقالين
 عن ،حممد بن علي بن ضرغَامهللا اإلمام أيب عبد ا

اإلمام  عن ،اإلمام أمحد بن أيب بکر بن طَي الزبريي
اإلمام نصر  عن ،بن علي بن هبيرة حيىيحممد بن 

 عن ،أبيه اإلمام عبد الرزاق عن ،عبد الرزاق بن
اإلمام سيدنا الغوث األعظم الشيخ حميي الدين 

  .ي عبد القادر اجليالين
  :السند الرابع

والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن
 ،الشيخ حممد املکّي بن حممد الکتاين عن ،القادري

 عن ،اينوالده اإلمام حممد بن جعفر الکت عن
الشيخ  عن ،الشيخ علي بن ظاهر الوتري املدين

أبيه  عن ،عبد الغين احملدث الدهلوي مث املدين
الشيخ أيب سعيد الدهلوي والشيخ حممد إسحاق 
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الشاه عبد العزيز احملدث  عن ،الدهلوي کالمها
هللا أبيه حمدث اهلند الشاه أمحد ويلّ ا عن ،الدهلوي
يخ أيب طاهر حممد بن إبراهيم الش عن ،الدهلوي

أبيه الربهان إبراهيم بن حسن  عن ،الکوراين املدين
الشيخ أمحد بن حممد  عن ،الکوراين املدين

الشيخ أمحد بن علي  عن ،القشاشي املالکي املدين
الشيخ عبد الرمحن بن  عن ،الشناوي املصري املدين

بن عبد هللا عمه الشيخ جار ا عن ،عبد القادر
 عن ،اإلمام جالل الدين السيوطي عن ،عزيزال

الشيخ أيب إسحاق  عن ،الشيخ اجلالل امللقّن
 عن ،الشيخ أيب العباس احلجار عن ،التنوخي

سيدنا  عن ،الشيخ أمحد بن يعقوب املارستاين
الغوث األعظم الشيخ حميي الدين عبد القادر 

  .ياجليالين احلسين احلسيين البغدادي 
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  :اخلامسالسند 
 عن ،الشيخ حسني بن أمحد عسريان أروي عن

الشيخ حممد  عنين اإلمام يوسف بن إمساعيل النبها
الشيخ حممد بن عمر ابن  عن ،أيب اخلري عابدين
الشيخ حممد شاکر العمري  عن ١،عابدين الشامي

الشيخ أمحد  عن ،الشيخ حممد الکُزبري عن ،العقاد
ني عبد الغين النابلسي وأيب الشيخ عن ،املنيين

 ،والد أيب املواهب عبد الباقي احلنبلي عن ،املواهب
 ،الشيخ أمحد الطّييب عن ،الشيخ حممد امليداين عن
 عن ،الشيخ الکمال حممد بن محزة احلسيين عن

الشيخ  عن ،الشيخ أيب العباس ابن عبد اهلادي
ن ابن الشيخ موفق الدي عن ،الصالح ابن أيب عمر

سيدنا الغوث األعظم الشيخ حميي  عن ،قدامة
                                                

  #اررد احملت$صاحب   .١
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الدين عبد القادر اجليالين احلسين احلسيين 
  .يالبغدادي 

  :السند السادس
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

الشيخ علوي بن عباس املالکي  عن ،القادري
الشيخ احلبيب حسني بن حممد  عن ،املکّي
 ،الشيخ احلبيب حممد احلبشي والده عن ،احلبشي

 عن ،الشيخ السيد طاهر بن حسني بن طاهر عن
الشيخ عبد  عن ،الشيخ عبد الرمحن بن علوي

والده الشيخ عبد  عن ،بلفقيههللا الرمحن بن عبد ا
الشيخ أمحد بن حممد القشاشي  عن ،بلفقيههللا ا

الشيخ أمحد بن علي الشناوي  عن ،املالکي املدين
الشيخ عبد الرمحن بن عبد  عن ،ديناملصري امل

 ،بن عبد العزيزهللا عمه الشيخ جار ا عن ،القادر
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الشيخ  عن ،اإلمام جالل الدين السيوطي عن
 ،الشيخ أيب إسحاق التنوخي عن ،اجلالل امللقّن

الشيخ أمحد بن  عن ،الشيخ أيب العباس احلجار عن
ظم سيدنا الغوث األع عن ،يعقوب املارِستاين

الشيخ حميي الدين عبد القادر اجليالين احلسين 
  .ياحلسيين البغدادي 

  :السند السابع
 ،عسريانالالشيخ حسني بن أمحد  أروي عن

 عن ،الشيخ السيد أمحد بن حممد السنوسي عن
 عن ،والده الشيخ السيد حممد بن حممد السنوسي
لسنوسي والده قدوة العارفني الشيخ حممد بن علي ا

الشيخ املعمر السيد الشريف عبد  عن ،الطّرابلسي
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اإلمام الشيخ السيد  عن ١،العزيز احلفيد احلبشي
سيدنا الغوث األعظم  عن ،عبد الرزاق اجليالين

الشيخ حميي الدين عبد القادر اجليالين احلسين 
  .ياحلسيين البغدادي 

                                                

سنة ويف رواية أُخري الّيت ذکرها  ٥٢٠إنه عاش من العمر   .١
فهرس $الشيخ احملدث عبد احلي الکتاين وحقّقها يف کتابه 

کانت والدة الشيخ السيد عبد العزيز  #الفهارس واألثبات
ه ٥٨١احلفيد احلبشي يف اليوم الثّالث ربيع األول عام 

وأخذ يف ) ٦٩٥(ني وهو عاش سبعمائة سنة إلّا مخس سن
الشيخ السيد عبد الرزاق ابن الغوث األعظم  عن ،بغداد

مباشرةً وأخذ  اسيدنا الشيخ عبد القادر اجليالين 
الشيخ األکرب حميي الدين ابن العريب  عن ،أيضا يف دمشق

 اإلمام ابن حجر العسقالين عن ،مباشرةً وأخذ يف مصر
  ٭.مباشرةً

  ٩٢٨: ٢الفهارس واألثبات،  ، فهرسبد احلي الکتاينع  ٭
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الشيخ األکرب حميي  إىلإسنادي 
بن علي بن العريب  الدين حممد

  )ه٦٣٨م( االطّائي احلامتي 
  :السند األول

 ،عسريانالالشيخ حسني بن أمحد  أروي عن
 عن ،الشيخ السيد أمحد بن حممد السنوسي عن

 عن ،والده الشيخ السيد حممد بن حممد السنوسي
والده قُدوة العارفني الشيخ حممد بن علي السنوسي 

شيخ املعمر السيد الشريف عبد ال عن ،الطّرابلسي
الشيخ األکرب حميي  عن ١،العزيز احلَفيد احلبشي

 علي بن العريب الطّائي احلامتي الدين حممد بن
  .ي

                                                

  ١٠٣: أنظر ترمجته يف صفحة  .١
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  :السند الثّاين
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

 ،الشيخ حممد املکّي الکتاين الصويف عن ،القادري
 ،بن جعفر الکتاين الصويف والده اإلمام حممد عن
 ،الشيخ علي بن ظاهر الوتري املدين الصويف عن
حممد بن حممد األمري الکبري هللا اإلمام أيب عبد ا عن

الشيخ أيب احلسن علي بن  عن ،املصري الصويف
 عن ،أمحد العدوي الصعيدي املصري الصويف

الشيخ حممد بن أمحد الشهري بابن عقيلة املکّي 
الشيخ حسن بن علي العجيمي  عن ،يفالصو
الشيخ أمحد بن حممد القشاشي  عن ،الصويف
الشيخ أمحد بن علي الشناوي  عن ،الصويف
أبيه علي بن عبد القدوس الشناوي  عن ،الصويف
 ،الشيخ عبد الوهاب الشعراين الصويف عن ،الصويف

 عن ،الشيخ زکرياء بن حممد الفقيه الصويف عن
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حممد بن زين الدين املراغي العثماين هللا العارف با
الشيخ شرف الدين إمساعيل بن  عن ،الصويف

املُسنِد أيب  عن ،إبراهيم اجلربيت العقيلي الصويف
الشيخ  عن ،احلسن علي بن عمر الواين الصويف

األکرب حميي الدين حممد بن علي بن العريب الطّائي 
  .ي احلامتي

  :ثالسند الثّال
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

الشيخ علوي بن عباس املالکي  عن ،القادري
 عن ،الشيخ حممد عبد احلي الکتاين عن ،املکّي

الشمس  عن ،السکري الدمشقيهللا الشيخ عبد ا
هللا اإلمام أيب عبد ا عن ،حممد التميمي التونسي

الشيخ  عن ،حممد بن حممد األمري الکبري املصري
أيب احلسن علي بن أمحد العدوي الصعيدي 
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الشيخ حممد بن أمحد الشهري بابن  عن ،املصري
 ،الشيخ حسن بن علي العجيمي عن ،عقيلة املکّي

 عن ،الشيخ أمحد بن حممد القشاشي الصويف عن
أبيه علي بن  عن ،الشيخ أمحد بن علي الشناوي

خ عبد الوهاب الشي عن ،عبد القدوس الشناوي
الشيخ زکرياء بن حممد  عن ،الشعراين الصويف
الشيخ حممد بن زين الدين  عن ،الفقيه الصويف
الشيخ شرف الدين إمساعيل  عن ،املراغي العثماين

املُسنِد أيب احلسن  عن ،بن إبراهيم اجلربيت العقيلي
الشيخ األکرب حميي الدين  عن ،علي بن عمر الواين

 عن ،بن علي بن العريب الطّائي احلامتي حممد
 ،العباسي اهلامشي حيىيالشيخ أيب حممد يونس بن 

بن  ىالشيخ أيب الوقت عبد األول بن عيس عن
الشيخ أيب  عن ،شعيب اهلروي الصويف السِّجزي

احلسن عبد الرمحن بن حممد بن املظفّر الداودي 
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بن أمحد هللا الشيخ أيب حممد عبد ا عن ،اهلروي
حممد هللا اإلمام أيب عبد ا عن ،السرخِسي احلمويِّ
رِيبف الفَرد هللا اإلمام أيب عبد ا عن ،بن يوسحمم

  .ي بن إمساعيل البخاري
الشيخ األکرب حميي الدين حممد  روىو )ح(

الشيخ أيب  عن ،بن علي بن العريب الطّائي احلامتي
 عن ،اينطاهر أمحد بن حممد السِّلَفي األصفه

الشيخ عبد  عن ،الشيخ احلسني بن علي الطَّبري
الغافر بن حممد بن عبد الغافر الفارسي 

 عيسىالشيخ أيب أمحد حممد بن  عن ،النيسابوري
اإلمام أيب  عن ،الزاهد اجلُلُودي النيسابوري

اإلمام  عن ،إسحاق إبراهيم بن حممد بن سفيان
قشريي أيب احلسني مسلم بن احلجاج ال

  .ي النيسابوري
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الشيخ األکرب حميي الدين حممد  روىو )ح(
الشيخ أيب  عن ،بن علي بن العريب الطّائي احلامتي

 عن ،طاهر أمحد بن حممد السِّلَفي األصفهاين
الشيخ  عن ،الشيخ أيب الفتح أمحد بن حممد املُقرِيئ

اإلمام أيب العباس حممد بن  عن ،إمساعيل بن ينال
اإلمام احلافظ أيب  عن ،د املَروزي احملبويبأمح

  .ي الترمذي عيسىحممد بن  عيسى
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إسنادي إىل اإلمام شهاب الدين أيب 
  اهروردي ص عمر بن حممد السُحف
  )ه٦٣٢م) (#عوارف املعارف$صاحب (

  :السند األول
والدي الشيخ الدکتور فريد الدين  أروي عن

بد الباقي بن علي الشيخ حممد ع عن ،القادري
هللا الشيخ صاحل بن عبد ا عن ،األنصاري اللّکنوي

الشيخ السيد حممد بن علي  عن ،العباسي
 ،الشيخ صاحل بن حممد الفُـلّاين عن ،السنوسي

الشريف  عن ،ينالشيخ حممد بن سنة الفـال عن
الشيخ حممد بن  عن ،الواليتهللا حممد بن عبد ا

اإلمام احلافظ  نع ،حممد بن خليل بن أرکماش
اإلمام  عن ،الشهاب أمحد بن حجر العسقالين
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 عن ،بن عمر بن علي الصويفهللا مجال الدين عبد ا
البدر حممد بن أمحد بن خالد الفارقي وعبد 

 عن ،الوهاب بن خالد بن عثمان ابن أيب احلَوافر
اإلمام قطب الدين حممد بن أمحد بن علي 

لدين أيب ام شهاب ااإلمام اإلم عن ،القَسطَالين
ُد السيحفص عمر بن حممردوري ه.  

اإلمام احلافظ الشهاب أمحد بن  ىورو )ح(
اإلمام أيب العباس أمحد بن  عن ،حجر العسقالين

اإلمام  عن ،حممد بن عبد الغفّار بن اإلسکندراين
 ،الواسطي حيىيأيب حممد عبد الوهاب بن حممد بن 

 ،أمحد بن إبراهيم الفاروثياإلمام حميي الدين  عن
 اإلمام شهاب الدين أيب حفص عمر بن حممد عن
ُيالسردوري ه.  
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اإلمام احلافظ الشهاب أمحد بن  ىورو )ح(
اإلمام أيب هريرة ابن  عن ،عالياحجر العسقالين 

 عن ،اإلمام أيب نصر ابن الشريازي عن ،الذّهيب
مد ر بن حماإلمام شهاب الدين أيب حفص عم

ُيالسردوري ه.  
اإلمام احلافظ الشهاب أمحد بن  ىورو )ح(

الشيخة فاطمة بنت  عن ،أيضاحجر العسقالين 
اإلمام أيب نصر حممد بن  عن ،حممد بن عبد اهلادي

اإلمام شهاب  عن ،حممد بن أيب نصر الشريازي
 هرورديص عمر بن حممد السُالدين أيب حف
  .ي
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اَألنِي قَفَإِن بالطَّال تزأَج ي دف رذْکُوالْم خ
ةيلالْع کَةاربالْم دانِيعِ اَألسيمي جف ةطْبإِنِّي  .الْخو

أُوصيه بِصلَاحِ النِّية وحفْظ الْحرمة وضبط الْعملِ 
 ىووحسنِ الْأَدبِ، فَلْيتمسک بِاِإلخلَاصِ والتقْ

وصفَاِء السِّيرة وجلَاِء السرِيرة ولْيجتهِد في تصحيحِ 
التوبة وتحقيقِ الْأَوبة ولُزومِ الْبابِ والسعيِ في 

فَإِنِّي أُعطيَه هذه الْأَسانِيدَ  ،کَشف الْحجابِ
 ص کَة رسولهوبر أهللاِ واِإلجازةَ علَي برکَة ا

ليکُونَ لَه شهادةً وتذْکرةً ونصيحةً لتبليغِ أَحکَامِ 
لَه بِجميعِ هللاَ وأَدعو ا ،الدّينِ وإِعـلَاِء الْحقِّ الْمبِينِ

 ةديقي علَاصِ فبِاِإلخ هنّأُلَقو اهضريو هبحا يم
 وتعظيمه ص رسوخِ في محبة الرسولِالتوحيد وال
وحبِّ  ص ونصرة دينِه ص واتّباعِ سنته ص

طْهارِ وإِکْرامِ الصحابة الْأَخيارِ أَهلِ الْبيت اَأل
نيحالالص ةالَسجماِء ويلالْأَو ةابحمو،  هحصأَنو
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ايمبِح ظَمالْأَع ادوالس يهو ةاعمالْجو ةنالس ة
ومجانبة أَهلِ الْبِدعة والْغواية والتمسک بِمنهاجِ 

آنا .الْقُرکْلَانُهللاُ والت هلَيعانُ وعتسالْم.  
 ِدمهللاِ فَالْحبِهبِيح ةنس ةمدخو هقيفولَي تص ع 
السلَاةُ والصالووما ونيِّدلَي سع بِيِّ لَامالن ِ دمحا من

 ىوعلَي آله الْمرتض ،مصطفىالْأُمّيِّ الْحبِيبِ الْ
بتجالْم بِهحصقَ ىوتنالْم هعبتا ىو مفَهرش نيهللاُ الَّذ

  .معهم أَجمعينبِالْفَضلِ واالصطفَاِء وعلَينا 
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  ىالرب الغفور العل الراجي إىل
  ص ىحضرة النيب املصطف والفقري إىل

  خادم العلم واحلديث
  

  الدکتور حممد طاهر القادري
  ابن احملدّث املُسنِد الدکتور فريد الدين القادري

  )اکستانب(
  ه١٤٣٠ ربيع األول

  
  



  

  

  

  تقَىمنـلاَ
  عسقَالَنِيد اليسانَأل
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  #مسند$
موسى بن جعفر بن حممد بن علي  إلماما

  )ه١٨٣م( احلسني بن علي ابن
 ،أخربنا أبو العباس بن العز املقدسي يف كتابه

أنبأنا جعفر بن علي  ،عن حيىي ابن حممد بن سعد
 ،أنبأنا أبو بكر الطريثيثي ،أنبأنا السلفي ،مشافهة

 ،أنبأنا أبو بكر الشافعي ،أنبأنا احلسن بن شجاع
عن  ،ا حممد بن خلف بن إبراهيم املروزيأنبأن

موسى بن جعفر بن حممد بن علي ابن احلسني بن 
  ١.هعلي عن أبيه عن آبائ
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  #الرعاية$كتاب 
 سداأل بن احلارث اهللا عبد يبألإلمام 

  )ه٢٤٣م( البصري احملاسيب
عن حيـىي   ،نبأنا أبو احلسن بن أيب اد شفاهاًأ

عـن أيب   ،عن جعفر بن علي ،بن أمحد ابن سعيد
عن عبد  ،القاسم خلف ابن عبد امللك بن بشكوال

عن حامت بـن حممـد    ،الرمحن بن حممد بن عتاب
أنبأنا  ،عن إمساعيل بن إسحاق األزدي ،الطرابلسي

بن عبد اهللا عن أمحد  ،أبو بكر حممد بن أمحد املفيد
 بن احلارث اهللا عبد يبأ عن، بن ميمون الصواف

  ١.البصري احملاسيب سدأ
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  #بب يف معاملة احملبوالقلوقوت $
ارثي طالب حممد بن علي احلأيب إلمام ل

  )ه٣٨٦م( املكي
 ،أخربنا به الشيخ أبو إسحاق التنوخي مشافهة

أنبأنا أبو الفتح حممد بن  ،عن عبد العزيز بن دلف
أنبأنا أبو علي حممد بن  ،حيىي السروايت مساعا عليه

بن أيب أنبأنا عمر  ،حممد بن عبد العزيز ابن املهدي
 أيب إلماما يهأبعن  ،طالب حممد بن علي املكي

جبميع كتاب  طالب حممد بن علي احلارثي املكي
  ١.#قوت القلوب$
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  #فصومع يف التاللُّ$كتاب 
بن حيىي عبد اهللا بن علي أيب نصر إلمام ل

السه٣٧٨م( وسيالطّ اجر(  
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن أيب اـد  

عن عمر بن  ،ن سليمان بن محزةع ،إجازة مشافهة
كرم الدينرِوعن عبد األول بن عيسى مساعـاً  ،ي، 

أنبأنا أبو  ،رماينأنبأنا أبو بكر أمحد بن أيب نصر الكَ
أيب اإلمـام  عن  ،وائيستإلحممد احلسن بن حممد ا

  ١.وسيالطّ اجرالس بن حيىي اهللا بن علي عبدنصر 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ٤٠٢: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٧٩٦



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٢٣  

  #نيلافالغ يهبِنت$كتاب 
يث نصر ابن حممد بن إبراهيم يب اللَّام أإلمل

السرقَمه٣٩٣م( يند( 
عن أيب  ،زي مشافهةأنبأنا أبو الفرج ابن الغ
أنبأنا عبد الرمحن بن  ،احلسن علي ابن جابر اهلامشي

أنبأنا أبو السعود حممد بن  ،ر إجازةفَّظَغنم بن املُ
حممد بن جعفر الغعن عمر بن أيب احلسني بن  ،يز

أنبأنا شيخ الوقت أبو عبد اهللا حممد بن أمحد  ،الفتح
بن عمر بن علي السأنبأنا اخلطيب أبو مالك  ،ايفري

يث نصر ابن أيب اللَّاإلمام عن  ،يلخمث الب ،الرازي
حممد بن إبراهيم السرقَم١.يند  
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  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٢٤  

 #ةيوفات الصقَبطَ$كتاب 
  )ه٤١٢م( ميلَأيب عبد الرمحن السإلمام ل

أنبأنا أبو  ،و هريرة ابن الذهيب إجازةأخربنا أب
إجازة إن مل  ،نصر حممد ابن العماد ابن الشريازي

عن أيب القاسم علي بن أيب الفرج  ،يكن مساعا
رعة طاهر بن أيب الفضل حممد أنبأنا أبو ز ،اجلوزي

أنبأنا أبو بكر أمحد بن علي بن  ،بن طاهر مساعا
بد ع أيباإلمام  عن ،خلف الشريازي يف كتابه
  ١.لميالس األزديالرمحن حممد ابن احلسني 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ١٨٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت( .٧٥٩



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٢٥  

  #حقائق التفسري$كتاب 
  )ه٤١٢م( ميلَأيب عبد الرمحن السإلمام ل

أخربنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي إجازة عن 
عن عمر بن حممد ، أيب نصر ابن العماد الشريازي

عن أيب زرعة طاهر بن  ،بن عبد اهللا السهروردي
 ،بن خلف الشريازي عن أيب بكر ،حممد بن طاهر

عبد الرمحن حممد ابن احلسني  أيباإلمام  عن
  ١.لميالساألزدي 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ٣٩٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٧٢٥



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٢٦  

 ١#األربعني$كتاب 
  )ه٤١٢م( ميلَأيب عبد الرمحن السإلمام ل

قرأته على أيب احلسن علي بن حممد بن حممد بن 
بإجازته من أيب الفتح حممد بن  ،أيب اد بالقاهرة
أبو حممد عبد الوهاب  أنبأنا ،شوعبد الرحيم ابن الن

أنبأنا أبو الطيب  ،أنبأنا أبو طاهر السلفي ،بن رواج
أنبأنا أبو احلسن علي بن  ،رييطاهر بن املسدد احل

عبد  أيباإلمام  عن، يسابوريالن نعبد الرمح
  ٢.لميالس األزديالرمحن حممد ابن احلسني 

                                                

  .#األربعون الصوفية$وتسمى  .١
جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .٢

: الرقم، ٢١١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة
  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٩٠٨



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٢٧  

 #الرسالة$ كتاب
  )ه٤٦٥م( شرييأيب القاسم القُ ماملإل
بأنا ا أبو املعايل عبد اهللا بن عمر بن علي األزهري أن
بسماعه هلا على البدر حممد بن أمحد بن خالد  ،مشافهةً إذناً

وحممد ابن  ،أنبأنا حممد بن مرتضى بن العفيف ،الفارقي
وعلى  ،مساعا على األول جلميعها ،يإمساعيل بن األمناط

بإجازته  ،ها منهوإجازة لباقي #باب الورع$هلا إىل الثاين من أو
من أيب ، عرية بسماعهمامن زينب بنت عبد الرمحن الش
أيب  مامإلاعن بسماعه  ،الفتوح عبد الوهاب الشاذياخي
  ١.يسابوريالن شرييالقاسم عبد الكرمي بن هوازن القُ

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ١٨٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٧٦٠



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٢٨  

 #األربعني$كتاب 
  )ه٤٦٥م( شرييأيب القاسم القُ ماملإل

وأيب  ،قرأته على احلافظني أيب الفضل بن احلسني
بسماعهما له على أيب حممد عبد  ،احلسن اهليثمي

أنبأنا  ،اهللا بن حممد بن إبراهيم املقدسي العطار
 ،الفخر علي بن أمحد بن عبد الواحد بن البخاري

  .عن حممد بن معمر بن الفاخر
أنبأنا حممد  ،وأخربنا أبو هريرة ابن الذهيب إجازةً

د بن عبد أنبأنا حمم ،ابن أيب بكر بن النحاس مساعاً
أنبأنا أبو روح عبد املعز  ،اهللا بن أيب الفضل املرسي

أنبأنا زاهر بن طاهر  :قاال ،بن حممد اهلروي



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٢٩  

الشأيب القاسم عبد الكرمي بن  مامإلعن ا ،اميح
  ١.يسابوريالن شرييهوازن القُ

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ٢١٢: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٩١٥



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٣٠  

  #ائرينزل السمنا$
عبد اهللا بن حممد أيب إمساعيل لشيخ االسالم 

 )ه٤٨١م( ويرهلَااألنصاري 
عن  ،أخربنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي مشافهةً

أنبأنا الفخر علي بن أمحد  ،حممد ابن أمحد بن متام
أنبأنا يوسف بن املبارك  ،ماعاًسبن عبد الواحد 

أنبأنا أبو الفتح عبد امللك بن  ،اخلفاف من كتابه
 أيب شيخ االسالمعن  ،وخيرأيب سهل الكَ

  ١.ويرهلَا األنصاريبن حممد إمساعيل عبد اهللا 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ٤٠١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٧٩٠



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٣١  

 #ملائةا$
عبد اهللا بن حممد أيب إمساعيل لشيخ االسالم 

 )ه٤٨١م( ويراهلَاألنصاري 
 إذناًأخربنا الكمال أمحد بن علي بن عبد احلق 

وأبو  ،أنبأنا احلافظان أبو احلجاج املزي ،مشافهةً
أنبأنا أبو العز عبد العزيز بن  :قاال ،رزايلبِحممد ال

أنبأنا عبد الرمحن ابن أيب العز بن  ،احلسني اخلليلي
أيب عن شيخ االسالم  ،أنبأنا أبو الوقت ،اخلبازة

  ١.ويراهلَعبد اهللا بن حممد األنصاري إمساعيل 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٢٤٧: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٤٩٣



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٣٢  

  )ه٢٤١م( #مناقب اإلمام أمحد$
عبد اهللا بن حممد أيب إمساعيل لشيخ االسالم 

 )ه٤٨١م( ويراهلَاألنصاري 
 بكر الفقيه أخربنا الشيخ أبو العباس أمحد بن أيب

عن التقي سليمان بن محزة  ،احلنبلي يف كتابه
عن عمر  ،إن مل يكن مساعا إجازةً ،القاضي احلنبلي

أنبأنا أبو الفتح  ،بن كرم بن أيب احلسن الدينوري
 ،إن مل يكن مساعاً إجازةً ،بن أيب سهل الكروخي

عبد اهللا بن حممد أيب إمساعيل عن شيخ االسالم 
 .ويراهلَاألنصاري 

وأخربنا به يونس بن حممد بن يونس بن محزة يف 
 ،أنبأنا أمحد بن عبد الدائم ،أنبأنا أيب مساعاً ،كتابه

 ،أنبأنا أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ابن اجلوزي
عن شيخ أنبأنا الكروخي  ،إن مل يكن مساعاً إجازةً



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٣٣  

عبد اهللا بن حممد األنصاري أيب إمساعيل االسالم 
  ١.ويراهلَ

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ١٨٤: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، وتبري. (٧٥٠



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٣٤  

  #ة التصوفصف$ب كتا
 املقدسي بن طاهرحممد أيب الفضل لإلمام 

 )ه٥٠٧ م(الشيباين 
عن  ،أنبأنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي شفاهاً

أنبأنا حممد بن سعيد اخلازن  ،أمحد ابن أيب طالب
 ،ر بن حممد بن طاهررعة طاهأنبأنا أبو ز ،يف كتابه

املقدسي  بن طاهرحممد أيب الفضل إلمام اأبيه عن 
  ١.الشيباين

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ٩١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٧٣



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٣٥  

  #الدين علومِ إحياُء$
 الغزايل حممد بن حممد حامد أيبمام لإل

  )ه٥٠٥م(
أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن أيب اد 

 ،عن التقي سليمان بن محزة ،مشافهةً اخلطيب إذناً
أنبأنا أبو  ،راين يف كتابهأنبأنا حممد بن عماد احل

سعد عبد الكرمي بن حممد السمعاين احلافظ يف 
أنبأنا حممد بن  ،ث عنهوهو آخر من حد ،كتابه

 اإلمام أيبعن  ،ثابت بن إمساعيل اهلرمازي إجازةً
  .عليه حممد بن حممد الغزايل مساعاًحامد حممد بن 

وأخربنا أبو حيان حممد بن حيان بن أيب حيان 
أنبأنا أبو علي بن أيب  ،هعن جد ،مشافهةً إجازةً

ن عمر عن أيب القاسم أمحد ب ،األحوص إجازةً
أنبأنا القاضي أبو بكر حممد بن عبد اهللا  ،اخلزرجي



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٣٦  

حامد حممد  اإلمام أيبعن  ،بن الغزي مساعا عليه
  ١.عليه بن حممد بن حممد الغزايل مساعاً

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٤٠٢: ورةأسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنث

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٧٩١



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٣٧  

  #عوارف املعارف$
  )ه٦٣٢م( ورديرهسُشهاب الدين اللشيخ 

أخربنا به الشيخ مجال الدين عبد اهللا بن عمر بن 
أنبأنا البدر  ،مشافهةً إذناً علي الصويف السعودي

وعبد الوهاب بن  ،حممد بن أمحد ابن خالد الفارقي
 :قاال ،عليهما ر مساعاًافوخالد بن عثمان ابن أيب احلَ

أنبأنا اإلمام قطب الدين حممد ابن أمحد بن علي 
 عن ،جميعهلعليه  مساعاً :قيقال الفارِ ،الينسطَالقَ

وقال  .مساعاً ورديرهالسُالشيخ شهاب الدين 
من أول الباب الثاين عشر إىل آخر الكتاب  :الثاين
الشيخ شهاب الدين  عنوبباقيه إجازة  ،مساعاً

ُالسهمساعاً وردير.  
أخربنا أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد  )ح(

من  مكاتبةً الغفار بن مخسني اإلسكندراين إجازةً



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٣٨  

حممد أنبأنا أبو حممد عبد الوهاب بن  ،اإلسكندرية
أنبأنا الشيخ حميي الدين أمحد بن  ،بن حيىي الواسطي
 الشيخ شهاب الدينأنبأنا  ،إبراهيم الفاروثي

ُالسهعليه لبعضه وإجازة لسائره مساعاً وردير، 
عن أيب نصر  ،أبو هريرة ابن الذهيب وأنبأنا به عالياً
 أيبالشيخ شهاب الدين  عن ،ابن الشريازي

 ١.ورديرهالسُاهللا حفص عمر بن حممد بن عبد 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ٤٠٢: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٧٩٥



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٣٩  

$مشية الشيخ شهاب الدين خ
  )ه٦٣٢م( #ورديرهسُال

 ،أنبأنا أيب، أخربنا أبو هريرة ابن الذهيب إجازةً
وأبو نصر حممد بن حممد بن أيب نصر ابن 

أنبأنا أمحد بن إسحاق  :قال أيب ،مساعاً ،الشريازي
األبقُرالشيخ شهاب الدين  عن ،عليه هي مساعاًو
حفص عمر بن حممد بن عبد اهللا  أيب

ُالسه١.وردير 
سند ابن حجر العسقالين إىل اإلمام  )ح(

شهاب الدين عمر بن حممد بن عبد اهللا 
ُالسهيف سننه يب داود أرسالة اإلمام $: لـ وردير

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٢٠٢: لكتب املشهورة واألجزاء املنثورةأسانيد ا
  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٨٣٣



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٤٠  

 ،أخربنا أبو هريرة ابن الذهيب إجازة: #إلهل مكة
بد اهللا أنبأنا أبو نصر حممد ابن حممد بن حممد بن ع

اإلمام شهاب الدين أنبأنا  ،بن الشريازي مساعاً
ُعمر بن حممد بن عبد اهللا السهوردي يف كتابهر، 

 ،يأنبأنا أبو الفتح حممد بن عبد الباقي ابن البطّ
أنبأنا أبو الفضل أمحد بن احلسن بن خريون 

أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن علي الصوري  ،احلافظ
يع مجاحلسني حممد بن أمحد بن أنبأنا أبو  ،احلافظ
أنبأنا أبو بكر حممد بن عبد العزيز بن  ،احلافظ

عن اإلمام أيب داود سليمان بن  ،الفضل اهلامشي
 ١.شعث بن إسحاق السجستايناأل

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ٤٠١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٧٨٤



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٤١  

  #األربعني$كتاب 
حميي عبد الرزاق ابن الشيخ نصر بن لإلمام 

 )ه٦٣٣م( اجليالين عبد القادرالدين 
 حممد بن علي بن ضرغام إذناً أخربنا أبو عبد اهللا

 ،أنبأنا أمحد بن أيب بكر بن طي الزبريي ،مشافهة
إلمام اعن  ،بن علي بن هبريةأنبأنا حممد بن حيىي 

الشيخ الغوث األعظم نصر بن عبد الرزاق ابن 
  ١.اجليالين عبد القادرحميي الدين 

                                                

جتريد /  رسفهامل جماملع، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ٢١٦: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٩٤١



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٤٢  

 #أخبار إبراهيم بن أدهم$جزء 
  )ه١٦١م(

  )ه٣٤٨م( ديخللاجعفر حممد  أيبلإلمام 
قرأته على حممد بن احلسن بن عبد الرحيم 

 ،وأخربنا أبو هريرة ابن الذهيب ،الدقاق الصاحلي ا
أنبأنا أبو العباس أمحد بن أيب طالب  :قاال إجازةً

 :والثاين ،ا وإجازةًحضور :قال األول ،ارجحلَا
أنبأنا  ،يتأنبأنا أبو املنجا عبد اهللا بن عمر اللّ ،مساعاً
عليه  ن بن جعفر بن عبد الصمد اهلامشي مساعاًاحلس

إىل آخر  #ناتواتنا بعد ميوح ،ناامنا أمدار$ :من قوله
أنبأنا أبو احلسن علي بن  ،لسائره وإجازةً ،الكتاب

أنبأنا أبو احلسن علي بن أمحد بن  ،فحممد العالّ



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٤٣  

حممد جعفر بن حممد  عن اإلمام أيب ،اميعمر احلم
  ١.خللديبن نصر ا

  

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ١٨٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٧٥٥



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٤٤  

 #مسانيد إبراهيم بن أدهم$جزء 
  )ه١٦١م(

  )ه٣٩٥م( هدنابن محممد  عبد اهللا يبلإلمام أ
مجع أيب عبد اهللا حممد بن إسحاق بن حممد ابن 

قرأته على أيب املعايل عبد اهللا بن  ،حيىي بن منده
بسماعه على أيب نعيم أمحد  ،ويعمر بن علي احلالّ

بن عبيد اإلسعرأمحد بن وأيب العباس  ،يد
أنبأنا النجيب عبد اللطيف بن عبد  :قاال ،يدغشتكُ

 ،إجازة إن مل يكن مساعا :قال األول ،املنعم احلراين
أنبأنا أبو شجاع حممد بن أيب اخلري  ،مساعا :والثاين

أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن أيب  ،بن حممد احلداد
أنبأنا أبو عمرو عبد  ،القاسم بن أيب ذر الصاحلاين



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٤٥  

عبد  يبأ هأبيعن ، وهاب بن أيب عبد اهللا بن مندهال
 ١.بن منده إسحاق ابن حيىياهللا حممد بن 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، فظ ابن حجر العسقاليناحلا .١
: الرقم، ٣٢٣: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٩٦١



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٤٦  

  #البغدادي مسائل أيب القاسم اجلنيد$
  )ه٢٩٢م(

عن  ،مشافهةً أخربنا أبو املعايل األزهري إجازةً
أنبأنا أبو احلسن علي  ،حيىي ابن يوسف بن املصري

أنبأنا أبو  ،لسلفيأنبأنا ا ،يزِيمجلُبن هبة اهللا بن ا
أنبأنا أبو  ،أنبأنا أبو علي بن شاذان ،يثيثيربكر الطُّ

أيب اإلمام  عن ،بن علي بن حبيشاحلسني حممد 
  ١.البغدادي القاسم اجلنيد

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ٩١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، الرسالة مؤسسة، بريوت. (٢٦٧



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٤٧  

 #مناقب معروف الكرخي$جزء 
  )ه٢٠٠م(

  )ه٥٧٩م(ابن اجلوزي لإلمام 
أنبأنا به أبو حممد إبراهيم بن أمحد بن عبد 

 ،املعروف بالقاضي ،مث الصاحلي ،سياهلادي املقد
أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن  ،مكاتبةً إجازةً

وأمحد بن حممد بن حازم وأبو بكر بن حممد  ،اممتّ
رخان قراءة وحممد بن أيب بكر بن طَ ،بن الرضي

أنبأنا أبو العباس أمحد بن  :قالوا ،وأنا أمسع ،عليهم
للجزء  :والثالث ،هجلميع :األوالن :قال ،عبد الدائم



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٤٨  

اإلمام عن  ،للجزء الثالث :والرابع ،األول منه
 ١.اجلوزيالفرج عبد الرمحن بن علي أيب احلافظ 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ١٨٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٧٥٧



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٤٩  

  #ر بن احلارث احلايفأخبار بش$جزء 
  )ه٢٢٧م(

 ،قرأته على أيب املعايل عبد اهللا بن عمر احلالوي
بسماعه له على البدر حممد بن أمحد بن خالد 

م مشس الدين أبو بكر بن حممد أنبأنا اإلما ،الفارقي
أنبأنا أبو حفص عمر بن حممد بن  ،بن إبراهيم

أنبأنا أبو الفضل حممد ابن عبد اهللا بن  ،طربزذ
أبو الوفاء  ،أنبأنا جدي ألمي ،املهتدي اخلطيب

أنبأنا أبو احلسني بن  ،اسطاهر بن احلسني القو
 ،أنبأنا أبو عمرو عثمان بن أمحد السماك ،بشران
عن  ،و املروزيأبو احلسني احلسن بن عمر أنبأنا



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٥٠  

بشر بن احلارث  الزاهد احملدث العامل مامإلا
  ١.احلايف

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم ،١٨٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٧٥٦



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٥١  

 #البصرية أخبار رابعة العدوية$جزء 
  )ه١٨٠م(

  )ه٥٧٩م(ابن اجلوزي لإلمام 
قرأته على الشيخ زين الدين أيب بكر بن حسني 

وعلى أيب الفرج عبد  ،القاضي باملسجد احلرام
بسماعهما له  ،ابن الغزي بالقاهرةالرمحن بن أمحد 

وعلى أيب احلسن  ،على حممد بن غايل زاد الثاين
أنبأنا النجيب عبد  :قاال ،علي بن إمساعيل بن قريش

اإلمام بسماعه على  ،م احلرايناللطيف بن عبد املنع
  ١.اجلوزيالفرج عبد الرمحن بن علي احلافظ أيب 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ١٨٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٧٥٨



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٥٢  

 #حديث الصويف الكبري$
أمحد بن احلسن البغدادي  اهللا عبد أيبلإلمام 

  )ه٣٠٦م( الصويف الكبري

أنبأنا أبو املعايل عبد اهللا بن عمر بن علي 
بسماعه من لفظ أيب احلسن علي بن  ،األزهري

أنبأنا أمحد بن  ،حممد بن عبد القادر اهلمداين
أنبأنا الفتح بن عبد اهللا بن  ،إسحاق األبرقوهي

وأمحد  ،حممد بن علي بن هبة اهللا بن عبد السالم
وبسماع شيخنا على  ،بن أيب الفتح بن صرما

بسماعها  ،عائشة بنت علي بن عمر الصنهاجية
أنبأنا يونس  ،على عبد اهللا بن عبد الواحد بن عالق

من أيب الفضل  ،بن حيىي اهلامشي بسماع الثالثة
 ،أنبأنا أبو احلسني احلريب ،حممد بن عمر األرموي

اهللا أمحد  عبد لشيخ احملدث الثقة املعمر أيبعن ا



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٥٣  

اجلبار بن راشد البغدادي  بن احلسن بن عبد
  ١.الصويف الكبري

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
، ٢٦٥، ٢٦٤: رة واألجزاء املنثورةأسانيد الكتب املشهو

، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١١٠٢: الرقم، ٣١٢
  .)ه١٤١٨



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٥٤  

  #حديث الصويف الصغري$
احلسن أمحد بن احلسني البغدادي  أيبمام إلل

  )ه٣٠٢م( الصويف الصغري
أخربنا التقي أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أمحد 

أنبأنا أبو عبد اهللا  ،ابن عبيد اهللا املقدسي شفاهاً
إجازة  – ادربن أمحد ابن أيب اهليجا ابن الز حممد

أنبأنا عبد الرمحن بن أيب الفهم  ،إن مل يكن مساعاً
لداينالي، أنبأنا أبو القاسم حيىي ابن أسعد بن بشو، 

أنبأنا احلسن ابن علي  ،أنبأنا أبو طالب بن يوسف
عن اإلمام  ،أنبأنا عمر بن حممد الزيات ،اجلوهري

ن أمحد بن احلسني بن إسحاق احلس احملدث أيب
  .البغدادي الصويف الصغري



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٥٥  

 #مِلْعالْ بِلَي طَف جرخ نم$وأوله حديث أنس 
  ١.#لٌجأَ هلَ$ :وآخره

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٣١٣: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٣٢٦



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٥٦  

  #الء ااننيقَع$ كتاب
  )ه٣٢٥م( ابن أيب األزهرلإلمام 

أخربنا أبو العباس أمحد بن أيب بكر بن أمحد 
إن  إجازةً ،عن سليمان بن محزة ،املقدسي يف كتابه

 ،أنبأنا مكرم بن حممد بن أيب الصقر ،مل يكن مساعاً
أنبأنا أبو  ،مساعاً ،عن اخلضر بن علي بن اخلضر

أنبأنا أبو  ،الربكات أمحد بن عبد اهللا بن طاووس
أنبأنا أبو بكر  ،القاسم علي بن احملسن التنوخي

ر بك أيب عن اإلمام ،أمحد بن إبراهيم بن شاذان
  ١.يب األزهرحممد بن مزيد بن أ

                                                

جتريد /  رسفهامل جماملع، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ١١٩: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٤٣٣



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٥٧  

  #ارع العشاقصم$كتاب 
  )ه٥٠٠م( جعفر بن أمحد السراجلإلمام 
أبو اخلري أمحد بن احلافظ أيب سعيد به أخربنا 

عن أيب العباس أمحد بن أيب  ،العالئي يف كتابه
أنبأنا  ،إن مل يكن مساعاً إجازةً ،طالب احلجار

 ئرِقُ :قال ،إبراهيم بن حممود ابن اخلري يف كتابه
على شهدحممد أيباإلمام عن وأنا أمسع  ،الكاتبة ة 

 جعفر بن أمحد بن احلسني بن أمحد بن جعفر
  ١.مساعا به البغدادي السراج

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ١١٩: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٤٣٤



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٥٨  

  #كرامات األولياء$
  )ه٢٤٢م( اخلالل على بن حلسنالإلمام 

أخربين به أبو حممد عمر بن حممد بن أمحد 
ئ على زينب رِقُ :قال ،فيما قرأت عليه ،البالسي

وأنا أمسع النصف األول منه وأجازتنا  ،مالبنت الك
على أيب نصر األعز بن  ،إن مل يكن مساعاً ،سائره

فضائل ابن العيقل، بسماعه من شهأنبأنا جعفر  ،ةد
حممد احلسن  أيب عن ،بن أمحد بن احلسني السراج

  ١.اخلالل البغدادي اهلذىلبن حممد بن 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، فظ ابن حجر العسقاليناحلا  .١
: الرقم، ١٨٤: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٧٥١



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٥٩  

  #كرامات األولياء$كتاب 
 الاللكائيهبة اهللا م القاس أيبلإلمام 

  )ه٤١٨م(
 ،أنبأنا به أبو العباس أمحد بن علي الزينيب شفاهاً

أنبأنا إمساعيل  ،أنبأنا أبو بكر بن قاسم الرحيب مساعاً
أنبأنا املوفق أبو  ،بن عبد الرمحن بن عمرو الفراء
أنبأنا أبو الفتح  ،دامةَحممد عبد اهللا بن أمحد بن قُ
  .يحممد بن عبد الباقي بن البط

 ،وأنبأنا به عاليا أبو هريرة ابن الذهيب إجازةً
أنبأنا حممد ابن أمحد بن يوسف املراكشي يف كتابه 

 ،بسماعه من مظفر بن القوي لقطعة منه ،من مصر
أنبأنا أبو بكر أمحد  ،لسائره عن ابن البطي وإجازةً



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٦٠  

القاسم هبة اهللا  أيبعن اإلمام  ،يثيثيربن علي الطُّ
  ١.ي الاللكائيسن الطرببن احل

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٤: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، الرسالة مؤسسة، بريوت. (٢٨٢



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٦١  

  #حلية األولياء$كتاب 
 )ه٤٣٠م(األصبهاين  أيب نعيملإلمام 

قرأته من أوله إىل قوله يف ترمجة أيب بكر 
على أيب الطاهر  #مكُلَي ول اَهللا رفغتسأَو$ :الصديق

حممد بن حممد ابن عبد اللطيف الربعي التكرييت 
 بسماعه وهو يف الرابعة على إبراهيم بن .األصل

وقرأت  –وهو أخو موسى اآليت  – علي القطيب
يف ترمجة أيب  #مكُلَي ول اَهللا رفغتسأَو$ :من قوله

على أيب  ،بكر إىل ترمجة أيب لبابة رفاعة البدري
العباس أمحد بن احلسن بن حممد السيداوي و

وقرأت من ترمجة أيب  .بسماعه على حممد بن غايل
وأبو برزة  ،قراء أهل الصفةلبابة إىل قوله يف أواخر ف

األسلمي على أيب الفرج ابن الغي بسماعه من ز
الضياء موسى بن علي بن يوسف  :املشايخ الثالثة



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٦٢  

 وحممد ،بن سنان الزرزاري املعروف بابن القطيب
  .وحممد بن غايل بن جنم ،يدغشتكُبن 

من قوله أبو برزة األسلمي إىل  وقرأت )ح(
يداوي وس السى أيب العباترمجة مسلم ابن يسار عل

  .بسماعه على ابن غايل
من ترمجة مسلم بن يسار إىل  وقرأت )ح(

ترمجة قتادة على أيب حممد إمساعيل بن إبراهيم بن 
حممد  بسماعه على أيب الفتح ،حممد بن علي احلنفي

  .بن حممد بن إبراهيم املهدي
من ترمجة قتادة إىل ترمجة علي  وقرأت )ح(

ن عباس إىل قوله يف ترمجة طاووس بن عبد اهللا اب
 فاشهد أو دع على أيب الطاهر ،على مثلها

  .أنبأنا إبراهيم بن علي ،التكرييت
من مث إىل قوله يف ترمجة وهب  وقرأت )ح(

تفرد به الوليد بن الفضل على الشيخ  ،بن منبه



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٦٣  

 ،اإلمام سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين
  .سماعه على إبراهيم بن علي القطيبب

من مث إىل ترمجة شبيل بن عوف  وقرأت )ح(
رييت بسماعه على إبراهيم على أيب الطاهر التك

 .املذكور
من مث إىل ترمجة إبراهيم بن يزيد  وقرأت )ح(

بسماعه على  ،يداويالنخعي على أيب العباس السو
وبسماعه أيضا من حدثنا حبيب  .إبراهيم القطيب

ابعي أهل ذكر طبقة من ت$بن أيب ثابت إىل قوله 
  .يدغشتكُعلى أمحد بن  #الشام
من أول ترمجة إبراهيم النخعي  وقرأت )ح(

إىل قوله يف أثناء ترمجة سعيد بن جبري حلما ودما 
 .التكرييت أنبأنا إبراهيم القطيب على أيب الطاهر

من مث إىل قوله يف ترمجة سفيان  وقرأت )ح(
روى سفيان الثوري من احلديث ما ال  ،الثوري



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٦٤  

بسماعه على  ،يداويوط كثرة على السيضب
 .إبراهيم القطيب

األحاديث املسندة املرفوعة يف  وقرأت )ح(
 ،وهي من البالغ املتقدم ،ترمجة سفيان الثوري

ذكره إىل أول ترمجة شعبة على احلافظني أيب 
الفضل بن احلسني وأيب احلسن بن أيب بكر 

 على أيب حممد عبد اهللا ،بسماعهما بقراءة األول
لي بن ع ابن حممد بن القيم بسماعه على الفخر

 .البخاري بإجازته من اللبان
من أول ترمجة شعبة إىل أول  وقرأت )ح(

األحاديث املسندة يف ترمجة شعبة على احلافظني أيب 
 .ل وأيب احلسن بسندمها املبني قبلالفض
وهو مما  ،من أول ترمجة مسعر وقرأت )ح(

ه أسند مسعر عن غري يلي البالغ الذي قبله إىل قول



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٦٥  

على أيب الطاهر أنبأنا  ،نيواحد من أعالم التابع
 .القطيب
من مث إىل قوله يف أثناء ترمجة  وقرأت )ح(

رواه عنه الناس  ،مسعر مشهور من حديث مسعر
 .افظني املذكورين بسندمها املذكورعلى احل

من مث إىل أثناء سفيان بن عيينة  وقرأت )ح(
رابعة وهو يف ال ، حبضورهيب الطاهر التكرييتأعلى 

  .على إبراهيم بن علي القطيب
من مث إىل آخر احللية أبو الفرج بن  وأنبأنا )ح(

أبو حممد إبراهيم بن داود بن  ،مشافهةً الغزي إذناً
منه غري مرة  نزيل القاهرة مشافهةً ،عبد اهللا اآلمدي
وهو قدر الربع من احللية على  ،بسماعه لذلك

وبسماع أيب الفرج من  ،طيبإبراهيم بن علي الق
بسماع موسى وإبراهيم ابين  ،أخيه موسى بن علي

وحممد بن  ،يدغشتكُوحممد وأمحد ابين  ،القطيب



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٦٦  

غايل وأيب الفتح امليدومي على النجيب أيب الفرج 
 ،عبد اللطيف ابن عبد املنعم بن علي احلراين

بإجازته من أيب املكارم أمحد بن حممد اللبان جلميع 
ومن مسعود بن أيب منصور اجلمال ملا  ،#يةاحلل$

بسماعهما على أيب علي  ،عليه عالمة احلمرة
اإلمام عن  ،احلسن بن أمحد بن احلسن احلداد

ين اهصباألهللا محد بن عبد اأاحلافظ أيب نعيم 
  ١.يالشافع
على  #احللية$جزءا منتقى من  وقرأت )ح(

وأيب احلسن علي  ،أيب الفضل بن احلسني :احلافظني
بسماعهما له على أيب الفتح  ،أيب بكر اهليثمي بن

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
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 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٦٧  

واجلزء املذكور  ،امليدومي بسنده املذكور أعاله
  .انتقاء احلافظ أيب احلسني ابن أيبك



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٦٨  

  #األربعني يف آداب الصوفية$كتاب 
 )ه٤٣٠م(األصبهاين  أيب نعيملإلمام 

قرأته على أيب عبد اهللا حممد بن حممد بن حممد 
اهللا بن خطاب بن أيب  بن علي ابن أمحد بن عبد

يضاًأو ،به ،سر املقدسي املؤذن باملسجد األقصىالي 
على الزاهد القدوة أيب العباس أمحد بن حممد بن 

  .ة ازنزيل غَ ،عثمان اخلليلي املقدسي
بسماعهما على حممد بن إبراهيم بن عبد 

نبأنا أبو العباس أمحد بن أ ،الكرمي بن راشد الذهيب
ة احلداد عن أيب سعيد خليل بن أيب المري سأيب اخلَ

وأيب املكارم أمحد بن حممد  ،اراينالرجاء بدر الر
وأيب جعفر حممد ابن أمحد بن نصر  ،انباللَّ
الصأنبأنا أبو علي  :قالوا ،إجازة مكاتبة ،داليني

 .يناهاألصباإلمام احلافظ أيب نعيم عن  ،احلداد



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٦٩  

دين وأنبأنا احلافظ ضياء ال :قال األول )ح(
حممد بن عبد الواحد املقدسي أنبأنا أبو جعفر 

الصوأخربنا به أبو هريرة ابن الذهيب إجازة .داليني، 
أنبأنا  ،أنبأنا إسحاق ابن حيىي بن إسحاق اآلمدي

قْصقفي أنبأنا حيىي بن حممود الثَّ ،بن حيىي احلليب ر
اإلمام احلافظ أيب نعيم عن أنبأنا أبو علي احلداد 

  ١.يين الشافعاهاألصبهللا بد اأمحد بن ع

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
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  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٧٠  

  #احملبني مع احملبوبني$كتاب 
 )ه٤٣٠م(األصبهاين  أيب نعيملإلمام 

 ،أيب الفضل بن احلسني :قرأته على احلافظني
وأيب احلسن بن أيب بكر اهليثمي بسماعهما بقراءة 
األول على ست العرب بنت حممد بن علي بن 

ن اب هاحبضورها له على جد ،أمحد بن عبد الواحد
 دالينّيأنبأنا أبو جعفر الص ،وإجازا منه البخاري
أنبأنا أبو علي احلسن بن أمحد بن احلسن  ،يف كتابه
أمحد بن عبد اإلمام احلافظ أيب نعيم عن  ،احلداد

  ١.يين الشافعاهاألصبهللا ا
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 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٧١  

 #عمر بن عبد العزيز أخبار$
  )ه١٠١م(

  )ه٢٧٦م(د القرطيب خلَمبقي بن لإلمام 
عن أيب  ،رة ابن الذهيب شفاهاًأخربنا أبو هري

أنبأنا أبو القاسم بن  ،هنصر بن الشريازي عن جد
أنبأنا نصر بن  ،أنبأنا أبو يعلى ابن احلبويب ،عساكر

أنبأنا عبد اهللا بن الوليد األندلسي  ،إبراهيم املقدسي
ي عبد أنبأنا جد ،أنبأنا حممد بن أمحد كتابةً ،الفقيه

نس عبد اهللا ابن يو أنبأنا ،اهللا بن حممد اللخمي



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٧٢  

عن أيب عبد الرمحان بقي بن خملد القرطيب  ،القربي
 ١.األندلسي
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 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٧٣  

 #عمر بن عبد العزيز خبارأ$جزء 
  )ه١٠١م(

 ياآلجرحممد بن حسني أيب بكر لإلمام 
  )ه٣٦٠م(

 ،قرأته على العماد أيب بكر بن إبراهيم بن العز
بإجازا من  ،بسماعه له على زينب بنت الكمال

بسماعه  ،حممد ابن عبد الكرمي السيديأيب جعفر 
بن أمحد  أنبأنا أبو القاسم علي ،من وفاء بن أسعد

أنبأنا أبو القاسم عبد امللك ابن حممد بن  ،بن بيان
حممد بن حسني بن أيب بكر عن اإلمام  ،بشران
 .ياآلجرهللا عبد ا
وبسماع شيخنا له أيضا على احلافظ أيب  )ح(

ى العز عبد العزيز بن قرأته عل :قال ،احلجاج املزي



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٧٤  

بإجازته من أيب الفرج  ،اين مبصررحلَعبد املنعم ا
عن أيب  ،عبد املنعم بن عبد الوهاب بن كليب

عن اإلمام إن مل يكن مساعا  القاسم بن بيان إجازةً
 ١.ياآلجرهللا حممد بن حسني بن عبد اأيب بكر 
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 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٧٥  

  #الزهد$كتاب 
 )ه١٨١م( عبد اهللا بن املبارك ماملإل

ى أيب املعايل عبد اهللا بن عمر بن علي قرأته عل
من أيب العباس  ،بإجازته إن مل يكن مساعاً ،احلالوي

أنبأنا أمحد بن شيبان  ،أمحد ابن مسعود اجلوهري
أنبأنا أبو  ،أنبأنا عمر بن حممد بن طربزذ ،مساعاً

أنبأنا أبو حممد  ،غالب أمحد بن احلسن ابن البنا
و بكر حممد بن أنبأنا أب ،احلسن بن علي اجلوهري

وأبو عمر حممد بن العباس بن  ،إمساعيل الوراق
حيحدثنا أبو حممد حيىي بن صاعد :قاال ،يهو ،



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٧٦  

أيب  ماماإلعن  ،حدثنا احلسني بن احلسن املروزي
  ١.املروزي عبد اهللا بن املباركعبد الرمحان 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
، ٨٩، ٨٨: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٥٦: الرقم



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٧٧  

  #الزهد$كتاب 
  )ه١٩٥م( حممد بن فضيل بن غزوانمام إلل

القاضي زين الدين أيب بكر بن  قرأته على املسند
بسماعه له على  ،مث املغريب مبكة ،احلسني املراغي
أنبأنا النجيب عبد اللطيف بن  ،يدغتشأمحد ابن كُ

أنبأنا حممد بن سعد اهللا  ،عبد املنعم احلراين
سن حممد بن حممد بن غربة أنبأنا أبو احل ،الدجاجي
  .احلارثي

ا أبو الصائن شيخنا وكتب إلينا عالي :قال )ح(
عن عائشة بنت أيب املظفر حممد بن  ،ابن الشحنة
أنبأنا  ،عن أيب احلسن بن غربة إجازة ،علي الدوري

أنبأنا القاضي  ،أبو الفرج حممد بن أمحد بن عالن
حدثنا أبو  ،أبو عبد اهللا حممد ابن عبد اهللا اجلعفي

حدثنا علي بن  ،جعفر حممد بن جعفر بن رياح



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٧٨  

حممد بن فضيل بن مام إلان ع ،املنذر الطريقي
  ١.الضيب جرير بن غزوان
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 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٧٩  

  #الزهد$كتاب 
  )ه١٩٧م( وكيع بن اجلراحال ماملإل

أنبأنا به أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أمحد بن 
عن أيب عبد اهللا بن ايب  ،شفاهاً ،عبيد اهللا املقدسي
أنبأنا أبو  ،أنبأنا أبو علي البكري ،اهليجاء ابن الزراد

  .نبأنا أبو القاسم الشحاميأ ،روح اهلروي
وأنبأنا حممد بن حممد بن حممد بن أمحد  )ح(

أنبأنا  ،بن احملب عبد اهللا بن أمحد املقدسي يف كتابه
أنبأنا  ،أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم العطار

أبو احلسن بن البخاري عن زينب بنت عبد الرمحن 
  .أنبأنا أبو بكر وجيه بن طاهر ،الشعرية

وأنبأنا به عاليا أبو حممد عبد اهللا بن أيب  )ح(
عن عبد اخلالق  ،احلسن علي بن حممد بن مودود
أنبأنا أبو نصر  :قاال ،بن أجنب عن وجيه بن طاهر



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٨٠  

 ،أنبأنا حيىي بن إمساعيل ،الفراء عبد الرمحن بن علي
أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن احلسن ابن 

عن ، الطوسي حدثنا عبد اهللا بن هاشم ،الشرقي
  ١.راحاجلالوكيع بن أيب سفيان  ماماإل
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 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٨١  

  #الزهد$كتاب 
  سعيد بن أسد بن موسى األمويإلمام ل

 )ه٢١٢م(
وأبو  ،أبو هريرة ابن الذهيب :أخربنا به الشيخان

 إجازةً ،بكر بن أمحد بن أمحد بن عبد اهلادي
أنبأنا إسحاق بن حيىي بن إسحاق  :قاال ،منهما
 ،من أوله إىل قوله :ال األولق ،عليه مساعاً ،اآلمدي

لِلَاهللا يف ظُ نزولِ باب من الغمن  :وقال الثاين ؛امم
وأنبأنا أبو احلسن  ،زاد الثاين ،مث إىل آخر الكتاب

حدثنا يوسف بن  :قاال ،علي بن حممد السكاكري
 :واآلخر ،مساعاً :قال اآلمدي ،خليل احلافظ

ظ أبو وأنبأنا احلاف ،أيضا :وقال الثاين ،إجازةً
أنبانا  ،احلجاج يوسف ابن عبد الرمحن املزي

إبراهيم بن إمساعيل الدهو وابن خليل :قال ،يجِر، 



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٨٢  

قال ابن  ،أنبأنا القاسم بن الفضل بن عبد الواحد
 ،زاد ابن خليل ،إجازةً ،يجِروابن الد ،خليل مساعاً

ومسعود بن حممود  ،وأنبأنا مسعود بن أيب منصور
العأنبأنا أبو  :قالوا ،مساعاً ،ليجنهل عبد الصمد ش

وأنبأنا أبو  ،وزاد ابن الدرجي ،ابن أمحد العنربي
 ،جعفر حممد بن أمحد بن نصر الصيدالين يف كتابه

أنبأنا  :قاال ،أنبأنا عبد الكرمي بن علي بن فورجه
أنبأنا أبو  ،أبو احلسني أمحد بن حممد بن فاذشاه

يد حدثنا يوسف بن يز ،القاسم الطرباين
سعيد بن أسد بن موسى اإلمام عن  ،القراطيسي

  ١.األموي

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٨٩: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، ةمؤسسة الرسال، بريوت. (٢٥٨



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٨٣  

  #الزهد$كتاب 
  )ه٢٤١م( لإلمام أمحد بن حنبل

أخربنا به الكمال أبو العباس أمحد بن علي بن 
أنبأنا احلافظ أبو حممد  ،مشافهةً إذناً ،عبد احلق

 ،إن مل يكن مساعاً إجازةً ،القاسم بن حممد الربزايل
 ،هل بنت علوان وأنا أمسععلى ست األ ئرِقُ :قال

أنبأنا  ،أنبأنا البهاء عبد الرمحن ابن إبراهيم املقدسي
أنبأنا عمي  ،أبو احلسني عبد احلق بن عبد اخلالق

  .طالب عبد القادر بن حممد بن يوسفأبو 
أبو احلسن علي بن حممد  وأنبأنا به عالياً )ح(

عن حممد بن يوسف بن املهتار  ،بن أيب اد شفاهاً
أنبأنا أبو احلسن علي بن  ،آخر من حدثنا عنه وهو

حممد عبد  أنبأنا أبو ،املبارك بن ماسويه مساعاً
 .الوهاب بن حممد بن حبة



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٨٤  

وعن عبد الرمحن بن أيب  :هتارملقال ابن ا )ح(
 :قاال ،أنبأنا حيىي بن أسعد بن بوش ،الفهم اليلداين

أنبأنا أبو علي احلسن  ،أنبأنا أبو طالب ابن يوسف
أنبأنا أبو بكر أمحد بن جعفر  ،لي بن املذهببن ع

ثنا عبد اهللا ابن أمحد بن حد ،يعيطبن محدان القَ
حنبل حممد بن أمحد بن  مامعن اإل ،حنبل

  ١.الشيباين

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٨٨: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٥٥



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٨٥  

  #الزهد$كتاب 
  )ه٢٧٥م(السجستاين  أيب داودلإلمام 

أنبأنا يونس بن أيب  ،ويهدملأنبأنا أبو علي ا
اهللا بن أيب الفضل يف  أنبأنا حممد بن عبد ،إسحاق

كتابه عن منصور بن عبد املنعم بن عبد اهللا بن 
أنبأنا أبو  ،يأنبأنا جد ،يراوِحممد بن الفضل الفُ

أنا أنب ،أنبأنا أبو احلسني بن بشران ،بكر البيهقي
عن اإلمام أيب داود  ،إمساعيل بن حممد العيزار

 .السجستاين
وأنبأنا أبو علي عن يونس عن عبد  )ح(
وال يف كُشأنبأنا أبو القاسم بن ب ،محن بن مكيالر

 ،أنبأنا عبد الرمحن ابن حممد بن عتاب ،كتابه
حدثنا عمر بن  ،حدثنا عبد اهللا بن ربيع ،حدثين أيب
عن  ،حدثنا أبو بكر بن داسة ،والينخلَعبد امللك ا



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٨٦  

اإلمام أيب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق 
  ١.السجستاين

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، احلافظ ابن حجر العسقالين .١
: الرقم، ٨٩: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٥٩



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٨٧  

  #الزهد$كتاب 
 البيهقيمحد بن حسني أبکر  يبم ألإلما

 )ه٤٥٨م(

 ،أنبأنا به أبو احلسن علي بن حممد بن أيب اد
أنبأنا أبو حممد القاسم بن املظفر بن  ،شفاهاً

أنبأنا حممد بن  ،إن مل يكن مساعاً ،عساكر إجازةً
أنبأنا احلافظ أبو القاسم  ،مشافهةً غسان إجازةً

القاسم زاهر أنبأنا أبو  ،علي بن احلسن بن عساكر
أيب بکر أمحد بن حسني بن  ماماإلعن  ،بن طاهر

  ١.علي بن عبد اهللا بن موسى البيهقي

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٠: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٦٥



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٨٨  

  #الزهد$كتاب 
  )ه٤٦٣م( بغداديالطيب لإلمام أيب بكر اخل

أخربين أبو املعايل عبد اهللا بن عمر بن علي 
أنبأنا بدر الدين حممد  ،فيما قرأت عليه ،احلالوي

أبو العباس أمحد بن و ،بن أمحد بن خالد الفارقي
أنبأنا أبو بكر حممد  :قاال ،أيب بكر بن طي الزبريي
والنجيب عبد اللطيف بن  ،بن إبراهيم املقدسي

 :قال األول ،وأخوه العز عبد العزيز ،عبد املنعم
إن مل يكن  ،من اآلخر وإجازةً ،على األول مساعاً
من  ،إن مل يكن مساعاً إجازةً :وقال الثاين ،مساعاً
أنبأنا عمر بن حممد بن  :قال أبو بكر .ثةالثال

أنبأنا أبو منصور عبد الرمحن بن حممد بن  ،طربزذ
أنبأنا أبو  :وقال النجيب والعز ،عبد الواحد القزاز

 ،علي ضياء بن أيب القاسم بن اخلريف زاد النجيب



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٨٩  

كينةوأنبأنا أبو أمحد عبد الوهاب بن علي بن س، 
د بن عبد الباقي أنبأنا القاضي أبو بكر حمم :قاال

أيب  ماماإلن عبسماعه ومساع القزاز  ،األنصاري
  ١.بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٠: ء املنثورةأسانيد الكتب املشهورة واألجزا

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٦١



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٩٠  

  #معاين الزهد واملعامالت$
الصويف  األعرايب بنأمحد أيب سعيد لإلمام 

  )ه٣٤٠م(
عن  ،شفاهاً ،أنبأنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي

 أنبأنا الضياء عبد اخلالق بن أجنب ،علي بن مودود
عن أيب األسعد هبة الرمحن بن عبد  ،يف كتابه

يت فاطمة على جد ئرِقُ :قال ،الواحد بن القشريي
وأنا أمسع بسماعها  ،بنت األستاذ أيب علي الدقاق

 أيب مامعن اإل ،على عبد اهللا بن يوسف بن بامويه
 سعيد أمحد بن حممد بن زياد بن األعرايب

  ١.الصويف
                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٠: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٦٤



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٩١  

وغري  الزهد والرقائق والوعيد$جزء 
  #ذلك

 شاهنيأمحد بن بن عمر أيب حفص لإلمام 
 )ه٣٨٥م(

عن  ،أنبأنا أمحد بن علي بن عبد احلق مشافهةً
إن مل يكن  ،إجازةً ،احلافظ أيب احلجاج املزي

والعز  ،أنبأنا أمحد ابن أيب بكر بن سليمان ،مساعاً
قال  ،عبد العزيز بن عبد املنعم بن علي احلراين

 ،من زيد بن احلسن الكنديأنبأنا أبو الي :األول
 :قاال ،أنبأنا حممد بن سعد اهللا الدجاجي :والثاين

أنبأنا أبو منصور عبد الرمحن بن حممد بن عبد 



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٩٢  

 ،أنبأنا أبو احلسني بن املهتدي باهللا ،الواحد القزاز
  ١.حفص عمر بن أمحد بن شاهني أيب مامعن اإل

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم ،٩٠: د الكتب املشهورة واألجزاء املنثورةأساني
  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٦٣



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٩٣  

  #هاداد والزبأحاديث الع$كتاب 
  )ه٣١٦م(البلخي  قيلحممد بن علإلمام 

أخربين به أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن عبيد 
عن أمحد بن أيب  ،فيما قرأت عليه ،اهللا املقدسي

أنبأنا حممد بن عبد الواحد اهلامشي يف  ،طالب
أنبأنا أبو صاعد يعلى بن  ،عن أيب الوقت ،كتابه

أنبأنا أبو حممد عبد الرمحن بن  ،يليضهبة اهللا الفُ
حممد بن عقيل بن مام اإلعن  ،يحر شأمحد بن أيب

  ١.األزهر البلخي

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٨٩



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٩٤  

  #زهد الثمانية من التابعني$جزء 
  )ه٣٢٧م(الرازي  بن أيب حامتامام لإل

قرأته على أيب املعايل عبد اهللا بن عمر األزهري 
بسماعه على حممد بن إمساعيل بن عبد  ،احلالوي

والبدر حممد بن أمحد بن خالد  ،العزيز األيويب
بسماعه له على عبد الويل بن حبري  ،قيالفار

وبإجازة ، على يوسف بن خليل احلافظ ،بسماعه
 ،عن يوسف ،شيخنا عاليا من زينب بنت الكمال

وذاكر  ،أنبأنا أبو القاسم حيىي بن أسعد بن بوش
أنبأنا  ،أنبأنا أبو طالب بن يوسف :قاال ،ابن كامل

زيز أنبأنا علي بن عبد الع ،إبراهيم بن عمر الربمكي



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٩٥  

بن أيب عبد الرمحان مام أيب حممد إلعن ا ،الربذعي
  ١.حامت الرازي

                                                

جتريد /  رسفهامل جماملع، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ١٨٤: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٧٥٢



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٩٦  

  #الورع$كتاب 
  )ه٢٤١م(بن حنبل أمحد  لإلمام

  عنه )ه٢٧٥م (املروذي  رواية أيب بكرب
عن  ،أخربنا به أبو احلسن بن أيب اد مشافهةً

 ،حممد القاسم بن أيب غالب العشاري مشافهةً أيب
عن احلافظ أيب  ،ري مشافهةًأنبأنا أبو احلسن بن املق

أنبأنا أبو طالب عبد  ،الفضل بن ناصر مكاتبةً
 ،عليه القادر بن حممد بن عبد القادر اليوسفي قراءةً

أنبأنا أبو الفتح  ،أنبأنا أبو بكر حممد بن علي اخلياط
أنبأنا أبو بكر أمحد بن جعفر بن  ،بن أيب الفوارس

عن  ،اقلورأنبأنا أبو بكر بن عبد اخلالق ا ،سلم



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٩٧  

أمحد بن حممد بن احلجاج بكر  أيباإلمام 
  ١.املروذي

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
، ٩٢، ٩١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٧٤: الرقم



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

١٩٨  

فضائل التابعني وأخالق $كتاب 
  #الصاحلني

  سعيد بن أسد بن موسى األمويإلمام ل
 )ه٢١٢م(

إذنا  ،أخربنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي
عن جعفر بن  ،عن أمحد بن أيب طالب ،مشافهة
د أنبأنا أبو حمم ،عن أيب القاسم بن بشكوال ،علي

أنبأنا خلف  ،أنبأنا أبو عمر بن عبد الرب ،بن عتاب
عن أيب حممد عبد اهللا بن جعفر بن حممد  ،بن قاسم



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

١٩٩  

عن ، ضححدثنا أمحد بن إسحاق بن وا ،بن الورد
  ١.سعيد بن أسد بن موسى األموياإلمام 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٢: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٧٦



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٠٠  

  #التفرد والعزلة$كتاب 
 ياآلجرحممد بن حسني أيب بكر لإلمام 

  )ه٣٦٠م(
فضل خدجية بنت أيب إسحاق بن على أم ال ئرِقُ

ن وأنا أمسع ع ،إسحاق بن سلطان البعلبكية بدمشق
القاسم بن أيب غالب املظفر بن حممود بن عساكر 

أنبأنا نصر  ،وهي آخر من حدث عنه ،عليه مساعاً
قال  ،بن عبد الرزاق ابن الشيخ عبد القادر اجليلي

قرئ على شهوأجازنا أبو  ،ة الكاتبة وأنا أمسعد
 :ةدهش قالت ،فتح حممد بن عبد الباقي ابن البطيال

وقال ابن  ،أنبأنا أبو غالب حممد بن احلسن الباقالين
أنبأنا أبو  :قاال ،أخربتنا أمة الدالل بنت :البطي



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٠١  

بكر  أيبعن  ،القاسم عبد امللك بن حممد بن بشران
  ١.البصرياآلجري حممد بن احلسني 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
، ٩١، ٩٠: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة ،بريوت. (٢٦٦: الرقم



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٠٢  

  #رسالة السكوت ولزوم البيوت$جزء 
  )ه٤٧١م( علي احلسن بن البناء أيبلإلمام 

أنبأنا حيىي  ،إجازةً ،أخربنا أبو هريرة ابن الذهيب
 ،يتأنبأنا أبو املنجا ابن اللّ ،بن حممد بن سعد مساعاً

أنبأنا  ،أنبأنا أبو الفتح أمحد بن أمحد بن اليعسوب
 ،أبو غالب حممد بن عبد الواحد بن احلسن القزاز

سن بن أيب غالب أمحد بن علي احل أيباإلمام عن 
  ١.احلسن بن البناء

  

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٩٠



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٠٣  

  #رياضة املتعبدين$كتاب 
  )ه٣٦٤م(ي نبن الساأيب بكر لإلمام 

عن علي  ،مشافهةً ،أخربنا أبو إسحاق التنوخي
عن  ،أنبأنا عثمان بن علي القرايف ،بن حيىي الشاطيب

أنبأنا  ،هتشأنبأنا أمحد بن عبد الغفار بن أَ ،السلفي
أيب  ماماإل عن ،بن إسحاق اهلمداين علي بن عمر

  ١.نيبن إسحاق بن السبن حممد بكر أمحد 
  

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٥ :أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٨٩



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٠٤  

  #القناعة$كتاب 
  )ه٣٦٤م(ي نبن الساأيب بكر لإلمام 

أنبأنا أبو  ،أخربنا أبو هريرة ابن الذهيب إجازةً
عن  ،إن مل يكن مساعاً ،حممد ابن أيب غالب إجازةً

 ،الفرج الغزي إذناً وأخربنا به أبو ،رواحةن أيب القاسم اب
إن مل  ،إجازةً ،أنبأنا يونس بن إبراهيم الدبوسي ،مشافهةً

 عن يوسف بن عبد املعطي ويوسف بن حممود ،يكن مساعاً
أنبأنا أبو  ،مساعاً ،أنبأنا أبو طاهر السلفي :قالوا ،الساوي

أنبأنا علي بن عمر بن إسحاق  ،بكر بن مردويه
األسداببن بن حممد ر أمحد أيب بك ماماإل عن، ياذ

يإسحاق بن الس١.ن  
                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
، ٩٥، ٩٤: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٨٦: الرقم



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٠٥  

  #الرهبان$كتاب 
  )زيد األسلمي( حممد بن يزيدلإلمام 

 ،مكاتبةً إجازةً ،أخربنا أمحد بن أيب بكر بن العز
 إجازةً ،أنبأنا جعفر بن علي ،عن سليمان بن محزة

أنبأنا أبو املطهر  ،أنبأنا السلفي ،إن مل يكن مساعاً
الرمحن بن حممد أنبأنا عبد  ،محد بن حممد

أنبأنا احلسن بن إسحاق ابن إبراهيم بن  ،الذكواين
عن اإلمام  ،أنبأنا احلسن بن علي الشعراين ،زيد

  ١.)زيد األسلمي( حممد بن يزيد

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩١: املشهورة واألجزاء املنثورة أسانيد الكتب

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٦٩



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٠٦  

  #السرائر$كتاب 
  )ه٣١٣م( علي بن سعيد العسكري ماملإل

قرأته على أيب احلسن علي بن حممد بن أيب 
ا احلافظ الضياء أنبأن ،عن سليمان بن محزة ،اد

أخربنا أبو  ،مساعاً ،حممد بن عبد الواحد املقدسي
 ،أنبأنا حممود بن إمساعيل الصرييف ،جعفر الصيدالين

 ،أنبأنا أبو بكر القباب ،شاذانأنبأنا أبو بكر بن 
  ١.علي بن سعيد العسكري ماماإل عن

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٤: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٨٤



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٠٧  

  #نوادر األصول$كتاب 
  )ه٣٢٠م(ي حكيم الترمذلل

 ،بن حممد بن أيب ادأخربنا أبو احلسن علي 
عن سليمان بن محزة عن عيسى بن  ،مشافهةً إذناً

عن أيب سعد  ،وهو آخر من حدث عنه ،عبد العزيز
وهو آخر من  ،عبد الكرمي بن حممد السمعاين

أنبأنا أبو الفضل حممد بن علي بن  ،حدث عنه
أنبأنا إسحاق بن إبراهيم  ،إجازةً ،سعيد بن املطهر

أنبأنا أبو بكر حممد بن  ،طيببن حممد السويف اخل
أنبأنا أبو نصر أمحد بن أحيد  ،عبد الرمحن املقربي



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٠٨  

عبد اهللا حممد  احلكيم أيبعن  ،نديكَيمحدان البِ
  ١.بن علي الترمذي

                                                

جتريد /  رسهفامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٤: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٨١



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٠٩  

  #أخبار الرهبان ومواعظهم$كتاب 
 الرازيام بن حممد متأيب القاسم  ماملإل

  )ه٤١٤م(الصويف 
القرشي يف  أخربنا به إبراهيم بن حممد بن حممد

أنبأنا حممد بن  ،مساعاً ،أنبأنا حممد بن أزبك ،كتابه
حدثنا أبو القاسم عبد  ،عبد املؤمن الصوري
عن عبد الكرمي بن  ،اينتسرحلَالصمد بن حممد ا

 مامإلعن ا ،أنبأنا عبد العزيز بن أمحد الكتاين ،محزة
  ١.الصويف ام بن حممد الرازيمتأيب القاسم 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٦٨



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢١٠  

  #وذكر الدنياحفظ اللسان $كتاب 
  )ه٢٨٧( بن أيب عاصمأيب بكر  ماملإل

أنبأنا  ،شفاهاً ،أنبأنا به أبو اليسر بن الصائغ
 ،احلافظ أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن املزي

أنبأنا أبو جعفر الصيدالين  ،أنبأنا أمحد بن شيبان
أنبأنا أبو  ،أنبأنا حممود ابن إمساعيل الصرييف ،إجازةً

 ماماإلعن  ،نا أبو بكر القبابأنبأ ،بكر بن شاذان
يب أبن بن عمرو بن ضحاک بن خملد أيب بكر 

  ١.شيباينالعاصم 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، ر العسقالينحلافظ ابن حجا  .١
: الرقم، ٩٤: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٨٥



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢١١  

  #التوبة واملثابة$كتاب 
  )ه٢٨٧( بن أيب عاصمأيب بكر  ماملإل

أخربنا به أبو العباس أمحد بن أيب بكر بن العز 
 ،عن حممد بن علي بن ساعد يف آخرين ،يف كتابه
إن مل  ،إجازةً ،احلافظ أنبأنا يوسف بن خليل :قالوا

أنبأنا أبو رشيد متيم بن أيب الفتوح بن  ،يكن مساعاً
وأبو بكر أمحد بن  ،ئحممد بن أيب القاسم املقر

رسه وغريمهات. 
وبإجازة شيخنا من سليمان بن محزة  )ح(

ومن زينب بنت عبد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد 
أنا ضياء أنب :قاال ،إن مل يكن مساعاً ،بن عبد اجلبار

أنبأنا عبد  ،الدين حممد ابن عبد الواحد مساعاً
أنبأنا أبو بكر  :قالوا ،الواحد بن القاسم الصيدالين
أنبأنا أبو طاهر بن  ،بن علي بن أيب ذر الصاحلاين



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢١٢  

أنبأنا أبو جعفر  :قال ،عبد الرحيم وبه إىل الضياء
 ،أنبأنا حممود بن إمساعيل ،حممد بن أمحد بن نصر

أيب  ماماإلعن  ،كالمها ،بكر بن شاذانأنبأنا أبو 
يب عاصم أبكر بن عمرو بن ضحاک بن خملد بن 

  ١.شيباينال

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٤: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٨٣



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢١٣  

  #القناعة$كتاب 
أيب العباس أمحد بن شيخ الصوفية  ماملإل

  )ه٢٩٨م( البغدادي وقحممد بن مسر
عن عيسى بن  ،قرأته على فاطمة بنت املنجا

أبو  أنبأنا ،أنبأنا جعفر بن علي ،عبد الرمحن املطعم
أنبأنا أبو اخلطاب نصر بن  ،مساعاً ،طاهر السلفي
أنبأنا أبو احلسن حممد بن أمحد بن  ،أمحد بن البطر

عن  ،أنبأنا جعفر بن حممد بن نصر اخللدي ،رزقويه
أيب العباس أمحد بن حممد بن شيخ الصوفية  ماماإل

  ١.البغدادي مسروق

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٨٧



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢١٤  

 #الذكر$كتاب 
 ريايبفر بن حممد بن املستفاض الفجع ماملإل

 )ه٣٠١م(

باب الترغيب يف ذكر اهللا $قرأته من أوله إىل 
وهو قدر ثلثي اجلزء األول من  #تعاىل واإلكثار منه

مسعه على الكمال أمحد بن علي بن عبد  ،جتزأته
من أول اجلزء السادس  ،وقرأت ،احلق الدمشقي

يف ال  يوِباب ما ر$ومن  ،مجيعه إىل آخر الكتاب
 ،وهو أكثر من ربع الكتاب #حول وال قوة إال باهللا

على  ،على العماد أيب بكر بن إبراهيم بن العز
 ،املسند أيب عبد الرمحن عبد اهللا بن خليل احلرستاين

وأخربتنا جبميعه عائشة بنت حممد بن إمساعيل 
بسماع األربعة على عائشة  ،احلريري إجازة به
عبد بسماعها على  ،ةيانِرحلْم الَّسملْبنت حممد بن ا



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢١٥  

أنبأنا  ،بن عبد املنعم اليلداين مالرمحن ابن أيب الفه
أنبأنا أبو طالب  ،أبو القاسم حيىي بن أسعد بن بوش
أنبأنا عبد العزيز  ،عبد القادر بن حممد بن يوسف

أنبأنا أبو سعيد احلسن بن جعفر  ،بن علي األزجي
جعفر بن حممد بن  مامإلا عن ،السمسار

  ١.املستفاض الفريايب

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ١٠٣: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٤٠



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢١٦  

 #بكاءال$كتاب 
 فر بن حممد بن املستفاض الفريايبجع ماملإل

 )ه٣٠١م(

عن سليمان بن  ،قرأته على فاطمة بنت املنجا
أنبأنا احلافظ ضياء الدين حممد بن عبد  ،محزة

أنبأنا عبد الواحد بن القاسم  ،الواحد املقدسي
 ،يذشخأنبأنا إمساعيل بن الفضل اُأل ،الصيدالين

أنبأنا عبد اهللا بن  ،لرحيمأنبأنا أبو طاهر بن عبد ا
  ١.جعفر بن حممد بن املستفاض الفريايب مامعن اإل ،حممد

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٨٨



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢١٧  

  #فضيلة الشكر$كتاب 
 خلرائطياأيب بكر حممد بن جعفر  ماملإل

  )ه٣٢٧م(
قرأته على عمر بن حممد بن أمحد بن سلمان 

بسماعه له على داود بن عمر بن يوسف  ،البالسي
نبأنا أبو أ ،بسماعه على جده ،بن عمر اخلطيب
 ،أبو حممد هبة اهللا األكفاينا أنبأن ،طاهر اخلشوعي

وأبو  ،أنبأنا حممد بن عقيل بن أمحد بن بندار
 :قاال ،احلسن أمحد بن عبد الواحد بن أيب احلديد

أنبأنا أبو بكر حممد بن أمحد بن عثمان بن أيب 



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢١٨  

أيب بكر حممد بن جعفر  مامإلا عن ،احلديد
  ١.خلرائطيا

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
، ١٠١، ١٠٠: املنثورةأسانيد الكتب املشهورة واألجزاء 

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٢٦: الرقم



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢١٩  

  #لقلوباعتالل ا$كتاب 
 خلرائطيأيب بكر حممد بن جعفر ا ماملإل

  )ه٣٢٧م(
أنبأنا أبو  ،إجازةً ،أخربنا أبو هريرة ابن الذهيب

عن  ،إن مل يكن مساعاً إجازةً ،نصر بن الشريازي
أنبأنا أبو الفضل عبد اهللا  ،يعيش عن علي املوصلي

أنبأنا أبو احلسن علي بن حممد  ،بن أمحد الطوسي
أنبأنا أمحد بن  ،القاسم بن بشرانأنبأنا أبو  ،العالف
أيب بكر حممد بن جعفر  مامإلاعن  ،نديعلي الك

  ١.خلرائطيا

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ١٠١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٢٨



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٢٠  

  #فضيلة التواضع$
 جلوهريسن بن علي ااحلحممد أيب  ماملإل

  )ه٣٦٣م(
أخربنا أبو حممد عمر بن حممد بن أمحد بن 

وعائشة بنت حممد بن إمساعيل  ،سلمان البالسي
 ،من عائشة وإجازةً ،على األول مساعاً ،احلريري

وزينب  ،أنبأنا احلافظ مجال الدين املزي :قال األول
على عائشة  ئرِقُ :وقالت عائشة ،بنت الكمال

قال  .وحنن نسمع ،ةيانِرحلْم الَّسملْبنت حممد بن ا
وقالت  ،ريخلأنبأنا أبو العباس أمحد ابن أيب ا :املزي

أنبأنا عبد الرمحن بن أيب  :زينب وبنت املسلم
 ،مساعاً :واألخرى ،إجازةً :قالت زينب ،الفهم

قال  .أنبأنا أبو القاسم حيىي بن أسعد بن بوش :قاال
 إجازةً ،وابن أيب اخلري ،مساعاً :ابن أيب الفهم



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٢١  

 أيب مامعن اإل ،أنبأنا أبو طالب ابن يوسف ،مكاتبةً
  ١.حممد احلسن بن علي اجلوهري

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ١٠١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٢٩



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٢٢  

  #املواعظ$كتاب 
  )ه٢٢٤م(القاسم بن سالم  أيب عبيد ماملإل

 ،أنبأنا به أبو اليسر أمحد بن عبد اهللا بن الصائغ
 ،أنبأنا عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهلادي ،شفاهاً
 ،أنبأنا عبد الوهاب بن حممد بن الناصح ،مساعاً

أنبأنا أبو بكر  ،أنبأنا أبو جعفر الصيدالين يف كتابه
 ،ستوورخبين املعروف حممد بن عبد اهللا األصبها

أنبأنا أبو القاسم  ،أنبأنا حممد بن عبد اهللا بن ريذة
أيب  مامعن اإل ،حدثنا علي بن عبد العزيز ،الطرباين

  ١.القاسم بن سالم عبيد

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٧٠



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٢٣  

  #املواعظ$
  )ه٣٣٦م( أيب جعفر بن املناديلإلمام 

 ،أخربنا أبو احلسن علي بن حممد بن أيب اد
نا أبو موسى بن احلافظ أنبأ ،عن سليمان بن محزة

أخربنا احلافظ أبو حممد عبد  ،عبد الغين يف كتابه
بكر حممد  أنبأنا أبو ،العزيز بن حممود بن األخضر

  .بن عبيد اهللا الزاغوين
وأنبأنا به عاليا أبو احلسن  :قال سليمان )ح(

أنبأنا أبو  ،عن ابن الزاغوين ،بن املقري يف كتابه
 ،أبو احلسن بن الصلتأنبأنا  ،حممد بن أيب عثمان

  ١.أيب جعفر بن املنادي ماماإل عن
                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم، ٩١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٧١



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٢٤  

  #املواعظ والرقائق$اجلزء العاشر من 
 )ه٤٤٦م(الصويف  أيب علي األهوازي ماملإل

 ،أخربنا به العماد أبو بكر بن العز الفرائضي
إن مل  ،عن أيب عبد اهللا بن الزراد إجازةً ،مشافهةً

 ،بن أيب اليسرأنبأنا إمساعيل بن إبراهيم  ،يكن مساعاً
أنبأنا أبو القاسم نصر  ،أنبأنا أبو حممد بن عساكر

 ،منه لستة عشر حديثاً مساعاً ،بن أمحد بن مقاتل
 عن، ودكُطْأنبأنا جدي مقاتل بن م ،وإجازة لباقيه

  ١.الصويف أيب علي األهوازي مامإلا

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم ،٩١: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٧٢



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٢٥  

  #الوصية$
  )ه٦٢٠م(املقدسي  ابن قدامة ماملإل

عبد احلافظ يف  أخربنا عبد اهللا بن عمر بن
أنبأنا أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن متام يف  ،كتابه
أنبأنا الشمس حممد بن الكمال عبد  :قالوا ،آخرين

هللا بن الشيخ املوفق عبد اعن  ،الرحيم املقدسي
  ١.أمحد بن قدامة املقدسي

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم ،٩٦: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٩٤



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٢٦  

  #كفاية املتعبد$
 ملنذرياحممد عبد العظيم  يبأاحلافظ  ماملإل

  )ه٦٥٦م(
عن  ،مي بنت أمحد بن حممد األذرعيةأخربتنا مر

أيب احلافط  ماماإل عن ،مساعاً ،علي ابن عمر الواين
  ١.املنذريحممد عبد العظيم بن عبد القوي 

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم ،٤٠٣: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٨٠٠



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٢٧  

  #والتعففالقناعة $كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
قرأت على الشيخ املسند أيب الفرج عبد الرمحن 

من أول الكتاب إىل  ،يبن أمحد بن املبارك الغز
وهو قدر نصف  #دجِأَ تنا كُم ينع بهذَو$ :قوله

حدثين  ،ورمبا أفرد يف جزء ،اجلزء األول منه
بسماعه هلذا القدر على أيب النون يونس بن إبراهيم 

أنبأنا أبو  ،وإجازة لسائره ،بن عبد القوي الدبوسي
احلسن علي بن احلسني بن علي بن منصور 

قرأت عليه وأنا أمسع  ،ي املعروف بابن املقريالبغداد
وهو  ،وإجازة إن مل يكن مساعا لسائره ،هلذا القدر

عن أيب الكرم  ،آخر من حدث عنه بالسماع



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٢٨  

هو آخر من حدث  ،املبارك بن احلسن الشهرزوري
 .عنه

وقرأت مجيع الكتاب على فاطمة بنت  )ح(
ئم حممد ابن املنجا عن أيب بكر بن أمحد بن عبد الدا

وعيسى ابن عبد الرمحن املطعم بسماعهما له على 
 ؛جلميعه :قال األول .حممد بن إبراهيم اإلربلي

قرئ على  :قال .للجزء األول منه :وقال الثاين
شهدة الكاتبة وحنن نسمع بسماعها هي 

والشهري على احلسني بن أمحد بن طلحةورِز، 
الفرج أنبأنا علي بن  ،أنبأنا حممود بن عمر العكربي

عن اإلمام احلافظ أيب بكر ، بن أيب روح العكربي
  ١.عبد اهللا بن أيب الدنيا القرشي البغدادي

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم ،٩٦: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٩٥



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٢٩  

  #احلذر والشفقة$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
عن يونس بن أيب  ،أنبأنا به أبو علي الفاضلي

إن مل  إجازةً ،أنبأنا أبو احلسن بن املقري ،إسحاق
أنبأنا الفضل بن سهل اإلسفراييين يف  ،عاًيكن مسا

عن اخلطيب أيب بكر بن علي بن ثابت  ،كتابه
أنبأنا أبو علي  ،أنبأنا أبو احلسني بن بشران ،احلافظ

عن اإلمام احلافظ أيب بكر  ،الربذعي بن صفوان
  ١.عبد اهللا بن أيب الدنيا القرشي البغدادي

                                                

جتريد /  رسفهامل املعجم، حلافظ ابن حجر العسقالينا  .١
: الرقم ،٩٦: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٩٦



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٣٠  

  #التوبة$كتاب 
 ا البغداديلإلمام احلافظ ابن أيب الدني

  )ه٢٨١م(
 إذناًالعراقي أخربنا أبو الفضل بن احلسني 

أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن  ،شافهةًم
بن البخاري أنبأنا الفخر علي بن أمحد  ،القاسم
 ،وأبو حممد عبد الرب ،أنبأنا أبو بكر حممد ،املقدسي

أوالد احلافظ أيب  ،فاختة ئنوأم ها ،وأم أنس فاطمة
وأبو احلسن علي  ،سن بن أمحد اهلمذاينالعالء احل

وأبو  ،وأبو مسلم أمحد بن شريويه ،بن عبد الرشيد
من السبعة من  القاسم عبد السالم بن طاهر إجازةً

أنبأنا أبو اخلري حممد بن أمحد بن عمر  :قالوا .مهذان
 ،أنبأنا أبو عمرو بن أيب عبد اهللا بن منده ،الباغبان

أنبأنا أمحد بن  ،وهريأنبأنا احلسن بن حممد بن أ



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٣١  

بن أيب امام احلافظ اإل عن ،اينبنحممد بن عمر اللَ
  .الدنيا البغدادي

أبو هريرة ابن الذهيب  وأنبأنا به عالياً )ح(
عن القاسم بن املظفر عن كرمية بنت عبد  ،مشافهةً

أنبأنا أبو عمرو بن  ،عن الباغبان ،الوهاب وغريها
سن بن حممد بن أنبأنا احل ،أيب عبد اهللا بن منده

أنبأنا أمحد بن حممد بن عمر اللَ ،وهأرينعن ، اينب
اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا 

  ١.القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٦: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٩٧



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٣٢  

  #حماسبة النفس$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
بإجازته  ،قرأته على الشيخ أيب إسحاق التنوخي

بسماعه على  ،بن عبد الدائم من أيب بكر بن أمحد
 ةدهقرئ على ش :قال ،حممد بن إبراهيم اإلربلي

أنبأنا طراد بن حممد بن علي  ،وحنن نسمع ،الكاتبةَ
أنبأنا أبو علي  ،شرانأنبأنا أبو احلسني بن بِ ،الزينيب

عن اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن ، بن صفوان
  ١.أيب الدنيا القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٦: هورة واألجزاء املنثورةأسانيد الكتب املش

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٩٨



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٣٣  

 #اليقني$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
بإجازته  ،قرأته على الشيخ أيب إسحاق التنوخي

بسماعه على  ،من أيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم
 ةدهقرئ على ش :قال ،حممد بن إبراهيم اإلربلي

أنبأنا طراد بن حممد بن علي  ،وحنن نسمع ،الكاتبةَ
أنبأنا أبو علي  ،شرانو احلسني بن بِأنبأنا أب ،الزينيب

عن اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن ، بن صفوان
 ١.أيب الدنيا القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٦: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٩٩



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٣٤  

  #باهللاحسن الظن $كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
أخربنا به الشيخ أبو إسحاق التنوخي يف آخرين 

بن إبراهيم  عن زينب بنت إمساعيل ،مشافهةً إذناً
أنبأنا  ،ألحدهم إن مل يكن مساعاًةً إجاز ،اخلباز

أنبأنا احلافظ أبو حممد عبد  ،أمحد بن عبد الدائم
 ١،أنبأنا أبو الوفاء حممود الكداوي ،الغين املقدسي

أنبأنا أبو  ،أنبأنا طراد بن حممد بن علي الزينيب
 عن، أنبأنا أبو علي بن صفوان ،احلسني بن بشران

  .افظ ابن أيب الدنيا البغدادياإلمام احل

                                                

  .هو حممود بن محكاء  .١



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٣٥  

أبو حممد بن  ،قال شيخنا وأنبأنا به عاليا )ح(
عن  ،عن أيب احلسن بن املقري ،عساكر إجازةً

طراد بن حممد بن عن الفضل بن ناصر  احلافظ أيب
أنبأنا أبو  ،أنبأنا أبو احلسني بن بشران ،علي الزينيب

عن اإلمام احلافظ أيب بكر عبد ، علي بن صفوان
  ١. بن أيب الدنيا القرشي البغدادياهللا

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، اليناحلافظ ابن حجر العسق  .١
، ٩٧، ٩٦: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٠٠: الرقم



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٣٦  

  #اخلمول والتواضع$
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
عن  ،أخربنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي مشافهةً

أنبأنا الفخر علي بن  ،احلافظ أيب احلجاج املزي
أنبأنا عمر بن حممد  ،أمحد بن عبد الواحد املقدسي

عد أمحد ابن حممد أنبأنا أبو س ،بن طربزذ
أنبأنا أبو عمرو عبد الوهاب بن أيب عبد  ،البغدادي

أنبأنا  ،أنبأنا احلسن بن حممد بن يوه ،اهللا بن منده
عن اإلمام احلافظ أيب ، أمحد ابن حممد بن عمر

  ١.بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا القرشي البغدادي
                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٧: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٠١



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٣٧  

  #حشالفُ وذم لمحلا$
 غداديلإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا الب

  )ه٢٨١م(
أخربنا عمر بن حممد بن أمحد بن أمحد بن 

إن  عن زينب بنت الكمال إجازةً ،سلمان مشافهةً
عن حممد بن عبد الكرمي وحممد بن  ،مل يكن مساعاً

أنبأنا أبو احلسن علي بن حيىي بن  :قاال ،مقبل
أنبأنا أبو  ،أنبأنا أيب ،أنبأنا حيىي ابن البناء ،احرالطَ

أنبأنا أمحد بن  ،ي بن حممد بن بشراناحلسني بن عل
عن اإلمام احلافظ أيب بكر عبد ، حممد بن جعفر

  ١.اهللا بن أيب الدنيا القرشي البغدادي
                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٧: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٠٢



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٣٨  

  #الوجل$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
أخربين به أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن 

 ،بقراءيت عليه للكتاب املذكور ،صديق الدمشقي
سوى من األول األمثال اليت ذكر ابن أيب الدنيا أنه 

فساقها بغري إسناد إىل  ،وجدها عن بعض املتقدمني
 ،فلم أقرأها بسماعه جلميع الكتاب ،آخر كتابه

أبو العباس أمحد بن أيب  ،وهم ،على املشايخ الثالثة
 ،واحلافظ أبو احلجاج املزي ،طالب بن الشحنة

أيب حممد القاسم بن افظ مساعا عليهما من لفظ احل
أنبأنا علي بن  ،أنبأنا علي بن بلبان ،زايلبِرحممد ال

أنبأنا مشس الدين حممد  :وقال املزي ،أيب الفخار
أنبأنا  :وقال الربزايل أيضا ،ابن الكمال عبد الرحيم



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٣٩  

أنبأنا الشيخ  :قاال ،إمساعيل ابن عبد الرمحن الفراء
  .ةاهللا بن أمحد بن قدام املوفق أبو حممد عبد

أجنب بن  وقال ابن الشحنة أخربنا عالياً )ح(
أنبأنا أبو بكر  :قال الثالثة ،أيب السعادات يف كتابه

أنبأنا طراد بن حممد بن علي  ،أمحد بن املقرب
أنبأنا أبو علي  ،أنبأنا أبو احلسني ابن بشران ،الزينيب

عن اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن ، بن صفوان
  ١.البغدادي أيب الدنيا القرشي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٨: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، ريوتب. (٣٠٧



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٤٠  

 #اخلائفني$ كتاب
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
 إذناً ،أنبأنا به احلافظ أبو الفضل بن احلسني

عن ست العرب ابنة حممد بن علي بن  ،مشافهةً
عليها عن جدها  قراءةً ،أمحد بن عبد الواحد

 ،أنبأنا عمر بن حممد بن طربزذ ،حضورا وإجازةً
أنبأنا  ،نصور عبد الرمحن بن حممد القزازأنبأنا أبو م

أنبأنا أبو عبد اهللا بن  ،اخلطيب أبو بكر بن ثابت
عن ، أنبأنا أبو علي بن صفوان ،دوست العالف



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٤١  

اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا 
  ١.القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٨: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٠٨



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٤٢  

  #اهلم واحلزن$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
 نبأنا احلافظ أبو الفضل بن احلسني إذناًأ

عن ست العرب ابنة حممد بن علي بن  ،مشافهةً
عليها عن جدها  قراءةً ،أمحد بن عبد الواحد

 ،أنبأنا عمر بن حممد بن طربزذ ،حضورا وإجازةً
أنبأنا  ،أنبأنا علي بن طراد بن حممد بن علي الزينيب

بو علي بن أنبأنا أ ،أنبأنا أبو احلسني بن بشران ،أيب
اإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا  عن، صفوان

  .البغدادي
 ،الشيخ أبو إسحاق التنوخي أنبأنا عالياً )ح(

 ،تيعن أيب املنجا بن اللّ ،يب طالبأعن أمحد بن 
أنبأنا أبو  ،أنبأنا مسعود بن احلسن الثقفي يف كتابه



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٤٣  

أنبأنا احلسن بن  ،عمرو بن أيب عبد اهللا بن منده
، أنبأنا أمحد بن حممد بن عمر اللنباين ،حممد بن يوه

عن اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا 
  ١.القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٨: ثورةأسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املن

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٠٩



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٤٤  

  #العزلة واالنفراد$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
عن عيسى بن  ،قرأت على فاطمة بنت املنجا

عبد الرمحن املطعم بسماعه على جعفر بن علي 
أنبأنا  ،أنبأنا احلافظ أبو طاهر السلفي ،مدايناهل

أنبأنا أبو  ،رزق اهللا بن عبد الوهاب التميمي إجازةً
عن ، أنبأنا أبو علي بن صفوان ،احلسني بن بشران

اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا 
  ١.القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٨: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣١٢



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٤٥  

  #الرقة والبكاء$كتاب 
 بغداديلإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا ال

  )ه٢٨١م(
 ،أنبأنا أبو العباس أمحد بن أيب بكر يف كتابه

   .إن مل يكن مساعاً أنبأنا سليمان بن محزة إجازةً
 ،وأخربنا أبو هريرة ابن الذهيب إجازةً )ح(

إن مل يكن  أنبأنا القاسم ابن املظفر الطبيب إجازةً
بن كالمها عن أيب الوفاء حممود بن إبراهيم  ،مساعاً
 أنبأنا أبو اخلري حممد بن أمحد املوقت ،يالعبدمنده 

 أنبأنا عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق ،الباغبان
عن ، أنبأنا اللنباين ،هوحلسن بن يأنبأنا ا ،بن منده



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٤٦  

اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا 
  ١.القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٩: ب املشهورة واألجزاء املنثورةأسانيد الكت

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣١٣



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٤٧  

  #ايب الدعوةجم$كتاب 
 يلإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغداد

  )ه٢٨١م(
قرأته على العماد أيب بكر بن إبراهيم بن العز 

وعلى عمر بن حممد بن أمحد  ،املقدسي بالصاحلية
بسماعهما من زينب بنت  ،جبامع دمشق ،البالسي

 ،يقلَعن أعز بن فضائل بن الع ،الكمال املقدسية
بسماعها  ،بنت أمحد الكاتبة ةَدهقرئ على ش :قال

أنبأنا ابن  ،ا ابن بشرانأنبأن ،من طراد بن حممد
اإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا  عن، صفوان 
وبسماع شيخنا األول من احلافظ أيب  ،البغدادي

 ،وأخيه حممد بن عبد الرمحن املزي ،احلجاج املزي
الشمس حممد بن الكمال عبد بسماعهما من 

الشيخ املوفق عبد اهللا بن أمحد بسماعه من ، الرحيم



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٤٨  

عن أبيه حممد بن  ،يخنا الثاينوبسماع ش ،بن قدامة
وبسماعه على التاج  ،أمحد بن عمر بن سليمان

بسماعه هو واملوفق  ،يهومحعبد اهللا بن عمر بن 
على شهوبسماع املوفق أيضا على أيب  ،ة بسندهاد

ونفيسة بنت حممد البزازة ،ببكر أمحد بن املقر، 
عن  ،بن حممد بن علي الزينيب بسماعها على طراد

، علي بن صفوان أيبعن  ،احلسني بن بشران أيب
عن اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا 

  ١.القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٩: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣١٤



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٤٩  

  #التواضع$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
 إجازةً ،أخربنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي

عن أيب املنجا بن  ،عن أمحد بن أيب طالب ،مشافهةً
 ،أنبأنا مسعود ابن احلسن الثقفي يف كتابه ،تيللّا

 ،بن منده أنبأنا عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق
أنبأنا احلسن بن حممد بن يعن  ،أنبأنا الكسائي ،هو

اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا 
  ١.القرشي البغدادي

                                                

جتريد / فهرس املعجم امل، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٩: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣١٦



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٥٠  

  #التقوى$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
 إجازةً ،أخربنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي

عن أيب املنجا بن  ،عن أمحد بن أيب طالب ،مشافهةً
 ،أنبأنا مسعود ابن احلسن الثقفي يف كتابه ،تياللّ

 ،بن منده أنبأنا عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق
أنبأنا احلسن بن حممد بن يعن ،أنبأنا الكسائي ،هو 

  .أيب الدنيا البغدادياإلمام احلافظ ابن 
 ،الشيخ أبو إسحاق التنوخيوأخربنا  )ح(

أنبأنا  ،عن حممد بن إبراهيم بن غنائم، مشافهةً
أنبأنا عمر ابن حممد بن  ،الفخر علي بن البخاري

 ،وأخربنا إمساعيل بن عمر السمرقندي ،طربزذ
أنبأنا أمحد بن حممد بن  ،ندارأنبأنا علي بن أمحد الب



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٥١  

عن ، نبأنا احلسني بن صفوانأ ،فوست العالد
اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا 

  ١.القرشي البغدادي
  

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٩: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣١٧



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٥٢  

  #اإلخالص والنية$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
 إجازةً ،أخربنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي

عن أيب املنجا بن  ،عن أمحد بن أيب طالب ،مشافهةً
 ،أنا مسعود ابن احلسن الثقفي يف كتابهأنب ،تياللّ

 ،بن منده أنبأنا عبد الوهاب بن حممد بن إسحاق
أنبأنا احلسن بن حممد بن يعن  ،أنبأنا الكسائي ،هو

اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا 
  ١.القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، جر العسقاليناحلافظ ابن ح  .١
: الرقم، ٩٩: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣١٨



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٥٣  

 #ا عن اهللالرض$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
أنبأنا  ،إجازةً ،أخربنا أبو هريرة ابن الذهيب

للمنتقى  ،عليه القاسم بن املظفر ابن عساكر مساعاً
أنبأنا  ،عن أيب الوفاء بن منده ،لسائره منه وإجازةً

أنبأنا عبد ، بو سعد أمحد بن حممد بن البغداديأ
أنبأنا احلسن بن  ،الوهاب بن أيب عبد اهللا بن منده

حممد بن يعن  ،أنبأنا أمحد بن حممد اللنباين ،هو
اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا 

  ١.القرشي البغدادي
                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٩٩: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨ ،مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣١٩



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٥٤  

  #مكائد الشيطان$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
عن يونس بن  ،أنبأنا أبو علي الفاضلي شفاهاً

عن  ،أنبأنا أبو احلسن بن املقري مشافهةً ،إسحاق أيب
أنبأنا أبو الفوارس طراد بن حممد  ،اصم بن احلسنع

عن ، أنبأنا ابن صفوان ،أنبأنا ابن بشران ،بن علي
اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا 

  ١.القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
، ١٠٠، ٩٩: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٢٠: الرقم



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٥٥  

  #التوكل$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
قي أنبأنا املسند تاج الدين حممد بن اإلمام ت

الدين أمحد بن عبد الرزاق بن موسى 
وأبو العباس  ،مشافهةً إذناً ،الشافعي ،اإلسكندراين

 ،أمحد بن أيب بكر بن عبد احلميد املقدسي يف كتابه
أنبأنا عمر بن حممد بن حيىي بن عثمان  :قال األول

أنبأنا حممد ابن  :وقال الثاين ،ابن سعد العتيب
د الرمحن بن مكي أنبأنا عب :قاال ،يعقوب اجلرائدي
أنبأنا أبو اخلطاب نصر  ،أنبأنا جدي ،سبط السلفي

 ،أنبأنا أبو احلسني بن بشران ،بن أمحد بن البطر



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٥٦  

عن اإلمام احلافظ أيب ، أنبأنا أبو علي ابن صفوان
  ١.بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: مالرق، ١٠٠: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٢٢



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٥٧  

  #التفكر واالعتبار$كتاب 
 غداديلإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا الب

  )ه٢٨١م(
عن  ،أخربنا الشيخ أبو إسحاق التنوخي مشافهةً

التقي أمحد بن الصالح حممد بن أمحد بن بدر بن 
 ،أنبأنا بن طربزذ ،أنبأنا الفخر بن البخاري ،تبع

أنبأنا عاصم بن  ،أنبأنا املبارك بن أمحد بن بركة
أنبأنا ابن  ،أنبأنا أبو احلسني بن بشران ،احلسن
م احلافظ ابن أيب الدنيا اإلما عن، صفوان

  .البغدادي
أمحد بن أيب  قال شيخنا وأخربنا به عالياً )ح(
عن  ،عن حممد بن عبد الواحد اهلامشي ،طالب

أبو احلسن علي بن  يضاًأ وأنبأنا به عالياً ،املبارك به
عن القاسم بن  ،مشافهةً حممد بن أيب اد إذناً



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٥٨  

بن املقري أنبأنا أبو احلسن علي بن احلسني  ،املظفر
أنبأنا أمحد بن أمحد بن  ،إن مل يكن مساعاً إجازةً

علي السمني يف كتابه أنبأنا أبو غالب شجاع بن 
أنبأنا  ،عن أيب احلسني بن بشران ،فارس الذهلي

عن اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا ، ابن صفوان
  ١.بن أيب الدنيا القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ١٠٠: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٢٣



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٥٩  

  #الصمت$كتاب 
  الدنيا البغداديلإلمام احلافظ ابن أيب

  )ه٢٨١م(
أخربنا به أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن غشم 

 مذَ :تلْقُ$ :بسماعه من قوله ،مكاتبة من دمشق
إىل آخر الكتاب على زينب بنت  #بِذكَالْ

وإجازة لسائره عن أيب القاسم حيىي بن أيب  ،الكمال
وأيب جعفر حممد بن عبد  ،السعود بن القمرية

قرئ على جتين بنت عبد اهللا  :قالوا ،يالكرمي السيد
وحنن نسمع أن احلسني بن أمحد بن  ،الوهبانية

أنبأنا احلسن بن احلسن بن  ،أخربهم ،طلحة النعايل
عن اإلمام ، أنبأنا أبو علي بن صفوان ،املنذر



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٦٠  

احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا القرشي 
  ١.البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ١٠٠: ألجزاء املنثورةأسانيد الكتب املشهورة وا

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٢٤



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٦١  

 #ر هللالشك$
  الدنيا البغداديلإلمام احلافظ ابن أيب

  )ه٢٨١م(
بإجازته  ،قرأته على الشيخ أيب إسحاق التنوخي

وأيب العباس  ،من أيب بكر بن أمحد بن عبد الدائم
أنبأنا حممد  :قال األول ،أمحد بن أيب بكر األرموي

ة الكاتبة دهبسماعه من ش ،بن إبراهيم اإلربلي
بسماعها من أيب احلسني أمحد ابن عبد القادر بن 

أنبأنا عبد الرمحن بن  :وقال الثاين ،مد بن يوسفحم
مكي الطرابلسي بسماعه من جده أيب الطاهر ه ألم

 ،أنبأنا حممد بن عبد السالم األنصاري ،السلفي
وأبو سعد حممد بن عبد الكرمي بن خيشش، 

وابن عبد السالم من أيب  ،بسماع ابن يوسف
 ،يششوبسماع ابن خ ،ريفحلُالقاسم عبد الرمحن ا



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٦٢  

من أيب علي احلسن بن أمحد ابن إبراهيم بن 
أنبأنا أبو بكر أمحد بن احلسن ابن  :قاال ،شاذان

عن اإلمام احلافظ أيب بكر عبد اهللا ، سلمان النجاد
  ١.بن أيب الدنيا القرشي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ١٠٠: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٢٥



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٦٣  

  #الذكر$كتاب 
 لإلمام احلافظ ابن أيب الدنيا البغدادي

  )ه٢٨١م(
عن  ،املهدوي أنبأنا أبو علي حممد بن أمحد

أنبأنا أبو احلسن بن املقري  ،يونس ابن أيب إسحاق
عن  ،أنبأنا الفضل بن سهل إجازةً ،يف كتابه

أنبأنا أبو احلسني بن  ،اخلطيب أيب بكر البغدادي
عن اإلمام ، أنبأنا أبو علي بن صفوان ،بشران

احلافظ أيب بكر عبد اهللا بن أيب الدنيا القرشي 
  ١.البغدادي

                                                

د جتري/ املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ١٠٢: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٣٣٢



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٦٤  

بتعريف حقوق ء الشفا$كتاب 
  #صاملصطفى 

 قاضي عياض بن موسى اليحصيبال ماملإل
  )ه٥٤٤م(

أخربنا به الشيخ ناصر الدين حممد بن عبد 
 ،الرحيم ابن احلسن بن الفرات مساعا عليه لكله

وح يوسف بن حممد بن حممد أنبأنا أبو الفت
  .الدالصي

وأخربنا ببعضه أبو عبد اهللا حممد بن علي  )ح(
أنبأنا  ،لسائره كله وإجازةً ،عليه السحويل مساعاً

أنبأنا أبو احلسني  :قاال ،الزبري بن علي األسوائي
عن أيب احلسني  ،حيىي بن أمحد بن حممد بن تامتيت



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٦٥  

 عن ،نصاري ابن الصائغحيىي بن حممد بن علي األ
  .القاضي عياض بن موسى اليحصيب مامإلا

أنبأنا  :منها ما ،ويل فيه أسانيد أخر )ح(
عن أيب عبد اهللا  ،و إسحاق التنوخي شفاهاًالشيخ أب

أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن  ،حممد بن جابر
 ،أنبأنا أبو احلسن سهل بن مالك ،هارون مساعاً

 :قال شيخنا ،أنبأنا أبو جعفر بن حكم مساعاً
 ...أنبأنا ،حيىي بن حممد بن سعد وكتب إلينا عالياً

لقاضي عياض ا ماماإل عن ،عن أيب جعفر بن حكم
 .بن موسى اليحصيب

وأنبأنا به أبو علي حممد بن أمحد بن عبد  )ح(
عن حممد بن احلسن بن علي  ،العزيز شفاهاً

أنبأنا أبو احلسن حممد بن احلسني بن  ،احلرائري
رشيق والطاهر حممد ابن احلسني بن احلسن اخلليلي 

أنبأنا أبو احلسني حممد بن أمحد بن  :قاال ،مساعاً



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٦٦  

بأنا أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن حممد أن ،خري
القاضي  ماماإل عن ،بن عيسى التميمي إجازةً
  .مساعاً عياض بن موسى اليحصيب

وأنبأنا أبو حممد عبد اهللا  :قال احلرائري )ح(
عن أيب احلسن علي بن  ،بن عبد الرمحن بن برطلة

 ماماإل عن ،أمحد بن علي الغافقي الشقوري
 .وسى اليحصيببن مالقاضي عياض 

وأنبأنا أبو النون يونس بن  :قال شيخنا )ح(
عن حممد بن إبراهيم بن  ،إبراهيم العسقالين شفاهاً

هللا احلجري اجلراح عن أيب حممد عبد اهللا بن عبيد ا
القاضي أيب الفضل عياض  ماماإل عن ،نزيل سبتة

  ١.املالكيالسبيت بن موسى اليحصيب األندلسي 
                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٧٨: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (٢٠٤



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٦٧  

  #صلرسول السول يف فضل امنية $
عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم  ماملإل

  )ه٦٦٠م(
 ،أخربنا به أبو العباس أمحد بن احلسن الزينيب

 ،عن إبراهيم بن علي بن اخليمي ،مشافهةً إذناً
عز الدين عبد العزيز بن الشيخ  ماماإل عن ،مساعاً

  ١.عبد السالم

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، يناحلافظ ابن حجر العسقال  .١
: الرقم، ٤٠٣: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٨٠١



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٦٨  

شفاء السقام يف زيارة خري $كتاب 
  #األنام

 )ه٧٥٦م( الدين السبكيتقي  ماملإل
 مامإلاعن  ،مشافهةً أنبأنا أبو الفضل احلافظ إذناً

تقي الدين أيب احلسن علي بن عبد الکايف 
  ١.هلسائر لبعضه وإجازةً مساعاً ،السبكي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٣٩٧: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٧٤٨



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٦٩  

  #الدر املنظم يف املولد املعظم$كتاب 
أيب القاسم حممد بن اإلمام أيب العباس  ماملإل

 )ه٧١٧م(السبيت 
عن  ،حممد بن حيان إجازةً أخربنا أبو حيان

أيب القاسم حممد بن اإلمام أيب  ماماإلعن  ،هجد
العباس أمحد ابن حممد بن أمحد اللخمي العزيف 

  ١.السبيت أمري سبتة

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٣٩٨: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٧٥٤



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٧٠  

  #دةربال قصيدة$
  )ه٦٩٦م( البوصرييشرف الدين  ماملإل
رأا على العالمة مشس الدين حممد بن علي ق

لعالمة أثري بسماعه هلا على ا ،الغماري النحوي
شرف الدين  ماماإل عن ،الدين أيب حيان

  .البوصريي
وكتب إلينا أبو اخلري أمحد بن أيب سعيد  )ح(
يب احملاسن يوسف بن عمر أعن تقي الدين  ،العالئي

شرف الدين أيب عبد  ماماإل عن ،بن سامل مساعاً
  ١.البوصريياهللا حممد 

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٤١٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت(. ١٩١٠



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٧١  

القصيدة الشقراطية يف مدح خري $
  #الربية

يب حممد عبد اهللا بن حيىي بن علي أ شيخلل
  )ه٤٦٦م(الشقراطيسي 

 ،قرأا على العالمة الشيخ أيب إسحاق التنوخي
بإجازته من أيب نصر حممد بن حممد بن أيب نصر 

أنبأنا احلافظ أبو  ،ه مساعاًعن جد ،ابن الشريازي
أنبأنا أبو حيىي بن إبراهيم بن  ،القاسم بن عساكر
و القاسم عبد الرمحن بن أنبأنا أب ،علي السلماسي

عبد اهللا بن  أنبأنا أبو ،فطيحممد بن أمحد النِّ



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٧٢  

أيب حممد عبد اهللا بن حيىي بن لشيخ عن ا ،وطاس
  ١.علي الشقراطيسي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
، ٤١٥، ٤١٤: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٩٠٩: الرقم



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٧٣  

  #القصائد النبوية األلفية$
 عبد العزيز بن حممد احلمويالشيوخ  لشيخ

 )ه٦٦٣م(

 إجازةً ،أخربنا ا الشيخ أبو إسحاق التنوخي
 أيب حممدعن  ،بن عبد الرمحن بن نوحعن إبراهيم 

  ١.شيخ الشيوخ عبد العزيز بن حممد احلموي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٤١٧: جزاء املنثورةأسانيد الكتب املشهورة واأل

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٩٢٤



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٧٤  

  ١#ص تشفيع يف مدح الشفيعال$كتاب 
 )ه٦٩٢م(الدمشقي  ابن األعمى للشيخ

أنبأنا  ،مشافهةً أخربنا أبو املعايل األزهري إذناً
أنشدنا  ،البدر حممد بن خالد الفارقي مساعاً

بن ا د بن املباركالكمال أبو احلسن علي بن حمم
  ٢.لنفسهالدمشقي األعمى 

                                                

يشتمل على تسع وعشرين قصيدة على ترتيب احلروف   .١
  .كل قصيدة اثنان وعشرون بيتا موافية األطراف

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .٢
: مالرق، ٤١٦: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٩٢١



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٧٥  

  #أربع قصائد نبوية$جزء 
 )ه٧٢٥م( هاب الدين الكاتبششيخ لل

هلااألوىل تائية أو: $أعلي الديار كالم يف حب#  
 أخربنا ا الشيخ أبو إسحاق التنوخي مساعاً

أنبأنا مجال الدين إبراهيم بن الشهاب حممود  ،عليه
شهاب الدين حممود شيخ لاعن أبيه  ،عليه مساعاً

  ١.بن سلمان الكاتب

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٤١٦: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٩٢٠



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٧٦  

  #القصيدة النبوية البديعية$
 )ه٧٥٠م( احلليالدين ي صفللشيخ 

أخربنا ا الشرف عيسى بن حممد العجلوين 
عبد العزيز صفي الدين عن الشيخ  ،عليها مساعاً

  ١.بن حممد بن حممد بن سرايا احللي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٤١٥: واألجزاء املنثورةأسانيد الكتب املشهورة 

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٩١١



 أئمة التصوف والعلم الرباني إىل نتقى ألسانيد العسقالنيامل

 

٢٧٧  

  #القصيدة النبوية الرائية$
 )ه٧٥٠م( احلليالدين ي صفللشيخ 

 #اهريظن الَقَا أن ينسح ردبيكفي الْ$ :أوهلا

أخربنا أبو جعفر حممد بن حممد بن عمر البكري 
أنبأنا الشيخ تقي الدين حممد بن رافع  ،مشافهةً إذناً

عبد العزيز بن الشيخ صفي الدين أنشدنا ، مساعاً
  ١.ضهلبع حممد بن حممد بن سرايا احللي البغدادي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٤١٧: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٩٢٣



  نتقى ألسانيد العسقالني إىل أئمة التصوف والعلم الربانيامل

 

٢٧٨  

  القصيدة البديعية
  #ىا يف مدح خري الوررية الِسلَّحلْا$

 األندلسي بن جابرللشيخ أيب عبد اهللا 
 )ه٧٨٠م(

أخربين ا شرف الدين أبو بكر بن أمحد بن 
عبد اهللا حممد بن  أيبناظمها عن  ،عمر العجلوين

  ١.جابر األندلسي

                                                

جتريد / املعجم املفهرس ، احلافظ ابن حجر العسقالين  .١
: الرقم، ٤١٥: أسانيد الكتب املشهورة واألجزاء املنثورة

  .)ه١٤١٨، مؤسسة الرسالة، بريوت. (١٩١٢


