األسانيد األصلية ملحدث العرص شيخ حممد يونس اجلونفوري لصحيح البخاري1

كان الشيخ يقول :يل أسنانيد كثرية لصحيح البخاري وأذكر هانه ثالثا ،واحدا منها قراء ّة واثنني منها إجازةّ،
قرأت الصحيح البخاري عىل )1( :شيخ احلديث موالنا حممد زكريا الكاندهلوي ثم املدين وله ثالثة أسانيد ،إثنان منها قراء ّة وواحد منها إجازةّ،
( )2وعىل موالنا أسعد اهلل الناظم السابق لدار العلوم مظاهر العلوم (أحد خلفاء موالنا أرشف عيل التهانوي) وله سندان :واحد قراءة والثاين إجازة،.
( )3موالنا فخر الدين مراد آبادي-بقراءة آخر باب الصحيح والباقي إجازة،
شيخ احلديث موالنا حممد زكريا الكاندهلوي ثم املدين
 -1قراءة

 -2قراءة

موالنا أسعد اهلل الرامفوري

 -3إجازة

والده املاجد موالنا

فخر املحدثني موالنا خليل

حممد حييى الكاندهلوي

أمحد السهارنفوي ثم املدين

موالنا رشيد أمحد

موالنا حممد مظهر

موالنا أمحد عىل

الكنكوهي

النانوتوي

السهارنفوري

موالنا عنايت إهلي

 -1قراءة

موالنا فخر الدين مراد آبادي

بشييييشيسنيك
إجازة

 -2إجازة

موالنا حممد حييى

حكيم األمة موالنا

شيخ اهلند حممود احلسن

الكاندهلوي

أرشف عيل التهانوي

الديوبندي

موالنا رشيد أمحد

الشاه فضل الرمحن

قاسم العلوم واخلريات

الكنكوهي

الكنج مرادآبادي

قاسم النانوتوي

الشاه عبد الغني

موالنا مملوك

قرأه كامال عىل

الشاه عبد الغني

الشاه عبد الغني

املجددي

العيل النانوتوي

وجيه الدين

املجددي

املجددي

عبد القيوم
البدهانوي

والده الشاه أبو سعيد الدهلوي

الشاه حممد إسحق الدهلوي ثم

موالنا رشيد الدين البخاري

الشاه عبد القادر املحدث
الدهلوي

املكي
الشاه عبد العزيز املحدث الدهلوي

والده املاجد مسند اهلند االلشاه ويل اهلل املحدث الدهلوي

موالنا حممد عاشق الفلتي

كالمها عن الشيخ أيب طاهر الكردي املدين عن والده إبراهيم بن حسن املدين عن أمحد بن حممد القشايش عن أمحد بن عبد القدوس الشناوي عن حممد بن أمحد الرميل عن زين الدين
الزبيدي
زكريا بن حممد األنصاري عن حافظ الزمان أمحد بن عيل بن حجر العسقالين عن إبراهيم بن أمحد التنوخي عن أمحد بن أيب طاهر احلجار عن رساج الدين حسني بن املبارك ُ
احلنبيل (قال الشيخ :وهو الصواب ومن قال احلنفي فقد وهم وغلط) عن أيب الوقت عبد األول بن عيسى بن شعيب السجزي عن عبد الرمحن بن حممد بن مظفر الداوودي عن أيب
حممد عبد اهلل بن أمحد بن محويه الرسخيس عن أبو عبد اهلل حممد بن يوسف بن مطر بن صالح بن برش الفربري عن:

أمري املؤمنني يف احلديث ،حافظ العامل ،أفقه خلق اهلل يف احلديث،
اإلمام حممد بن إسمعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بردزبه اجلعفي البخاري رمحه اهلل تعاىل

 1كام كان يبني يف الدروس،

نقله العبد حممد بن فاروق سيتهـ من دروس الشيخ  17/9/21املوافق  1439/1/2ليلة اجلمعة

