بسم اهلل الرمحن الرحيم
إجازة احلديث
احلمد هلل رب العاملني ،والعاقبة للمتقني ،والصالة والسالم عىل سيد األنبياء واملرسلني ،وعىل آله وأصحابه أمجعني :أما بعد:
فإن األخ الفاضل  ......................................سمع مني احلديث املسلسل باألولية والشامئل املحمدية لإلمام أيب عيسى حممد بن
عيسى الرتمذي رمحه اهلل تعاىل بقراءته عيل أو قراءة غريه ،واستجاز مني رواية الكتب الستة وغريها من كتب احلديث الرشيف ،فإين أجزته
بجميع مرويايت وأسانيدي إىل مؤلفي كتب احلديث ومنهم إىل سيدنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،برشوطها املعتربة املعروفة عند أهل
احلديث واألثر ،كام أين أوصيه بتقوى اهلل عز وجل يف الرس والعالنية وأن ال ينساين يف صالح دعواته.
أما أسانيدي فريوي هذا العبد الضعيف احلديث املسلسل باألولية عن الشيخ حممد زكريا الكاندهلوي وهو أول حديث سمعته منه ،وهو يرويه
عن شيخه شارح سنن أيب داود الشيخ خليل أمحد السهارنفوري عن الشيخ عبد القيوم البدهانوي عن الشاه حممد إسحاق الدهلوي عن الشاه
عبد العزيز الدهلوي عن والده العالم الشاه ويل اهلل الدهلوي ،بسنده املذكور يف رسالته ،وهو معروف متداول.
وأروي صحيح البخاري وصحيح مسلم واملوطأ برواية حممد واملسلسالت للشاه ويل اهلل واألوائل السنبلية عن شيخنا املحدث اجلليل شارح
الصحيح حممد يونس اجلونفوري بقراءيت عليه ،وأسانيده مطبوعة يف ثبته.
وأما جامع اإلمام الرتمذي والشامئل املحمدية له فأنا أروهيام عن شيخنا املفتي مظفر حسني الناظم بمظاهر العلوم سهارنفور ،وهو يروهيام عن
والده املفتي سعيد أمحد مؤلف معلم احلجاج ،عن الشيخ عبد اللطيف الربقاضوي بعض اجلامع ،وباقيه ومجيع الشامئل عن الشيخ عبد الرمحن
الكاملفوري ،كالمها عن الشيخ خليل أمحد السهارنفو ري عن حممد مظهر النانوتوي عن مملوك العيل النانوتوي عن رشيد الدين خان الكشمريي
عن الشاه عبد العزيز عن الشاه ويل اهلل بسنده إىل اإلمام الرتمذي ،وهو معروف متداول.
وقرأت سنن أيب داود عىل الشيخ حممد عاقل املظاهري وهو يرويه عن الشيخ أسعد اهلل الرا مفوري ،وبعض سنن النسائي وبعض سنن ابن
ماجه واملوطأ ملالك برواية حييى عىل املفتي عبد العزيز ،ومعظم رشح معاين اآلثار عىل املفتي حييى السهارنفوري.
وباإلضافة إىل املشايخ املذكورين حصلت للعبد الضعيف إجازة عامة من عدة من املشايخ ،منهم الشيخ املعمر أمحد عيل السوريت األفريقي ثم
الربيطاين وهو يروي عن الشيخ عبد الرمحن األمروهي املعروف ببابا عن فضل الرمحن كنج مراد آبادي عن الشاه عبد العزيز .ومنهم العالمة
القايض املعمر حممد مرشد بن عابدين وهو يروي عاليا عن والده مفتي الشام العالمة حممد أيب اخلري بن عابدين .ومنهم الشيخ املسند عبد
الرمحن بن عبد احلي الكتاين ،والشيخ عبد اهلل التليدي ،والشيخ إفتخار احلسن الكاندلوي ،واملفتي حممد تقي العثامين ،واملفتي حممود حسن
اجلنجوهي والشيخ يعقوب القاسمي والشيخ حسن تائي ،وهؤالء الثالثة من تالميذ شيخ اإلسالم السيد حسني أمحد املدين ،رمحهم اهلل تعاىل
ونفعنا بعلومهم أمجعني.
أدعوا اهلل سبحانه أن خيتم لنا باخلري ويوفقنا خلدمة احلديث الرشيف ،وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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