
  
  

  
  

 
َ
ةاألرب

َ
طِر
َ
  عون الع

 
 
 

 
  املصري الدمياطي أبو عبدالرمحن حامت بن حممد شليب

  طبع على نفقة بعض احملسنني من طلبة العلم
  


 

 



ألبي عبدالرمحن الفالزوني_األربعون العطرة فى حسن العشرة  
 

 

  2 
 

  
احلمد هللا وصالة وسالما" على خري خلق اهللا وعلى الـه وصـحبه ومـن وااله    

سكنا"  ن جعل من الرجلأا على عباده اهللا جل النعم الىت انعم أ منإن ف..وبعد
لَكُـم مـن    ومن آياته أَنْ خلَق( املرأة سكنا" للرجل فقال تعاىل : جعلللمرأة و

مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لَآيـات   تسكُنوا إِلَيها وجعلَ بينكُمأَنفُِسكُم أَزواجا لِّ
 )٢١(سورة الروم )لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ

مقارنه بغريها من الشرائع فلن جيد شـريعة انصـفت    والناظر يف شريعة األسالم
واختا" وزوجـة"،بل   حفظت حقها، أما"ها أبدا"،الااملرأة وال رفعت مرتلتها مثل

كتابة حبسن معاملتـهن   امرنا اهللا يف قداتمع، و ها ركن ركني من اركانتوجعل
  :تعاىل ومعاشرن باملعروف، وجعل ذالك حق واجب فقال

)ى أَنوسفَع نوهمتفَإِن كَرِه وفرعبِالْم نوهراشع  يهف لَ اللّهعجيئاً ويواْ شهكْرت
يرياخراً كَث( 

كثري يف تفسريه: أي طيبوا أقوالكم هلن، وحسنوا أفعـالكم وهيئـاتكم    قال ابن
حتب ذلك منها، فافعل أنت ا مثله، كما قال تعاىل: وهلـن   حبسب قدرتكم كما

  .انتهى .مثل الذي عليهن باملعروف
 وقال أبو السعود يف تفسريه: وعاشروهن باملعروف خطاب للذين يسيئون العشرة

عهن، واملعروف ما ال ينكره الشرع واملروءة، واملراد ههنا النصفة يف املبيـت  م
 .واإلمجال يف املقال وحنو ذلك. انتهى والنفقة

وهو  )باملعروف  (أي خالقوهن  )وعاشروهن  (:وقال األلوسي يف روح املعاين
ة ، واإلمجال واملراد ههنا النصفة يف القسم والنفق ما ال ينكره الشرع واملروءة ،

أن ال يضرا وال يسىيء الكالم معها ويكون  يف القول والفعل . وقيل : املعروف
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 .هلا كما تتصنع له. انتهى منبسط الوجه هلا ، وقيل : هو أن يتصنع
ثار حتثنا على باألحاديث واأل مليئة سنة النيب صلى اهللا عليه وسلموقد جائت 

مسندة إىل رسول اهللا نها اربعني حديث حسن العشرة واملعاشرة للنساء ،مجعت م
y أبدئها حبديث  ىف هذا اجلزءان شاء اهللا  سأوردهاpامنا األعمال بالنياتi 

سبق من أهل العلم نسال اهللا تعاىل ان جيعل عملنا هذا  تربكا" به واقتداء مبن
أحاط به علمك ىف الدنيا ما ، اللهم إنا نسألك من كل خري  خالصا" لوجهه
أحاط به علمك ىف الدنيا واآلخرة، اللهم ما نعوذ بك من كل شر واآلخرة و

اغفر آلبائنا وأمهاتنا اللهم ارمحهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر ملشياخنا وملن 
اللهم أحسن إىل من  ،اللهم اغفر ألزواجنا وأوالدنا وبناتنا،علمنا وتعلم منا

وصلى اهللا  منهم واألموات. أحسن إلينا، اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات األحياء
على نبينا حممد وعلى مجيع األنبياء واملرسلني وسلم تسليما كثريا.واحلمد هللا رب 

 العاملني 
  

��¹��  
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  ولاحلديث األ

  
أخربنا يقول العبد الفقري إىل عفو ربه ومغفرته أبو عبد الرمحن الفالزوين املصري 

اجبوري السوريت اهلنـدي،قال أخربنـا   إجازة شيخنا الصاحل املعمر أمحد علي اللّ
الزاهـد   الشيخ الفاضل احلافظ املقرئ عبد الرمحن األمروهوي، أخربناالشـيخ 

 ،قال أَخبرنا الشاه عبد العزِيزِ بن ويل١ِّالعالمة فضل الرمحان الكنج مراد آبادي 
بن إِبراهيم الْكُورانِي الْمدنِي عن  اهر محمّدعن أَبِي طَاِهللا الدهلَوِي ،أَخبرنا والدي

الْكَـاف   ومسنده الْبرهان إِبراهيم بن حسن الْكُورانِي(بِضم والده عالم الْحجاز
ور ) عـن  ونون نِسبة إِلَى قُرى شهرز وإِسكَان الْواو والْرّاء الْمهملَة بعدها أَلف

الْدّين عـن   نجم الْدّين محمّدبن محمّد الْغزِّي الْعامرِي الْدّمشقي عن والده بدر
أَمير الْمؤمنِين في الْحديث الْشّهاب أَحمد بن  الْقَاضي زكَرِيّا الْأَنصارِي قَال أَنبأَنا

الْتّنوخي عن أَبِي الْعبّاس  انِي عن الْبرهان إِبراهيم بن أَحمدحجر الْعسقَلَ علي بن
 عن السِّراج الْحسين بن مبارك الْزّبيدي عن عن أَبِي أَحمد بن أَبِي طَالب الْحجّار

سِّني الْمهملَة والْزّاي الْ بِكَسر –الْوقْت عبدالْأَوّل بن عيسى بن شعيب الْسّجزِي 
 عبدالْرّحمن بن محمد بن مظَفَّر الْدّاودي عن أَبِـي  الْهروِي عن أَبِي الْحسين –

محمّد بن يوسف الْفَربرِي  محمّد عبداللَّه بن أَحمد الْسرخِسي عن أَبِي عبدالْلَّه
امِ الْحالْإِم نعيف ننِيمؤالْم ريةُ ، أَمّجظُ الْحاف  نب دّمحم الْلَّه دبع أَبِي: ثيدالْح

                                 
عن الشاه عبد العزيز للترمذي باإلجازة وقد مسع عليه شطر من البخاري ومسع  قلت رواية العالمة املعمر فضل الرمحن ١
 الكتاىن عن فضل الرمحن: وهو أجل من ،قالاسحاق ت الستة فقد مسعها من حفيد ه الشاه حممداألوليه ،وأما الك منه

 )١/١٧٠الفهارس( حيدث عنه يف الديار اهلندية يف هذا القرن وأعالهم إسنادا".انظر فهرس
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الْلَّـه حـدثَنا    إِبراهيم بنِ بردزبةَ الْبخارِيّ الْجعفيّ مولَاهم رحمه إِسماعيلَ بنِ
 الْحميدي عبد اللَّه بن الزبيرِ  حدثَناقال حدثَنا  زبيرِ قَالَالْحميدي عبد اللَّه بن ال

محمـد   قَالَ أَخبرنِي  الْأَنصارِي  يحيى بن سعيد قَالَ حدثَنا  سفْيانُ  قَالَ حدثَنا 
يميالت يماهرإِب نب  أَن عمس ه  يثقَّاصٍ اللَّيو نةَ بلْقَمع  تعمقُولُ سي   ـنب رمع

إِنما  p:يقُولُ r علَى الْمنبرقَالَ سمعت رسولَ اللَّه  رضي اللَّه عنه  الْخطَّابِ 
رِئٍ مكُلِّ اما لمإِنو اتيالُ بِالنماالْأَع  ا أَوهيبصايينإِلَى د هترجه تكَان نى فَمون

أَةرإِلَى ام هإِلَيراجا هإِلَى م هترا فَهِجهحكنيi ٢  

  
  
  
  
  
  
  

  

                                 
 ،والترمذي ١٩٠٧،ومسلم يف اإلمارة برقم ١رواه البخاري يف صحيحه كتاب بدء الوحى برقم  ٢

 ،ويف ٣٤٣٧ويف الطالق برقم  ٧٥،والنسائي يف الطهارة برقم  ١٦٤٧اجلهاد برقم يف فضائل 
 ٤٢٢٧وابن ماجه يف الزهد برقم  ٢٢٠١،وأيب داود يف الطالق ٣٧٩٤األميان والنذور برقم 

 )١/٤٣،(١/٢٥يف مسنده مسند العشرة املبشرون باجلنة (وأمحد ,
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  ثانياحلديث ال
  

قـال أخـربىن    الفيفي طارش آل سلمان بن قاسم بن عليأخربنا إجازة العالمة 
 أخربنا ، هـ١٣٩٩ سنة املتوىف الفضلي يهاد بن حممد القاضي العالمة شيخنا
 بن أمحد العالمة أخربنا ، الضحياين القامسي على بن حيىي بن احلسن اإلمام العالمة
 العالمة أخربنا ،إسحاق بن حمسن بن إمساعيل العالمة السيد أخربنا ، السياين رزق
 ٣أمحد شيخنا السيد عبد القادر بن أخربنا الشوكاين علي بن حممد اإلسالم شيخ

عن حممد حياة السندي عن الشيخ سامل ابن الشيخ عبد اهللا بن سـامل البصـري   
الشافعي املكي عن أبيه عن الشيخ حممد بن عالء الدين البابلي املصري عـن أيب  
اإلمداد إبراهيم بن إبراهيم اللقاين عن أمحد بن قاسم العبادي عن الشهاب أمحد 

يا بن حممد عن حممد بن مقبل احليب عن بن حممد بن حجر اهليتمى عن الزين زكر
  الصالح بن أيب عمر عن الفخر على بن أمحد بن البخاري

شيخنا السيد عبد القادر بن أمحد عـن حممـد حيـاة     أخربنا ح)وقال الشوكاىن
السندي عن الشيخ سامل ابن الشيخ عبد اهللا بن سامل البصري الشافعي املكي عن 

ن البابلي املصري عن الشيخ حممد احلجـازي  أبيه عن الشيخ حممد بن عالء الدي
الواعظ عن عبد الوهاب الشعراوي عن السيوطي عن حممد بـن مقبـل عـن    
الصالح بن أيب عمر عن الفخر بن البخاري عن أيب جعفر الصيدالين عن فاطمة 

قال حدثنا ٤بنت عبد اهللا اجلوزذانية عن حممد بن عبد اهللا األصبهاين عن الطرباين
                                 

  أنظر إحتاف األكابر للشوكاىن ٣

د بن أيوب بن مطري اللخمي، الطرباين (أبو القاسم) والطرباين نسبة إىل طربية يف هو سليمان بن أمح ٤
  فلسطني، حمدث، حافظ.
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  ىن ثنا علي بن املديين...معاذ بن املث
( ح ) وحدثنا أبو خليفة ثنا أبو ظفر عبد السالم بن مطهر قاال ثنا حفص بـن   

غياث ..ح ) وحدثنا حفص بن عمر الرقي ثنا سعيد بن سليمان قاال ثنا عباد بن 
العوام عن احلجاج بن أرطأة عن مكحول عن أيب الشمال بن ضـباب عـن أيب   

أربع من سنن املرسـلني احليـاء والتعطـر     y: pأيوب قال قال رسول اهللا 
   i والنكاح والسواك

  
.  

  
  
  

                                                                                                  
هـ) يف صفر، ورحل يف طلب احلديث إىل الشام والعراق واحلجاز  ٢٦٠ولد بطربية الشام سنة (

  هـ). ٣٦٠سنة (واليمن ومصر وبالد اجلزيرة الفرائية، ومسع الكثري، وتويف بأصبهان يف ذي القعدة 
له من املؤلفات الكثرية: "املعاجم الثالثة الكبري واألوسط والصغري"، "الدعاء" يف جملد كبري، "دالئل 
النبوة"، "كتاب األوائل"، "تفسري كبري"، طرق من حديث (من كذب علي) ما انتخبه الطرباين البنه 

  أيب ذر، "خمتصر مكارم األخالق"، "املكارم وذكر األجواد".
/ ١١) "البداية والنهاية" (٦٠ - ٥٩/ ٤) "النجوم الزاهرة" (٢٦٩/ ١ظر: "وفيات األعيان" (ان

  )٣٠/ ٣) "شذرات الذهب" (١٢٣ - ١١٨/ ٣) "تذكرة احلفاظ " (٢٧٠
  ) "وامسه" معيار أغوار األفهام يف الكشف عن مناسبات األحكام.٢(

أن يستخرج ا تعريفات مستغربة، وبأوله ذكر مناسبات األحكام وتعليالا يف الفروع الفقهية ميكن 
  مقدمة يف مطلق التكليف وقسمته. بلغ يف الكتاب إىل أحكام ثبوت امللك ومل يتمه.

  )٢٩٤٩رقم  ٣٨/ ٣املؤلفات الزيدية (
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  ثالثاحلديث ال
  

أخربنا شيخنا الرحالة املقريء عبد اهللا بن صاحل العبيد قراءة" عليه وأنا أمسع ،قال 
أمحد السدمي، أخربنا والدي، أخربنا حممـد العمـراين،    أخربنا زيد بن علي بن

 سليمان اَألهدل.. بن أخربنا الوجيه عبد الرمحن
قراءة" عليه وأنا أمسع ،قـال   ٥ح) وأخربنا أيضا"الشيخ عبد اهللا بن صاحل العبيد

عبد القادر بن عبد اهللا شرف الدين، أخربنا والدي، أخربنا حممد بن حممد  أخربنا
، أخربنا الوالد ٦العمراين، أخربنا الوجيه عبد الرمحن بن سليمان اَألهدل بن علي
عمر اَألهدل، أخربنا أمحد بن حممد بن مقبول اَألهدل، أخربنا  بن حيىي بن سليمان

اَألهدل، أخربنا أبو بكر البطاح، أخربنا عمي يوسف البطاح،  خايل حيىي بن عمر
اَألهدل، أخربنا عبد الرمحن بن علي الديبع، أخربنا الزين  أخربنا طاهر بن احلسني

                                 
  األسالمية )طدار البشائر ٢٠،٢١،٢٢أنظر اَاز يف ذكر املُجاز..للشيخ عبداهللا العبيد ص( ٥
سـليمان   احلمد واملنة أسانيد باإلجازة عاليه تصلىن بالوجيه عبـدالرمحن بـن   قلت(حامت) وىل وهللا ٦

ما :بيىن وبني الوجيه منها األهدل اليماين صاحب الثبت الشهري (النفس اليماين) وجلها ثالثية األسناد
صاحب (الدليل املشري) عن علوي بـن طـاهر    أخربنا به الشيخان أمحد وحممد ابين أيب بكر احلبشي

تقريبا) عن الوجيـه   هـ١٣٢٠اهلدوين احلضرمي (ت  اد عن عمر بن عثمان بن حممد باعثماناحلد
   باألسناد السابق األهدل اليماينعبدالرمحن بن سليمان 

يا الْقَاضنخيــنِ   ح)وما أخربنا به شيخنا املعمر شِسنٍ بحخِ ميالش ديالس ـنطَفَى بـصم دـيالس
 - ١٢٣٧عن عبداهللا بن عمر الشاطري عن عيـدروس بـن عمـر احلبشـي (     أَبـو نمي جـعفَرٍ
 .عن الوجيه عبدالرمحن بن سليمان األهدل اليماين باألسناد السابق (هـ١٣١٤

 إجازة شيخنا املعمر فوق املائة ملحق األحفاد باألجداد الشيخ عبدالرمحن بـن شـيخ   ح)وماأخربنا
الكزبري عـن   مد أيب النصر اخلطيب، قال أخربنا عبد الرمحن بن حممداحلبشي ،وهو باإلجازة عن حم

  عن الوجيه عبدالرمحن بن سليمان األهدل
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يف الشرجي، أخربنا النفيس سليمان بـن إبـراهيم   اللط أمحد بن أمحد بن عبد
ومساعا ألكثره وإجازة يف الباقي، أخربنا موسى بن  العلوي قراءة مين عليه لبعضه

   .مري الغزويل احلنبلي
الشرجي: وأخربنا أبو الفتح حممد بن أيب بكر املراغي املدين مساعاً عليه  ح) وقال
بن حممد اُألميوطي، وإبراهيم بن صـديق   وإجازة، أخربنا اجلمال إبراهيم ألكثره
 الرسام

ح)وقال ابن الديبع: وأخربنا احلافظ حممد بن عبد الرمحن السـخاوي يف مكـة   
)لكثري منه مساعاً، أخربنا احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسـقَالين،  ٨٩٧سنة(
ألميـوطي،  إبراهيم التنوخي البعلي.... قال أربعتـهم (أي الغـزويل، وا   أخربنا

والتنوخي) أخربنا أمحد بن أيب طالب احلَجار،ب عن أيب عبد اهللا احلسني  والرسام،
عيسى بن شـعيب   بن مبارك الزّبيدي مثالبغدادي، عن أيب الوقت عبد األول بن

الرمحن  اهلَروي، عن أيب احلسن عبد –بكسر السني املهملة والزاي  –السجزي 
 لداوودي البوشنجي، عن أيب حممد عبداهللا بن أمحدابن حممد بن مظفر بن داود ا

 بن حمّويه السّرخسي، عن أيب عبد اهللا حممد بن يوسف بن مطر بن صاحلنب بشر
 ّارِيخةَ الْببزدرنِ بب مياهرنِ إِبلَ بياعمإِس نب دّمحم الْلَّه دبع رِي، أخربناأَبِيبرالف

بد اهللا بن يوسف حدثنا الليث قال حدثين يزيد بن أيب حبيب عـن  حدثنا ع قال:
 أَنْ الشروط أَحق إِنَّ y:pقال قال رسول اهللا tأيب اخلري عن عقبة بن عامر 

  )٧(i الْفُروج بِه استحلَلْتم ما بِها يوفَى
  

                                 
) ومسلم ٢٧٢١أخرجه البخاري كتاب الشروط باب الشروط يف املهر عند عقدة النكاح ح ()  ٧(

 ).١٤٢١كتاب النكاح ح (
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  رابعاحلديث ال
  

بحي السامرائي العراقي حفظَه املُحقِّق السيد صحدثىن عرب اهلاتف شيخي احملدث 
سالمٍ  عنِ الشيخِ املُسنِد محمد بنوهو  ،مطلقا" أولُ حديث مسعته منه اللَّه وهو

أولُ حديث مسعته منه ،قال حدثنا عمر بنِ حمدانَ  احلُسينِي احلَافظ املصرِي وهو
يسراملَح وهواملَد يكاملَال نِ نِيأَبِي احلَس نقَالَ ع، نهم عتهمس نِ  أولُ حديثب يلع

أولُ حديث مسعته منه ،قَالَ حدثنا الشيخ أمحـد   ظَاهرٍ الوترِي املَدنِي احلَنفي وهو
رِيهاألز ياسبالش ةَ اللَّهوهو من م عتهمس أولُ حديث ريد اَألمحمثنا مقَالَ حد، نه

أولُ حديث مسعته منه ،قَالَ حدثنا شهاب الدين أمحد بـن احلسـن    الكَبِري وهو
أولُ حديث مسعته منه ،قَالَ حدثنا اإلمام عبداللَّـه بـن سـالمٍ     اجلوهري، وهو

رِيصالب،انِيودان الرليمد بن سحموهو وم م    مث املكِّينـهم عتـهمس أولُ حديث
أولُ حديث مسعنـاه   ،قَالَاَ: أنا أبو اإلرشاد النور علي بن محمد األجهورِي وهو
أولُ  الكَرخـي وهـو   منه ،قَالَ أنا السراج عمر بن اجلَايب، والشيخ نور الدين

بكْرٍ السيوطي  احلافظ جاللُ الدين عبدالرمحن بن أيب حديث مسعته منهم ،قَالَاَ أنا
شيخنا اإلمام نحوي العصرِ تقي  (وهو أول)، فقال كما يف ((بغية الوعاة))حدثنا

حـدثنا   أولُ حديث مسعته من لفظـه،قَالَ  الدين أحمد بن محمد الشمني وهو
الفقيه الن يخينالشرالداصن وهـو   حوي يـيطشرِ األباصالنعبد انُ بنليمأولُ  س

حديث مسعته منه ،قَالَ حدثنا الصدر أبو الفتح محمد بن محمد بـن إبـراهيم   
أولُ حديث مسعناه منه ،قَالَ: نا النجيب أبو الفرج عبداللَّطيف بن  املَيدومي وهو

انِي وهوعبداملُنعقَالَ: نـا  م احلر، نهم عتهمس ظُ أبـو الفـرج     أولُ حديثاحلَـاف



ألبي عبدالرمحن الفالزوني_األربعون العطرة فى حسن العشرة  
 

 

  11 
 

 ٨أولُ حديث مسعته منه ،قَالَ: نا أبو سـعد  عبدالرمحن بن علي بن اجلَوزِي وهو
أولُ حديث مسعته منه  عبداملَلك النيسابوري وهو أَحمد بن إِسماعيل بن أيب صاحل

أولُ حـديث   ثنا والدي اإلمام أبو صالح أَحمد بن عبدامللك املُؤذِّنُ وهـو ،قَالَ 
أولُ  محمشٍ الزيـادي وهـو   مسعته منه ،قَالَ نا أبو طاهرٍ محمد بن محمد بن

حامد أَحمد بن محمد بن حيىي بن باللٍ البـزاز   حديث مسعته منه ،قَالَ: ثنا أبو
النيسـابورِي   أولُ حديث مسعته منه ،قَالَ: ثنا عبدالرمحن بن بِشر بن احلكَمِ وهو
وهو أولُ حديث مسعته من  بن عيينةَ أولُ حديث مسعته منه ،قَالَ: ثنا سفيان وهو

سفيانَ، عن عمرو بن دينار، عن أيب قَابوس، موىل عبداللَّه بن عمرو بن العاص، 
الرامحـون   p: قالyعمرو (رضي اللَّه عنهما) أنَّ رسولَ اللَّه  عن عبداللَّه بن

  ٩.i يرمحهم الرمحن ، ارمحوا من يف األرض ، يرمحكم من يف السماء

                                 
عد كما أثبتناه (نبهنا عليه شيخنا كثري من املسندين يقولون ابو سعيدوهوخطاءوالصحيح ابو س٨

 مسعد احلسيين)
 ) و الترمـذي  ٤٩٤١رواه أبـو داود (   :٦٣٠/  ٢قال األلباين يف "السلسـلة الصـحيحة"    ٩
و وافقـه   ) و صححه ١٥٩/  ٤و احلاكم (  )،٥٩١() و احلميدي ١٦٠/  ٢و أمحد ( )١/٣٥٠(

 - ٢٢٢الفوائد امللتقطـة " (   " قي يفو أبو الفتح اخلر)٣/٢٦٠(" الذهيب و اخلطيب يف " التاريخ
مرفوعا  أيب قابوس موىل عبد اهللا بن عمرو عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ) كلهم ٢٢٣

رواه : و (أي األلباين)قلت. و صححه اخلرقي أيضا" . و قال الترمذي : " هذا حديث حسن صحيح
هو أول حـديث  الراوي : " و مسلسال بقولهذا الوجه  ) من ١/  ٥٩العراقي يف " العشاريات " ( 
و صححه أيضا ابن ناصر الدين الدمشـقي يف بعـض   " حديث صحيح مسعته منه " مث قال : " هذا

 أليب قابوس متـابع ، قها مشوشه الترتيب . و قال : " وظاهرية دمشق ،لكن أورا جمالسه احملفوظة يف
الشـرعيب   ديث أيب خداش حبان بـن زيـد  رويناه يف " مسنديأمحد بن حنبل و عبد بن محيد " من ح

عشـرين صـحابيا    احلمصي أحدالثقات عن عبد اهللا بن عمرو مبعناه ، و للحديث شاهد عن نيف و
قلت : و رجالـه ثقـات   . " أبو بكر و عمر و عثمان و عبد الرمحن بن عوف رضي اهللا عنهم منهم
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الرحمp من طرق فرواه أبو داود ،و الترمذي يف جامعه وزاد قلت وقد رويناه
قَطَعها قَطَعه اللَّه " ، قَالَ أَبـو   وصلَه اللَّه ، ومن شجنةٌ من الرحمنِ فَمن وصلَها

يححص نسيثٌ حدذَا حى : هيسع i  "م مجيعاً مل يسلسلوه،ورواه مجعـاإال أ ،
  .من أهل العلم مسلسال" ووقع لنا عاليا" وهللا احلمد واملنه بتسلسل وغري تسلسل

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                  
قال احلافظ : " مقبـول " . يعـين   و . " رجال الشيخني غري أيب قابوس ، فقال الذهيب : " ال يعرف

ناصر الدين مع الشواهد اليت أشار إليها . و منها حديث  ابن عند املتابعة . و قد توبع كما تقدم عن
عن جرير مرفوعا بلفظ : " من ال يرحم من يف األرض ال يرمحـه مـن يف    ظبيان أيب إسحاق عن أيب

 الترغيـب  " ) قال املنذري يف ٢/  ١١٨/  ١أخرجه الطرباين يف " املعجم الكبري " ( . " السماء
خمتصره )  - ٥العلو " ( رقم يف الصواب قول الذهيبإسناده جيد قوي " ! كذا قال ،و و)،٣/١٥٥(

تنبيه ) قولـه يف  (ذلك ألن أبا إسحاق وهوالسبيعي كان اختلط ، مث هو مدلس ..: " رواته ثقات ".و
سيحوا يف األرض )* فاحلديث مـن   قوله تعاىل *( قلمبعىن " على " كما يف  هذا احلديث " يف " هو

كتابه " العلو  كلها ، و يف ذلك ألف احلافظ الذهيب الكثرية على أن اهللا تعاىل فوق املخلوقات األدلة
  .أ.هـضافية و خرجت أحاديثه وضعت له مقدمةمن اختصاره قريبا ، للعلي العظيم " و قد انتهيت
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  اخلامساحلديث 
  

نرب١٠ا شيخنا املسند العالمة أبو النصرحافظ ثناء اهللا بن عيسى خـان املـدىن  أَخ 
أَخبرنا شيخي العالمة حافظ حممد عبداهللا الروبـري   قرأة" علَيه وأَنا أَسمع، قال

 لَوِيهالد نيسح يرذا ننربا عبداجلبار بن عبداهللا الغزنوي أَخنربالالهوري،قال أَخ
باأَخنربأَخ، لَوِيهالد اقحإِس دمحا منر   لَوِيهيلِّ اِهللا الـدو نزِيزِ بالع دبع اهالش

ةً إِنْ لَمازرٍ إِجو طَاها أَبنربأَخ ،لَوِيهيلِّ اِهللا الدا، عن أبيه الشاه أمحد واعمس كُني 
، يدالكُر انِيالكُور ـلْطَانٌ   أَخـا سنربا، أَخاعـمس كُني ةً إِنْ لَمازا أَبِي إِجنرب 

الشهاب أَحمد بن خليلٍ السبكي ، عن النجمِ محمد الغيطـي،   املزاحي، أَخبرنا
القَاياتي، أَخبرنا احلَافظُ  بن علي اَألنصارِي، أَخبرنا أَبو عبد اِهللا محمد عن زكَرِيا

دمةَ أَحعرو زينِ أَبالد يلفْصٍ  وو حأَب ا بِهنربأَخ ، ياقرلِ العأَبِي الفَض ظاحلَاف نب
عبد  ي بن أَحمد بنِاملَراغي، أَخبرنا الفَخر أَبو احلَسنِ عل عمر بن حسنِ بنِ أُميلَةَ

رمفْصٍ عو حا أَبنربأَخ ،ارِيخنِ الببِاب رِفع داحـنِ    الوـرِ بمعنِ مب دمحم نب
دبحِ عو الفَتا أَبنربأَخ ،دزرلٍ     طَبـهـنِ أَبِـي ساِهللا ب دبمِ عأَبِي القَاس نب كاملَال

يوخالكَر يدمِ اَألزالقَاس نب ودمحرٍ مامو عا أَبنربأَخ ،وِيكْرٍ  اهلَرو بأَب و وِياهلَر

                                 
إمساعيـل خـان    دين بن عيسى خـان بـن  امل النصرثناءاهللا دث أبوبارك العالمة احملهو الشيخ امل ١٠

ولد يف قرية ( كلس ) منمضـافات مدينـة الهـور يف     السلفي الكلسوي مث الالهوري الباكستاين
بدأ دراسته االبتدائية يف قريته ، وأمت ا حفظ القـرآن يف  ) م ١٩٤٠هج . ( ١٣٦٠البنجاب سنة 

ودرس يف جامعة أهل احلديث ا ، ويف اجلامعـة احملمديـة يف    اىل الهور سن مبكرة .ورحل بعدذلك
كليـة   التحق باجلامعة االسالمية باملدينة املنورة وحصل على الشهادة العاليةبامتياز مـن  أوكارة .مث

مث انتقـل اىل   م.ورجع بعدها اىل وطنه ،ودرس يف اجلامعةالسلفية يف فيصل آباد١٩٦٨الشريعة سنة 
 .ية وال يزال مدرسا اجامعة الهور االسالم
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   يماهـرـنِ إِبب يلنِ عب دمحم زِيزِ بنالع دبعو ، جِيورالغ دمالص دبع نب دمأَح
يد اِهللا بن علي بنِ ياسني الدهانُ قَالَ أَربعتهم: أَخبرنا أَبو املُظَفَّرِ عب الترياقي، وأَبو

نارِ باجلَب دبع دمحم ،زِيواملَر ياحاحِ اجلَرنِ أَبِي اجلَراِهللا ب دبنِ عب دمحا  منربأَخ
املَحبوبِي املَروزِي، أَخبرنـا أَبـو    بنِ فُضيلٍ التاجِرأَبو العباسِ أَحمد بن محبوبِ 

علي الْخلَّالُ  بنِ سورةَ الترمذي ، قَالَ حدثَنا الْحسن بن عيسى محمد بن عيسى
نع يفعالْج يلع نب نيسا الْحثَندح ش نةَ عدائـنِ   زانَ بمـلَيةَ سقَدنِ غَربِيبِ ب

 اللَّه ، قَالَ : حدثَنِي أَبِي ، أَنه شهِد حجةَ الْوداعِ مع رسولِ عمرِو بنِ الْأَحوصِ
r  يف ظَ، فَذَكَرعوو ذَكَّرو ،هلَيى عأَثْنو ،اللَّه دمةً، فَقَالَ : (أَلَ فَحصق يثدا الْح

 ، عندكُم لَيس تملكُونَ منهن شيئًا،١١فَإِنما هن عوانٌ واستوصوا بِالنساِء خيرا،
ةنيبم ةشبِفَاح نيأْتإِلَّا أَنْ ي كذَل رـاجِعِ،    ، فَإِن١٢ْغَيضـي الْمف نوهرجفَاه لْنفَع

را غَيبرض نوهرِباضحٍ ورببِيلًا١٣مس هِنلَيوا عغبفَلَا ت كُمنأَلَـا إِنَّ   ،١٤، فَإِنْ أَطَع
فَأَما حقُّكُم علَى نِسائكُم، فَلَـا   لَكُم علَى نِسائكُم حقا، ولنِسائكُم علَيكُم حقا،

نم كُمشفُر ئْنوطونَ يهكْري ١٥تأْذَنَّ فلَا يونَ، أَلَا، وهكْرت نمل كُموتيب   ـنقُّهحو
هِنتوسي كف هِنوا إِلَيِسنحأَنْ ت ،كُملَيع ( هِنامطَعـذَا   ١٦وـى هيسو عقَالَ أَب .

                                 
  مجع عانية ، جاء يف القاموس : العاين األسري ،وعوان أي اسريات ١١
  .إال أن يأتني بفاحشة مبينة: النشوز ، وسوء العشرة ١٢
  .ضربا غري مربح: أي شديد ١٣
  .أي ال تطلبوا طريقاً حتتجون به عليهن وتؤذن به ١٤
  .أي ال يدخلوا بيوتكم من ال ترضون ١٥
) وقـال  ١١٦٣لترمذي كتاب الرضاع ، باب ماجاء يف حق املرأة على زوجها ح (أخرجه ا ١٦

) حسنه األلبـاين  ١٨٥١، وابن ماجه كتاب النكاح ، باب حق املرأة على زوجها ح ( صحيح
  )٢١٤٥سنن أيب داود برقم ( يف صحيح
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  قَوله عوانٌ عندكُم يعنِي أَسرى في أَيديكُم. حديث حسن صحيح ومعنى

  
  السادساحلديث 

شيخنا العالمة القاضي أبو عبد الرمحن حممد بن إمساعيل بن حممد بن حممد أخربنا 
 علي العمراين عن السيد العالمة قاسم بن إبراهيم عن القاضي إسحاق بن عبد بن

العمراين، أخربنا الوجيه عبد الرمحن بن  حممد بن حممد بن علي أخربنا اهللا ااهد
عمر اَألهدل، أخربنا أمحد  لد سليمان بن حيىي بن، أخربنا الوا١٧سليمان اَألهدل

اَألهدل، أخربنا أبو بكـر   بن حممد بن مقبول اَألهدل، أخربنا خايل حيىي بن عمر
اَألهدل، أخربنـا   البطاح، أخربنا عمي يوسف البطاح، أخربنا طاهر بن احلسني
اللطيف الشرجي،  عبد عبد الرمحن بن علي الديبع، أخربنا الزين أمحد بن أمحد بن

ومساعا ألكثره  أخربنا النفيس سليمان بن إبراهيم العلوي قراءة مين عليه لبعضه

                                 
سـليمان   ن بـن قلت(حامت) وىل وهللا احلمد واملنة أسانيد باإلجازة عاليه تصلىن بالوجيه عبدالرمح ١٧

ما :بيىن وبني الوجيه منها األهدل اليماين صاحب الثبت الشهري (النفس اليماين) وجلها ثالثية األسناد
صاحب (الدليل املشري) عن علوي بـن طـاهر    أخربنا به الشيخان أمحد وحممد ابين أيب بكر احلبشي

تقريبا) عن الوجيـه   هـ١٣٢٠اهلدوين احلضرمي (ت  احلداد عن عمر بن عثمان بن حممد باعثمان
   باألسناد السابق األهدل اليماينعبدالرمحن بن سليمان 

يا الْقَاضنخيــنِ   ح)وما أخربنا به شيخنا املعمر شِسنٍ بحخِ ميالش ديالس ـنطَفَى بـصم دـيالس
 - ١٢٣٧احلبشـي (  عن عبداهللا بن عمر الشاطري عن عيـدروس بـن عمـر    أَبـو نمي جـعفَرٍ
 .عن الوجيه عبدالرمحن بن سليمان األهدل اليماين باألسناد السابق (هـ١٣١٤

 إجازة شيخنا املعمر فوق املائة ملحق األحفاد باألجداد الشيخ عبدالرمحن بـن شـيخ   ح)وماأخربنا
ي عـن  الكزبر احلبشي ،وهو باإلجازة عن حممد أيب النصر اخلطيب، قال أخربنا عبد الرمحن بن حممد

  عن الوجيه عبدالرمحن بن سليمان األهدل
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أخربنا أمحـد بـن أيب    وإجازة يف الباقي، أخربنا موسى بن مري الغزويل احلنبلي
طالب احلَجار،ب عن أيب عبد اهللا احلسني بن مبارك الزّبيدي مثالبغدادي، عن أيب 

بكسر السني املهملة والزاي  –عيسى بن شعيب السجزي  األول بنالوقت عبد 
الرمحن ابن حممد بن مظفر بن داود الـداوودي   اهلَروي، عن أيب احلسن عبد –

بن حمّويه السّرخسي، عن أيب عبد اهللا  البوشنجي، عن أيب حممد عبداهللا بن أمحد
أخربناأَبِي عبد الْلَّه محمّد بن  الفربرِي، حممد بن يوسف بن مطر بن صاحلنب بشر

حدّثَنا إِسحاق بن نصـر حـدّثَنا   إِسماعيلَ بنِ إِبراهيم بنِ بردزبةَ الْبخارِيّ قال:
النبِـي   الْجعفي عن زائدة عن ميسرة عن أَبِي حازِم عن أَبِي هريرة عـن  حسين
قَالَ ص لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه:  
pنمؤكَانَ ي ناِء مسوا بِالنصوتاسو هاري جذؤرِ فَلَا يمِ الْآخوالْيو ا   بِاللَّهـريخ

 أَعلَاه فَـإِنْ ذَهبـت تقيمـه    فَإِنهن خلقْن من ضلَعٍ وإِنَّ أَعوج شيٍء في الضلَعِ
  ١٨iأَعوج فَاستوصوا بِالنساِء خيرا كَسرته وإِنْ تركْته لَم يزلْ

  
  
  

  
  

                                 
) وأخرجـه مسـلم يف   ٤٨٩٠أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب الوصاة بالنساء رقم( ١٨

) واخرجه الترمذي يف الطـالق(  ١٤٦٨) ويف كتاب الرضاع برقم ((٤٧األميان برقم ( كتاب
 )٢٢٢٢) والدارمي يف النكاح برقم(٢/٢٦٧وأمحد يف مسنده ( (١١٨٨
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  السابعاحلديث 
  

أخربنا العالمة احملدث فضيلة الشيخ غُالم اهللا بن رمحة اهللا الكاكَري قرأة" علَيـه  
 أمحـد وأَنا أَسمع،قالِ أخربنا حممد إدريـس الكانـدهلَوي، أخربنـا خليـل     

دمحا منربوي أَخهاندفُوري، أخربنا عبد القيوم البنارهالس   ،لَوِيهالـد اقحإِس
ويلِّ اِهللا  اِهللا الدهلَوِي ، عن أبيه الشـاه أمحـد   أَخبرنا الشاه عبد العزِيزِ بن ويلِّ

أَخبرنا أَبِي إِجازةً إِنْ لَم يكُـن   انِي الكُردي ،الكُور الدهلَوِي، أَخبرنا أَبو طَاهرٍ
الشهاب أَحمد بن خليلٍ السبكي ، عن  املزاحي ، أَخبرنا سماعا، أَخبرنا سلْطَانٌ

 أَبو عبد اِهللا محمد بن علياَألنصارِي، أَخبرنا  النجمِ محمد الغيطي، عن زكَرِيا
دمةَ أَحعرو زينِ أَبالد يلظُ وا احلَافنربأَخ ،ياتالقَاي  ياقرلِ العأَبِي الفَض ظاحلَاف نب

 نِ بـنِ أُميلَـةَ  لسائرِه، أَخبرنا بِه أَبو حفْصٍ عمر بن حس سماعا لغالبِه و إِجازةً
عبد الواحد عـرِف بِـابنِ    املَراغي، أَخبرنا الفَخر أَبو احلَسنِ علي بن أَحمد بنِ

رمفْصٍ عو حا أَبنربأَخ ،ارِيخحِ  البو الفَتا أَبنربأَخ ،دزرنِ طَبرِ بمعنِ مب دمحم نب
دباملَ عيوخلٍ الكَرهنِ أَبِي ساِهللا ب دبمِ عأَبِي القَاس نب كـو   الا أَبنربأَخ ،وِياهلَر

يدمِ اَألزالقَاس نب ودمحرٍ مامع     دـمالص ـدبع ـنب دمكْرٍ أَحو بأَب و وِياهلَر
جِيورالغ زِيزِ بنالع دبعو ،هيعمجل يماهرنِ إِبب يلنِ عب دمحم   ـهلأَو نم ياقيرالت

قَالَ  املُظَفَّرِ عبيد اِهللا بن علي بنِ ياسني الدهانُ لباقيه إِلَى مناقبِ ابنِ عباسٍ، وأَبو
محمد بنِ عبد اِهللا بنِ أَبِـي اجلَـراحِ    رِ بنأَربعتهم: أَخبرنا أَبو محمد عبد اجلَبا

،زِيواملَر ياحاجلَر    ـاجِرلٍ التـيـنِ فُضوبِ ببحم نب دماسِ أَحبو العا أَبنربأَخ 
ع نب دمحى ميسو عة أَبّجظ الْحافا الْحنربأَخ ،زِيواملَر وبِيبىاملَحةَ  يسرونِ سب

كُريبٍ ، حدثَنا عبدةُ بن سلَيمانَ ، عن محمد بنِ عمرٍو  حدثَنا أَبو الترمذي ،قال
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أَكْمـلُ   r :pاللَّـه   حدثَنا أَبو سلَمةَ ، عن أَبِي هريرةَ ، قَالَ : قَالَ رسولُ ،
انإِمي نِنيمؤلُقًا  االْمخ هِمائنِسل كُماريخ كُماريخلُقًا ، وخ مهنسأَحi  َقَـال . : 

حديثُ أَبِي هريـرةَ ،   : وفي الْباب ، عن عائشةَ ، وابنِ عباسٍ . قَالَ أَبو عيسى
يححص نسيثٌ حدذَا ح١٩ه .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
أخرجه أبو داود كتـاب السـنة ، بـاب الـدليل علـى زيـادة اإلميـان ونقصـانه ح          ١٩
)،والترمذي يف سننه كتاب الرضاع ، باب ماجاء يف حق املـرأة علـى زوجهـا ح    ٤٦٨٢(
  )٢٨٤حديث حسن صحيح، وصححه األلباين يف الصحيحة برقم ( ) وقال١١٦٢(



ألبي عبدالرمحن الفالزوني_األربعون العطرة فى حسن العشرة  
 

 

  19 
 

  الثامـناحلديث 
  

رباشيخنا القاري احملدثأخر نادم ناصوعأَب نغازى العنبتاوي مساعـا"   ب دمحم
منه وإجازة بباقيه، وهو مساعا" على الشيخ املعمر عبد القيوم الرمحاين  جلزء كبري

يروي مساعاً على شيخه أمحد اهللا القرشي الدهلوي بسماعه علـى   البستوى وهو
 أسحاق الدهلوي بسماعه على عبد العزيز بسماعه على الشاه حممد نذير حسني

حممد  قال أخربين أبو طاهر الدهلوي بسماعه علي والده الشاه ويل اهللا الدهلوي
 بن إبراهيم الكوراين قال أخربين والدي إبراهيم الكردي عن الشيخ السلطان بن
 أمحد املزاحي قال أخربنا أمحد شهاب الدين السبكي عن النجم الغيطي عن الزين

عن احلافظ أمحد بن حجر العسقالين....ز ارِيصاَألن دمحم نا بكَرِي  
محمـد   محمد اَألنصارِي ، أَخبرنا أَبو النعيمِ رِضوانُ بـن  وقال زكَرِيا بن)ح

دبنِ عب دمحم نب دمحا منربأَخ ،قْبِيالع الر يفاللَّط   ـدمحم ـنب دمحمو يعب
املَقْدسي،  عبد الرحمنِ بن محمد بنِ عبد احلَميد بنِ عبد اهلَادي الدجوِي، أَخبرنا

،يسمِ املَقْدائالد دبع نب دما أَحنربأَخ نِ مب يلع نب دمحا منربنِ أَخنِ احلَسب دمح
عبد الغـافرِ بـنِ    بنِ صدقَةَ احلَرانِي، أَخبرنا محمد بن الفَضلِ الفَراوِي، أَخبرنا

اجلُلُودي، أَخبرنا إِبراهيم بن محمد بنِ  محمد الفَارِسي، أَخبرنا محمد بن عيسى
موسـى   أَخبرنا الَأَمام مسلم بنِ الْحجّاج النسيابوري حدثَنِي إِبراهيم بن يانَ،سفْ

دبا عثَندح سوني ننِي ابعى ييسا عثَندح ازِينِ  الرانَ برمع نفَرٍ ععج نب يدمالْح
لَـا   r pمِ عن أَبِي هريرةَ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّـه  الْحكَ أَبِي أَنسٍ عن عمر بنِ

كفْرا ٢٠يهنم ةً إِنْ كَرِهنمؤم نمؤم را آخهنم يضلُقًا ر٢١خ هرقَالَ غَي أَو *i  
                                 

 ال فركت املرأة زوجهـا وفركهـا  قوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء معناه يبغض يق ٢٠
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نب دمحا مثَندحو يدمالْح دبا عثَندمٍ حاصو عا أَبثَندى حثَنفَرٍ الْمعج نا   بثَنـدح
  بِمثْلهr هريرةَ عن النبِي  عمرانُ بن أَبِي أَنسٍ عن عمر بنِ الْحكَمِ عن أَبِي

  
  التاسـعاحلديث 

  
أخربناشيخنا املسند املتفنن أبو خالد عبد الوكيل بن عبد احلق اهلـامشى املكـى   

ابـن عبـد    ،قال أخربىن أيب العالمة عبد احلقسمع،قرأة" علَيه وأَنا أَ حفظه اهللا
الرحيم ، وأيب الوفـاء   سعيد حسني بنعبد عن شيوخه أيباهلامشي العمري  الواحد

إمساعيـل   الـدهلوي، وأيب  ثناء اهللا األمرتسري ، وأيب احلسن حممد بن احلسني
 ير آبادي ،تراب املد إبراهيم بن عبد اهللا ، وأيب حممد بن حممود الطنافسي ، وأيب
الغيطي، وحممد بـن   وأيب عبد اهللا العظيم آبادي ، وأيب اليسار حممد بن عبد اهللا

حممد الرياسي ، كلهم عن السيد حممد نذير حسني الدهلوي أَخبرنا محمـد   أيب
دبع اها الشنربأَخ ،لَوِيهالد اقحةً إِنْ إِسازإِج لَوِيهزِيزِ الدا،  العاعمس كُني لَم

الكُورانِي بِقراَءتـي   والدي سماعا لبعضه والباقي إِجازةً، أَخبرنا أَبو طَاهرٍ أَخبرنا
،رِهائسةً لازإِجو هضعبل هلَيرِ عاملَغ بِيالى الثَّعيسع نع ،يميجالع نا احلَسنربأَخ،بِي 

الشمسِ محمد بـنِ أَحمـد    أَخبرنا الزين بن عبد القَادرِ الطَّبرِي، عن أَبِيه، عنِ
،ارِيصا اَألنكَرِيز نع ،يلمةً، الرازفَإِج هررٍ إِالَّ َآخجنِ حب يلع نب دما أَحنربأَخ 

                                                                                                  
  زوجها بكسر الراء يفركها بفتحها أي أبغضها واهللا أعلم

)،وأمحـد يف  ١٤٧١أخرجه مسلم ىف صحيحه كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء رقـم (  ٢١
 ٧/٢٩٥)،والبيهقي يف السنن الكـربى  ٦٣٨٣)،وابويعلى يف مسنده برقم (٨١٦٥مسنده (

  ).١٣٦٤٤برقم (
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الصمد اللُّؤلُؤِي، أَخبرنا احلَافظُ  لعباسِ أَحمد بن عمر بنِ علي بنِ عبدأَخبرنا أَبو ا
نب فوساجِ يو احلَجأَب نيلُ باعما إِسنربأَخ ،يزنِ املمحالر دبع يكيلَ  الزاعمإِس
و ،ِِّيكلَبعالب نيلوسنِ جبدبينِ عالد اجت  خيشلْوانَ، ونِ عالَمِ بالس دبع قِ بناخلَال

سمالَمِ شاِإلس ،يلباحلَن يساملَقْد رمأَبِي ع نِ بنمحالر دبينِ عالد   فَّـقا املُونربأَخ
،يلبةَ احلَنامنِ قُدب دمأَح اِهللا بن دبع برٍ  أَخنِ طَـاهب دمحم نب رةَ طَاهعرو زا أَبنر

،يساملَقْد ،يمنِ املُقَوياحلُس نب دمحورٍ مصنو ما أَبنربأَخ  مةَ القَاسو طَلْحا أَبنربأَخ
،وِينِيرِ القَزذأَبِي املُن نب نب يلنِ عو احلَسا أَبنربةَ القَطَّـانُ،  أَخلَمنِ سب يماهرإِب 

وِينِيه القَزاجنِ مب زِيدي نب دمحاِهللا م دبو عا أَبنربأَبِي  أَخ نو بكْرٍ بثنا أَبقال حد
نب دزِيةَ. ثنا يبينِ أَبِي كَ شى بييِح نع انِيوتسالد امشأَنا هبونَ.أَنارريٍ،هأبِي  ث نع

 rالْجهنِـي، عـن الْنبِـي     سالَمٍ، عن عبد اِهللا بنِ اَألزرقِ، عن عقْبةَ بنِ عامرٍ
فـي   لَيدخلُ بِالْسهمِ الواحد، الثَّالَثةَ، الْجنةَ: صانِعةُ، يحتسـب  إِنَّ اَهللا pقَالَ:

ارمـوا  r pرسـولُ اِهللا   . و قَـالَ iمي بِه. والْممد بِهصنعته الْخير، والرا
بوا أَحمرأَنْ توا. وكَبارو   مـلسُء الْماملَـر و بِهلْها يكُلُّ موا. وكَبرأَنْ ت نإِيلَّ م 

هتبالَعمو ،هسفَر هبيأْدتو ،هسبِقَو هيملٌ، إِالَ راطب اماحلَق نم نهفَإِن .هرِأَت ِi٢٢.  
  
  
  

                                 
 ) و أبو داود كتاب٢٨١١ه كتاب اجلهاد باب الرمي يف سبيل اهللا ح (أخرجه ابن ماج ٢٢

 ) ، والترمذي كتاب فضائل اجلهاد باب ماجاء يف فضل الرمي٢٥١٣اجلهاد باب يف الرمي ح (
 ).٦١٤٢) وصححه األلباين يف صحيح اجلامع برقم (١٦٣٧يف سبيل اهللا ح (
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  احلديث العاشر
  

 سماعاعليه لسائرِه ،أَخبرنـا ،أَخبرنا شيخنا العالمة احملدث حممدإسرائيل الندوى
   ـدمـاين وأَحلتـاب املهد اَلوبا عنرباهللا القرشـي   عبد اجلبار الشكراوي ، أَخ

رِه،كالمها قال أَخائِلسلَوِيهالد نيسح يرذا ننرب  ،لَوِيهالد اقحإِس دمحا منربأَخ
دبع اها الشنربأَخ لَوِيهيمِ الدحالر دبنِ عب دميلِّ اِهللا أَحو زِيزِ بنالع  ةً إِنْ لَمازإِج

ربي،أَخدالا ونربا، أَخاعمس كُني انِيالكُـور يماهرإِب نرِ بو طَاها أَبن   ، يدالكُـر
نا احلَسنربأَخ  ـدبنِ عانَ بملَيس نع ،يلابالَِء البالع نب دمحا منربأَخ ،يميجالع 

 .صارِي، أَخبرنا والدياَألن الدائمِ البابِلي، عن جمالِ الدينِ يوسف بنِ زكَرِيا
 السنهورِي، أَخبرنا النجم الغيطي، أَخبرنا زكَرِيا ح) وقَالَ البابِلي، أَخبرنا سالمٍ 

م بن صدقَةَ أَبو إِسحاق إِبراهي اَألنصارِي بِجميعه إِالَّ يِسريا آخره فَإِجازةً، أَخبرنا
 حفْصٍ عمر بن عبد املُحِسنِ بنِ عبد اللَّطيف بنِ رزِيـنٍ إِالَّ  احلَنبلي، أَخبرنا أَبو

احلُسينِ اخلَتنِي احلَنفـي،   يِسريا فَإِجازةً، أَخبرنا أَبو املَحاسنِ يوسف بن عمر بنِ
 محمد بنِ محمد البكْرِي، أَخبرنا عمر بن محمد بنِ بو الفَضلِ محمد بنأَخبرنا أَ

يماهررِ إِبدو البا أَبنربأَخ ،يلباحلَن دزرنِ طَبرِ بمعم  يخورٍ الكَرصننِ مب دمحم نب
نب حفْلحِ مو الفَتوأَب دمو أَحظُ أَبا احلَافنربةً قَاالَ: أَخازإِجلَفَّقًا وا ماعمس يومالد 

عمر القَاسم بن جعفَرِ بنِ عبد  بكْرٍ أَحمد بن علي بنِ ثَابِت البغدادي، أَخبرنا أَبو
أَبو  ر محمد بن أَحمد بنِ عمرٍو اللُّؤلُؤِي، أَخبرناأَبو عم الواحد اهلَاشمي، أَخبرنا

انِيتجِسالس يداَألز ثعاَألش نانُ بملَيس داود دما أَحثَندقال ح  ، لَفأَبِي خ نب
عن الزهرِي ، عن عبد اللَّه  سفْيانُ ، وأَحمد بن عمرِو بنِ السرحِ ، قَالَا : حدثَنا

اللَّه بنِ  ابن السرحِ عبيد اللَّه بن عبد اللَّه : عن إِياسِ بنِ عبد بنِ عبد اللَّه ، قَالَ
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 ولُ اللَّهسابٍ ، قَالَ : قَالَ رأَبِي ذُبr :p  اَء اللَّهوا إِمرِبضلَا تi  اَءفَج ، رمع
النساُء علَى أَزواجِهِن ، فَـرخص فـي    ٢٣ذَئرنpَ، فَقَالَ : rرسولِ اللَّه  إِلَى

فَأَطَاف ، بِهِنربِآلِ ٢٤ض  ولِ اللَّهسرr َكُونشي رياٌء كَثنِس  نهاجوأَزi َفَقَال ،
 : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالنp ـكُونَ    لَقَدشي رياٌء كَـثنِس دمحبِآلِ م طَاف

سلَي ، نهاجوأَز ارِكُميبِخ ك٢٥أُولَئi   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  احلديث احلادي عشر
                                 

  .ذئرن:أي اجترأن ونشزن ٢٣
  أطاف أي طاف بالشيء أمل به وقارنه أي اجتمع ونزل فأطاف هذا باهلمز يقال ٢٤
)، وابن ماجه يف سننه ٢١٤٦أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب يف ضرب النساء ح ( ٢٥

) ٧٣٦٠) وصححه األلباين يف صحيح اجلامع (١٩٨٥النكاح باب ضرب النساء ح ( كتاب
 ).٥١٣٧و(
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أخربناالشيخ املسند شيخ احلديث مبلتان شيخناحممد بن عبداهللا الشجاع آبـادي  

آباد،قال أخربنا قراءة امللتاين الباكستاين، شيخ احلديث باجلامعة السلفية بإسالم 
 -١٣١٥عليه الشيخ أبو عبد اهللا حممد أعظم بن فضل الـدين اجلونـدلوي (  

) قال حدثىن بقرائىت عليه الشيخ عبد الغفور بن حممـد بـن عبـد اهللا    ١٤٠٥
أَخبرنا محمـد  ،أخربنا السيد نذير حسني الدهلوي ١٣٥٤الغزنوي املتوىف سنة 
العزِيزِ بن ويلِّ اِهللا أَحمد بـنِ عبـد الـرحيمِ     خبرنا الشاه عبدإِسحاق الدهلَوِيأَ

لَوِيهالد   يماهـرإِب نرِ بو طَاها أَبنربي،أَخدالا ونربا، أَخاعمس كُني ةً إِنْ لَمازإِج
انِيالكُور نا احلَسنربأَخ ، يدالكُر جالع  ،يـابِلالَِء البالع نب دمحا منربأَخ ،يمي

 اَألنصارِي أَخبرنا السنهورِي، أَخبرنا النجم الغيطي، أَخبرنا زكَرِيا أَخبرنا سالمٍ
ا أَبنربأَخ ،يلبقَةَ احلَندص نب يماهرإِب اقحو إِسنِ  وأَبِسنِ باملُح دبع نب رمفْصٍ عح

 يِسريا فَإِجازةً، أَخبرنا أَبو املَحاسنِ يوسف بن عمر بنِ عبد اللَّطيف بنِ رزِينٍ إِالَّ
نب دمحلِ مو الفَضا أَبنربأَخ ،يفاحلَن نِينِ اخلَتياحلُس حنِ مب دمحم  ،كْـرِيالب دم

بن  معمرِ بنِ طَبرزد احلَنبلي، أَخبرنا أَبو البدرِ إِبراهيم أَخبرنا عمر بن محمد بنِ
دمأَح نب حفْلحِ مو الفَتوأَب يخورٍ الكَرصننِ مب دمحلَفَّقًـا    ما ماعـمس يومالد

بكْرٍ أَحمد بن علي بنِ ثَابِت البغدادي، أَخبرنـا   جازةً قَاالَ: أَخبرنا احلَافظُ أَبووإِ
أَبو عمر محمد بـن   عمر القَاسم بن جعفَرِ بنِ عبد الواحد اهلَاشمي، أَخبرنا أَبو

رٍو اللُّؤمنِ عب دماأَحنربأَخ ،لُؤِي      يداَألز ثـعاَألش ـنانُ بمـلَيس داوـو دأَب
انِيتجِسالس  

 :،حدثنا موسى بن إمساعيل، قال: ثنا محاد، أخربنا أبو قزعة الباهلي نـيمِ  عكح 
 أَحدنا زوجة حق ما ه،اللَّ رسولَ يا:  قُلْت:  قَالَ ، أَبِيه عن ، الْقُشيرِي معاوِيةَ بنِ

 ولَا اكْتسبت، أَوِ اكْتسيت إِذَا وتكْسوها طَعمت، إِذَا تطْعمها أَنpْ: قَالَ علَيه؟
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رِبضت ،هجلَا الْوو حقَبلَا تو رجهي إِلَّا تف تيالْبi .َو قَالد أَباولَا:  دو ،حقَبأَنْ ت 
  .)٢٦(اللَّه قَبحك:  تقُولَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرعثاني احلديث ال
  

                                 
) ، وابن ٢١٤٢رأة على زوجها ح (أخرجه ابوداود يف سننه كتاب النكاح باب يف حق امل)  ٢٦(

) صححه األلباين يف "صحيح الترغيب ١٨٥٠ماجه كتاب النكاح باب حق املرأة على الزوج ح (
 ).١٩٢٩والترهيب" برقم (
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حفظه اهللا  ٢٧املسند املعمر فوق املائة حممد فؤاد بن سليم طه الدمشقي)أخربنا٢١
   ٢٩حفظـه اهللا  ٢٨أبو بكر حممد زهري بن مصطفى الشاويش املعمر العالمة تعاىل،و

العالمة احملدث أيب املعايل حممد بدر  ،قاالأخربنا مساعاً على األول،وإجازة من الثاىن
احلسين املغريب األصل مث الدمشقي، عن والده احملـدث   الدين بن يوسف البيباين

املغريب مث الدمشقي عاليا، عن الشيخ عبد اهللا  السيد اجلمال يوسف بن بدر الدين
األزهر، عن شيخه العارف باهللا الشيخ حممد  بن حجازي الشرقاوي شيخ اجلامع

                                 
كمـا قـال    ١٣٢٣قال شيخنا حممد زياد التكلة:شيخنا فوق املائة بقليل، وهو من مواليد سـنة   ٢٧
بدر الدين احلسين قراءة وإجازة، والزمه مدة طويلة، وقـال  رواياته عن السيد  والثابت عندي من.لنا

 إنه قرأ ومسع عليه البخاري مرتني وزيادة، ووقت قراءيت عليه مع زمالئي كـان ال بـأس   لنا مرارا
قراءتنـا عليـه    وبعـد .بضبطه فيما نرى، وفيهم من أعيان املعتنني الشيخ صاحل العصيمي وفقـه اهللا 

غرابة، والذي أعتمـده لنفسـي    ر أشياء ما كان يذكرها سابقاً، وفيهاومالزمتنا تلك املدة صار يذك
بارك اهللا يف حياة الشيخ وعمره، .املتفقة وقتها االقتصار على ما أخرب به أوالً وتكرر إخباره بتفاصيله

 قال الشيخ يوسف بن  أمحـد ابـا احلجـاج    أ.هـ.واهللا حسيبه وهو من أهل الصالح فيما حنسبه،
فهو  حفظ اهللا الشيخ ميالدي ١٩٠٦هجري  ١٣٢٤ إحدى الزيارات أنه مواليد أخربين الشيخ يف:
 .أ.هـبصحة جيدة متعه اهللا بالصحة والعافية -بفضل اهللا  -
صحيح البخاري ومساعه  سناد مسلسل بقراءةإلاقال شيخنا ابو مرمي هشام بن فتحى حفظه اهللا (( ٢٨

احلافظ ابن حجر، والربهان إبـراهيم بـن    تايل إىلمن أيب حامد ابن امليت إىل الزين زكريا، ومنه بال
  صدقة احلنبلي ))

على أكثر االمساء يف بلدنا )  حممد زهري ( وحممد اسم تشريف يقدم امسي: قال شيخنا عن نفسه٢٩
الشاويش، من الذين كانوا يتعاطون  وعرفت بـ : زهري الشاويش، ووالدي مصطفى بن أمحد

 فوق املتوسطة من الناحية االجتماعية واملادية بية، وحالتنا كانتالتجارة، يف عدد من األقطار العر
ويف بعض بالدنا أَنفةٌ من ذكر اسم األم والزوجة والبنت )  ) ووالديت زينب بنت سعيد رمحون.

وعندنا أوراق وحجج تثبت أننا من نسل احلسني بن علي . الذي منه أهلي ووالدها من الوسط نفسه
 ميالدية ١٩٢٥من اهلجرة  ١٣٤٤ولدت يف دمشق سنة  )،ء على أنساموالناس أمنا ( اهلامشي
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البصري نزيل  ، عن عبد اهللا بن سامل٣٠النّمرسي سامل احلفين، عن الشيخ عيدبن 
عـن   مكة املشرفة، عن الشيخ علي زين العابدين بن عبد القادر الطربي املكي،

 والده عبد القادر ابن حممد الطربي املكي، عن جده اإلمام حيىي ابن مكرم الطربي
لعزيز بن فهد املكي كالمهـا، عـن   املكي، عن احلافظ السخاوي واحلافظ عبد ا

شهاب الدين أمحد بن حجر العسقالين، عن األستاذ إبراهيم بن أمحد  خامتة احلفاظ
العباس أمحد بن أيب طالب احلجّار، عن أيب عبد اهللا احلسني بن  التّنوخي، عن أيب
البغدادي، عن أيب الوقت عبد األول بن عيسى بـن شـعيب    مبارك الزّبيدي مث

جوي، عن أيبالساحلسن عبد الرمحن ابن حممد بـن مظفـر بـن داود     زي اهلَر
اهللا بن أمحد بن حمّويه السّرخسي، عن  الداوودي البوشنجي، عن أيب حممد عبد

بن بشر الفربرِي، عن أمري املؤمنني  أيب عبد اهللا حممد بن يوسف بن مطر بن صاحل
حدثنا سعيد بن بن إمساعيل البخاري  حممديف احلديث اجلهبذ اإلمام أيب عبد اهللا 

عفري حدثنا الليث قال كتب إيل هشام عن أبيه عن عائشة رضى اهللا تعاىل عنـها  
ما غرت على خدجية هلكـت قبـل أن    rما غرت على امرأة للنيب  p:قالت

يتزوجين ملا كنت أمسعه يذكرها وأمره اهللا أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان 
  ٣١ي يف خالئلها منها ما يسعهنليذبح الشاة فيهد

  عشر ثالثاحلديث ال
  

                                 
 التجريد: "بضم النون والراء بينهما ميم سـاكنة"، فهـرس الفهـارس    قال الشرقاوي يف شرح ٣٠

(2/805)  
)، ٣٨١٦خدجية وفضلها رضي اهللا عنها ح ( rأخرجه البخاري كتاب املناقب باب تزويج النيب  ٣١

) ومسلم كتـاب فضـائل الصـحابة ح    ٣٨١٧،٣٨١٨،٥٢٢٩،٦٠٠٤،٧٤٨٤وأطرافه برقم(
)٢٤٣٨.(  
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حدثين عمر قال: ىف صحيحه البخاري رمحه اهللا األمام وباالسناد السابق إىل)١١
بن حممد بن حسن حدثنا أيب حدثنا حفص عن هشام عن أبيه عن عائشة رضـى  

 علَـى  غرت ما r النبِي نِساِء من أَحد علَى غرت ما p: اهللا تعاىل عنها قالت
 ثُـم  الشـاةَ  ذَبح وربما ذكْرها، يكْثرr  النبِي كَانَ ولَكن رأَيتها وما ، خدجيةَ
 في يكُن لَم كَأَنه لَه:  قُلْت فَربما، خدجيةَ ٣٢صدائقِ في يبعثُها ثُم أَعضاًء، يقَطِّعها
نأَةٌالدراامةُ إِلَّا يجيدقُولُ ، )٣٣(خا: "  فَيهإِن تكَان تكَانكَانَ وي وـا  لهنم  لَـدو 
i)٣٤(  
  
  
  
  
  
  

  عشر رابـعاحلديث ال
  

                                 
 الصدائق هم الصوحيبات والصديقات. ٣٢
قال الذهيب رمحه اهللا:"وهذا من أعجب شيء !أن تغار رضي اهللا عنها من امرأة عجوز توفيـت  )  ٣٣(

، فهذا  r بعائشة مبديدة ، مث حيميها اهللا من الغرية من عدة نسوة يشاركنها النيب rقبل تزوج النيب 
هلا ،  rلئال يتكدر عيشها ، ولعله إمنا خفف أمر الغرية عليها حب النيب  rمن ألطاف اهللا ا وبالنيب 

 ٢/١١٧وميله إليها فرضي اهللا عنها وأرضاها .ا.هـ "السري 
خدجية وفضلها رضي اهللا عنها ح  rأخرجه البخاري كتاب املناقب باب تزويج النيب )  ٣٤(
 .)٣٨٨٧والترمذى برقم() ،٢٤٣٠ب فضائل الصحابة ح () ومسلم كتا٣٨١٨(
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)أخربىن إجازة شيخنا أبو خالد عبدالوكيل بن العالمة عبداحلق بن عبدالواحد 14
حيدر اهلامشي ، وخليل بن  ، عن احلسني بنرمحه اهللاأخربين والدي اهلامشي ،قال 

وأيب حممود هبة اهللا بـن حممـود املالئـي    ،حممد بن حسني بن حمسن األنصاري
املهدوي ، وعبد التواب بن عبد الوهاب االسكندر آبادي ، كلهم عن حسني بن 

عن األمام حممـد  حمسن األنصاري ، عن حممد بن ناصر احلسيين اليماين احلازمي 
  بن على الشوكاين

، عن أمحـد بـن عبـد اهللا     ه عاليا" عن شيخنا عبدالوكيل عن والدهوأروي )ح
عن األمام حممد بن علـى  البغدادي ، عن عبد الرمحن بن عباس بن عبد الرمحن ،

ـ صديق بن علي املزجاجي عن شيخه سـليمان بـن حي   هشيخالشوكاين عن  ي ي
بن اهيم إبر املنالاألهدل عن أمحد بن حممد األهدل عن أمحد بن حممد النخلي عن 

املدين عن الشمس الرملي عن  القشاشي عن شيخه أمحد بن حممد  كوراينال حسن
عن عبد الرحيم بن حممد بن الفرات عـن  األنصاري الزين زكريا   شيخ األسالم

حممود بن خليفة املنبجي عن علي بن احلسن بن املقري بن أمحد بن طاهر املـيهين  
ألمام أيب عبداهللا حممـد بـن   ي عن اأمحد بن علي بن خلف الشرياز أيب بكرعن 

حدثنا أبو العباس حممد بن يعقوب ثنا حممد بـن  عبداهللا النيسابوري احلاكم قال 
إسحاق الصغاين ثنا أبو عاصم ثنا صاحل بن رستم عن أيب مليكة عـن عائشـة   

:  فَقَالَ عندي، ووه وسلَّم وآله علَيه اللَّه صلَّى النبِي إِلَى عجوز جاَءتp:قالت
   أَنت؟ من: "  وسلَّم وآله علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ لَها

ا:  قَالَتةُ أَنثَّامةُ، جنِيزالْم  
   ، الْمزنِيةُ حسانةُ أَنت بلْ: "  فَقَالَ 

ف؟ كَيمتكُن ف؟ كَيالُكُمح فكَي متأَن عا؟بند رٍ:  قَالَتيبِأَبِي بِخ تي أَنأُمـا  وي 
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 هـذَا  الْعجـوزِ  هذه علَى تقْبِلُ اللَّه، يارسولَ:  قُلْت خرجت فَلَما اللَّه، رسولَ
 مـن  الْعهـد  حسـن  وإِنَّ خدجيـةَ،  زمـن  تأْتينا كَانت إِنها: "  اِإلقْبالَ؟فَقَالَ

اناِإلميi)هذا حديث صحيح على شرط الشيخني فقد  قال األمام احلاكم: .)٣٥
  .أ.هـاتفقا على االحتجاج برواته يف أحاديث كثرية وليس له علة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عشر امساحلديث اخل
  

                                 
) وصححه على شرط الشـيخني ، ووافقـه   ١/١٥أخرجه احلاكم يف مستدركه كتاب اإلميان ( )٣٥(

الذهيب ، مع أن صاحل بن رستم مل خيرج له البخاري إال تعليقاً ، وقال فيه اإلمام أمحد:"صاحل احلديث" 
) والبيهقي يف شعب اإلميان ٧٥٩، وابن األعرايب يف معجمه ح()٢٣، والطرباين يف املعجم الكبري ح(

    ).٢٠٥٦) وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم (١٨٢) واآلداب (٨٧٩٩ح (
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قـرأة" علَيـه وأنـا     ٣٦شيخنا العالمة احملدث حممدإسرائيل الندوى أَخبرنا)١٥
ـ حوأَ اينلتامل ابهلود اَبعأَخبرنا  ، عبد اجلبار الشكراوي أَخبرنا،أَسمع ماهللا د 

قال أَخبرنا نذير حسني الدهلَوِي أَخبرنـا محمـد إِسـحاق     القرشي ، كالمها
عبد الرحيمِ الـدهلَوِي   الدهلَوِي، أَخبرنا الشاه عبد العزِيزِ بن ويلِّ اِهللا أَحمد بنِ

إِجازةً إِنْ لَم يكُن سماعا، أَخبرنا والدي سماعا لبعضه والباقي إِجازةً، أَخبرنا أَبو 
ا منربأَخ ،يميجالع نا احلَسنربأَخ ، يدالكُر انِيالكُور يماهرإِب نرِ بطَاه نب دمح

العالَِء البابلي سماعا علَيه، عن سلَيمانَ بنِ عبد الدائمِ البابِلي، عن جمالِ الدينِ 
  يوسف بنِ زكَرِيا اَألنصارِي، أَخبرنا والدي.

ـ  نجم الغيطـي، أَخبرنـا زكَرِيـا    ح) والبابِلي، عن سالمٍ السنهورِي، أَخبرنا ال
 نب رمفْصٍ عو حا أَبنربأَخ،يلبقَةَ احلَندص نب يماهرإِب اقحو إِسا أَبنربأَخ،ارِيصاَألن

فوسنِ ياسو املَحا أَبنربزِينٍ،أَخنِ رب يفاللَّط دبنِ عِسنِ باملُح دبـنِ   عب رمع نب
  ،كْـرِيالب دمحنِ مب دمحم نب دمحلِ مو الفَضا أَبنربأَخ ،يفاحلَن نِينِ اخلَتياحلُس
 ـنب يماهررِ إِبدو البا أَبنربأَخ ،يلباحلَن دزرنِ طَبرِ بمعنِ مب دمحم نب رما عنربأَخ 

محمد بنِ منصورٍ الكَرخي وأَبو الفَتحِ مفْلح بن أَحمد الدومي سـماعا ملَفَّقًـا   
وإِجازةً قَاالَ: أَخبرنا احلَافظُ أَبو بكْرٍ أَحمد بن علي بنِ ثَابِت البغدادي، أَخبرنا أَبو 

 نب مالقَاس رمع دمأَح نب دمحم رمو عا أَبنربأَخ ،يماهلَاش داحالو دبنِ عفَرِ بعج
 انِيـتجِسالس يداَألز ثعاَألش نانُ بملَيس داوو دا أَبنربأَخ ،لُؤِيرٍو اللُّؤمنِ عب 

                                 
 العالمة احملدث املسند الطبيب الشيخ حممد إسرائيل بن حممد إبراهيم بـن عبـداحلليم السـلفي    ٣٦

 كما يظنه البعض ان اسرائيل هو ابو الشيخ الندوى،واسم الشيخ حممد اسرائيل وهو اسم مركب ال
هـ حفظه اهللا وعلماء املسلمني  ١٣٥٣باهلندولد يف صفر  ،وهوأمري مجعية أهل احلديث بوالية هريانة

الشـكراوي   حممد إسرائيل بن حممد إبراهيم السلفي الندوي يروي عن عبد اجلبار  ونفع م،وشيخنا
عن نذير حسني  الوهاب امللتاين وأمحد اهللا القرشي، كالمهاالصحيح مساعا جلميعه على الشيخني عبد 

وقد مـن اهللا  مساعا جلميعه،كما له رواية عن  عبد احلكيم اجليورى حممود شفيع الديوبندي وغريهم 
  على باالستجازة من الشيخ هاتفيا" واستجاز ىل منه كتابة اخى الشيخ ابو املهند القصيمي حفظه اهللا
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ن حممد بن إسحاق عن حيىي حدثنا عبد اهللا بن حممد النفيلي ثنا حممد بن سلمة ع
 أَهلُ بعثَ لَماp: قَالَت ، عائشةَ عن بن عباد عن أبيه عباد بن عبد اهللا بن الزبري

 بِقلَـادة  فيه وبعثَت بِمالٍ الْعاصِ أَبِي فداِء في زينب بعثَت أَسراهم فداِء في مكَّةَ
 اللَّه رسولُ رآها فَلَما:  قَالَت الْعاصِ، أَبِي علَى بِها أَدخلَتها ةَخدجي عند كَانت لَها
r قا رةً رِقَّةً لَهيددقَالَ شإِنْ: "  و متأَيقُوا أَنْ رطْلا تا لَههريوا أَسدرتـا  وهلَيع 

  )٣٧(iلَها الَّذي

  
  

  
  
  
  
  
  عشر سادساحلديث ال

  
الْـرّحمنِ بـنِ شـيخِ     إِجازةً شيخنا الْمعمر فـوق املائـة عبـد    أخربىن)١٦

                                 
) وأمحـد يف مسـنده   ٢٦٩٢كتاب اجلهاد باب يف فداء األسري يف املال ح (أخرجه أبو داود )  ٣٧(

)،وابن اجلارود ٣/٣٢٤) واحلاكم يف مستدركه كتاب معرفة الصحابة رضي اهللا عنهم (٢٥٨٢٩ح(
وحسنه األلباين يف صحيح  ،باب ما جاء يف أخذ الفداء من األسارى) ١٠٩٠(ىف املنتقى  باب  برقم 

    )٢٦٩١أيب داود برقم (
 



ألبي عبدالرمحن الفالزوني_األربعون العطرة فى حسن العشرة  
 

 

  33 
 

يشبعن مسند الديار الشامية الوجيه ٣٨الْح بيطرِ الْخصّالْن أَبِي نأخربناإجازة ع،
 الرمحن بن حممد الكزبري ، عن والده املسند الشـيخ حممـد الكزبـري    عبد

 سند الفقيه أيب زيد عبد الرمحن الشهري بالكزبريالدمشقي األوسط، عن والده امل
الكبري، عن الشيخ عبد الغين النابلسي، عن النجم حممد الغزي الدمشقي، عـن  
والده البدر حممد الغزي الدمشقي، عن الشيخ زكريا األنصاري، عـن خامتـة   

شهاب الدين أمحد بن حجرالعسقالين، عن شـيخيه أيب إسـحق    احلفاظ احلافظ
واحلافظ الزين عبد الرحيم بن احلسني العراقي، كالمها عن أيب  لتنوخيإبراهيم ا

علي بن إبراهيم العطار، عن شارحه الشيخ حميي الـدين أيب   احلسن عالء الدين
النووي، عن أيب إسحق إبراهيم بن أيب حفص عمر بنمضر  زكريا حيىي بن شرف

مني أيب عبـد اهللا  املنعم الفَراوي، عن فقيه احلـر  الواسطي، عن منصور بن عبد
حممد الفارسي مساعـا،   ،عن أيب احلسني عبد الغافر بن٣٩حممدبن الفضل الفراوي

النيسابوري مساعا، عن أيب  ٤٠عن أيب أمحد حممد بن عيسى بن عمرويه اجلُلودي

                                 
علوي بن شيخ بن حممد بن  السيد عبدالرمحن بن شيخ بن الصاحل الزاهد هو الشيخ املسند املعمر ٣٨

األصغر بن علوي بن أيب بكر احلبشي بن علي  زين بن أمحد بن هامشنب أمحد صاحب الشعب بن حممد
ي بن حممـد  الورع ابن علي بن سيدنا الفقيه املقدممحمد بن عل بنأمحد بن حممد (أسد اهللا ) بن حسن

 علي (خالع قسم ) بن علوي بن حممد بنعلوي (صاحب مسل) بن عبيد اهللا ابـن  (صاحب مرباط) بن
الصادق بن حممد الباقر بن  املهاجر إىل اهللا أمحد بن عيسى بن حممدالنقيب بن علي العريضي ابن جعفر

لزهراءبنت رسـول اهللا  أيب طالب وابن فاطمة ا علي زينالعابدين بن احلسني السبط بن اإلمام علي بن
أمجعني .ولد السيد عبدالرمحننب شيخ احلبشي يف شهر صـفر سـنة    صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه

  هـ ١٣١٤
ابن نقطة: "الفتح  ): اختلف يف ضمها وفتحها قال٣/١١٠٠قال احلافظ بن حجريف تبصري املنتبه ( ٣٩

 .اهـ "أكثر وأشهر
  ١٦/٣٠٢،٣٠٣لنبالء (ـنظر يف حتقيق هذة النسبة سري أعالم ا ٤٠
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حممد بن سفيان الفقيه الزاهد مساعـا، عناإلمـام احلجـة أيب     إسحق إبراهيم بن
قـال   مسلم القشريي النّيسابوري رمحه اهللا تعاىلاحلجاج ابن  احلسني مسلم بن

حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة وزهري بن حرب قاال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان 
 ثُم حائض، وأَنا أَشرب كُنتp :عن املقدام بن شريج عن أبيه عن عائشة قالت

اوِلُهأُن بِيالنr  عضفَي لَى فَاهعِ عضوم ف،ي ،برشفَي قرعأَتو ،قرا الْعأَنو ،ضائح 
ثُم اوِلُهأُن بِيالن r عضفَي لَى فَاهعِ عضوم يفi)٤١(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عشر سابـعاحلديث ال

  
احملقق البحاثة حممدزياد بن عمر التكلة الدمشقي ،والشـيخ   وأخربنا الشيخ)١٧

                                 
) ، وأبوداود كتاب الطهارة باب يف مؤكلة احلائض ٣٠٣أخرجه مسلم كتاب احليض ح ()  ٤١(

 )٢٩٥وجمامعتها ح (



ألبي عبدالرمحن الفالزوني_األربعون العطرة فى حسن العشرة  
 

 

  35 
 

در بن حممد غازى العنبتاوي،وشيخنا قـرة عيـون   املقريء املسند ابو عاصم نا
املوحدين بدر بن طامي العتييب مساعا" من لفظ األول ،وقراءة" على الثاين وأنـا  

واجازة من الثالث،كلهم قالواأخربنا الشيخ املعمر عبد القيـوم الرمحـاين   ، أمسع
البستوى ،أخربين شيخى أمحد اهللا القرشي الدهلوي بسماعه على نذير حسـني  

على الشاه حممد أسحاق الدهلوي قال أخربنا عبد العزيز الدهلوي قال  بسماعه
والدي الشاه ويل اهللا الدهلوي قال أخربين أبو طاهر حممد بـن إبـراهيم    أخربنا

والراء  أخربين والدي إبراهيم الكردي_بضم الكاف وإسكان الواو الكوراين قال
 عن الشيخ السلطان بن أمحد –املهملة بعدها ألف ونون نسبة إىل قرى شهرزور 

املزاحي قال أخربنا أمحد شهاب الدين السبكي عن النجم الغيطي عـن الـزين   
بن محمد اَألنصارِي عن احلافظ أمحد بن حجر العسقالين عـن األسـتاذ    زكَرِيا

 أيب عبد إبراهيم بن أمحد التّنوخي، عن أيب العباس أمحد بن أيب طالب احلجّار، عن
عيسى  اهللا احلسني بن مبارك الزّبيدي مث البغدادي، عن أيب الوقت عبد األول بن

اهلَروي، عن أيب احلسـن   –بكسر السني املهملة والزاي  –بن شعيب السجزي 
الرمحن ابن حممد بن مظفر بن داود الداوودي ، عن أيب حممد عبداهللا بـن   عبد
اهللا حممد بن يوسف بن مطر بن صاحلنب  بن حمّويه السّرخسي، عن أيب عبد أمحد
 الفربرِي، عن أمري املؤمنني يف احلديث اجلهبذ اإلمام أيب عبد اهللا حممـدبن  بشر

حدثنا حيىي بن بكـري  إمساعيل ابن إبراهيم بن املُغرية ابن بردزبه البخاري اجلُعفي 
هللا تعـاىل  حدثنا الليث عن يونس عن بن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضى ا

 ،" السلَام يقْرِئُك جِبرِيلُ هذَا عائش ياp: يوما هلا r عنها قالت قال رسول اهللا
فَقُلْت  :هلَيعو لَامةُ السمحرو اللَّه ،هكَاتربى ورا تى، لَا مأَر رِيدولَ تسر اللَّه r 
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)٤٢(.i  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  عشر ثامناحلديث ال

  

                                 
فضائل ) ، ومسلم كتاب ٣٢١٧أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي باب ذكر املالئكة ح ()  ٤٢(

 ).٢٤٤٩الصحابة ح (
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اخربىن شيخي إجازة كال" من الشيخ احملقق حممد زياد بن عمر التكلة ،والشيخ  )١٨
املقريء نادر العنبتاوي ،والشيخ املكثر بدر بن طامي العتييب قالوا مجيعا"أخربنا العالمة 

عبد القيوم بن زين اهللا الرمحاين البستوي عن أمحد اهللا القُرشي الدّهلَوي عـن  املفسر
 نذير حسني الدهلوي أَخبرنا محمد إِسحاق الدهلَوِي، أَخبرنا الشاه عبد حممد السيد

والدي سـماعا لبعضـه والبـاقي     العزِيزِ الدهلَوِي إِجازةً إِنْ لَم يكُن سماعا، أَخبرنا
أَخبرنا احلَسن  ي بِقراَءتي علَيه لبعضه وإِجازةً لسائرِه،الكُورانِ إِجازةً، أَخبرنا أَبو طَاهرٍ

،رِبِياملَغ بِيالى الثَّعيسع نع ،يميجالع  ،أَبِيه نع ،رِيرِ الطَّبالقَاد دبع بن ينا الزنربأَخ
أَخبرنا أَحمد بن علي بنِ  لي، عن زكَرِيا اَألنصارِي،الشمسِ محمد بنِ أَحمد الرم عنِ

الصـمد   أَخبرنا أَبو العباسِ أَحمد بن عمر بنِ علي بنِ عبـد  حجرٍ إِالَّ َآخره فَإِجازةً،
اجِ يو احلَجظُ أَبا احلَافنربأَخ ،لُؤِياللُّؤنب فـا   وسنربأَخ ،يزنِ املمحالر دبع يكالز

نيلُ باعمإِس دبينِ عالد اجتو ،ِِّيكلَبعالب نيلوسنِ جيلَ باعمالَمِ  إِسالس دبع قِ بناخلَال
سمالَمِ شاِإلس خيشلْوانَ، ونِ عنِ بمحالر دبينِ عالد ،يلباحلَن يساملَقْد رمأَبِي ع بن 

،يلبةَ احلَنامنِ قُدب دمأَح اِهللا بن دبع فَّقا املُونربأَخ   ـدمحم نب رةَ طَاهعرو زا أَبنربأَخ
،يسرٍ املَقْدنِ طَاهب ياحلُس نب دمحورٍ مصنو ما أَبنربأَخ،يمـةَ   نِ املُقَوو طَلْحا أَبنربأَخ

،وِينِيرِ القَزذأَبِي املُن نب مةَ القَطَّانُ، القَاسلَمنِ سب يماهرإِب نب يلنِ عو احلَسا أَبنربأَخ 
وِينِيه القَزاجنِ مب زِيدي نب دمحاِهللا م دبو عا أَبنربا ، أَخثَندارٍ ، حمع نب امشا هثَندح

 : ةَ ، قَالَتشائع نع ، أَبِيه نةَ ، عورنِ عامِ بشه نةَ ، عنييع نانُ بفْيسp   قَنِيـابس
.هقْتبفَس لَّموس هليلَّى اهللا عص بِي٤٣(الن(i  

  عشر تاسـعاحلديث ال

                                 
أبوداود كتاب ،و) ١٩٧٩شرة النساء ح (ابن ماجه كتاب النكاح باب حسن معا أخرجه)  ٤٣(

) وصححه احلافظ العراقي يف "ختريج اإلحياء" ، ٢٥٧٨اجلهاد باب يف السبق على الرجل ح (
 ).٢٧٦وصححه األلباين يف "آداب الزفاف" ص (
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 لي بن حممد توفيق النحاس الفرسكوري املصـري حفظـه اهللا  شيخنااملقرئ عأخربنا 

قال ،الشيخ حممد توفيق النحاس _رمحه اهللا_ يوالدقال أخربين ،قراءة" عليه وأنا أمسع
 أخربنا الشيخ حممد خبيت بن حسني املطيعي مفيت الديار املصرية،أخربناالشيخ أبـو 

 الفيوميـةباألزهر العباس شهاب الدين أمحد بن حمجوب الرفـاعي شـيخ السـادة    
ويلُّ اهللا  الشريف،أخربناأبراهيم بن على بن حسن السـقا الشـافعي املصـري،عن   

بن ناصر الفشين،عن الشيخ حممد بن سامل احلفىن أخربناأبو حامد حممد  )ثعيلب(حممد
البديري الدمياطي الشهري بابن امليت،أخربناأيب الضياءنور الدين علـي بـن    بن حممد
ربنا أمحد بن خليل السّبكي، أخربنا الـنّجم حممـد الغيطـي،    الشرباملسي، أخ علي

أخربنازكريا بن حممد األنصاري،أخربنا إبراهيم بن صدقة احلنبلي، أخربنا عبد الوهاب 
رزين احلَموي أخربنا أمحد بن أيب طالب احلَجار،وست الـوزراء وزيـرة بنـت     بن

األول  بارك الزّبيدي، أخربنا أبو الوقت عبـد عمرالتّنوخية، قاال: أخربنا احلسني بن امل
البوشنجي، أخربنا  بن عيسى السِّجزي اهلَروي، أخربنا عبد الرمحن بن حممد الداودي
بن مطَـر الفَربـري،    عبداهللا بن أمحد بن حمّويه السّرخسي، أخربنا حممد بن يوسف

ن إبراهيم احلنظلي عن عيسـى  حدثنا إسحاق ب أخربنا حممد بن إمساعيل البخاري قال
 رأَيـتp : قَالَـت  عنها، اللَّه رضي عائشةَ عنعن األوزاعي عن الزهري عن عروة 

بِيالن r نِيرتسي هائا بِرِدأَنو ظُرإِلَى أَن ةشبونَ الْحبلْعي يف جِدسى الْمتـا  أَكُـونَ  حأَن 
  )٤٤(i اللَّهوِ علَى الْحرِيصة السن الْحديثَة الْجارِية قَدر قْدروافَا أَسأَم، الَّتي

                                 
) ، ٥٢٣٦أخرجه البخاري كتاب النكاح باب نظر املرأة إىل احلبش وحنوهم من غري ريبة ح ()  ٤٤(

 ).٨٩٤ة العيدين ح (ومسلم كتاب صال
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  الـعــشروناحلديث 
  

حدثنا حممد أخربنـا أبـو   قال:  حممد بن إمساعيل البخاري وباألسناد السابق إىل
 أَلْعـب  كُنتp: قَالَت عنها، اللَّه رضي عائشةَ عن معاوية حدثنا هشام عن أبيه

اتنبِالْب دنع بِيالن r َكَاني ول باحوص نبلْعي، يعولُ فَكَانَ مسر  اللَّـه r إِذَا 
  )٤٦(iمعي فَيلْعبن إِلَي فَيسربهن منه )٤٥(يتقَمعن دخلَ

  
  ونعشرادي والاحلديث احل

  
قرأة"  مة أبو النصرحافظ ثناء اهللا بن عيسى خان املدىنأَخبرنا شيخنا املسند العال

علَيه وأَنا أَسمع، قال أبو احلسن على بن احلافظ حمي الدين العلوى اللكهوي مث 
شـيخ  أفضل األفاضل واألقران  وحافظ احلديث والقـران   قال أخربىن  املدين
 ارسي عن الشـوكاين بنجاب احلافظ عبد املنان الوزير آبادي عن عبد احلق البنال

لفظه شيخي العالمة احلسن بن إمساعيل بـن احلسـن حممـد     أخربين مساعا" من
بسي عن السيد هاشم بن حيـىي  عن شيخه السيد القاسم بن حممد الك ٤٧املغريب
أمحد املرحومي عن نور الـدين   ادة عن علي بنعن طه بن عبد اهللا الس الشامي
ن الشمس الرملي عن زين الدين زكريا بن سى عن علي احلليب علَّرامبالش على

حممد األنصاري عن عبد الرحيم بن حممد املعروف بابن الفرات عن عمـر ابـن   
                                 

 يتقمعن:يستترن.)  ٤٥(
) ومسلم كتاب فضائل ٦١٣٠أخرجه البخاري كتاب األدب باب اإلنبساط إىل الناس ح ()  ٤٦(

 )٢٤٤٣الصحابة ح (
 ١٣٩إنظر إحتاف األكابربإسناد الدفاتر ص  ٤٧
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عن إبراهيم  دزطربعن عمر بن حممد بن  احلسن املراغي عن الفخر ابن البخاري
اخلطيب البغدادي عـن   ر الكوخي عن أمحد بن علي بن ثابتبن حممد بن منصو
اللؤلؤي عن سليمان بن األشعث بن  حممد بن أمحد هلامشي عنالقاسم بن جعفر ا

حدثنا حممـد   إسحاق بن بشري بن شداد األزدي، السجستاين املعروف بأيب داود
بن عوف ثنا سعيد بن أيب مرمي أخربنا حيىي بن أيوب قال حدثين عمارة بن غزية 

 اللَّـه  رضي ةَعائش عن أن حممد بن إبراهيم حدثه عن أيب سلمة بن عبد الرمحن
 ستر سهوتها وفي خيبر أَو تبوك غَزوة منr  اللَّه رسولُ قَدمp:  قَالَت عنها،
تبفَه رِيح فَتةَ فَكَشياحرِ نتالس نع اتنةَ بشائعبٍ، لا:  فَقَالَ لُعذَا ما هةُ يشائع 

 أَرى الَّذي هذَا ما:  فَقَالَ رِقَاعٍ، من جناحان لَه فَرسا بينهن ورأَى تيبنا:  قَالَت ؟
 فَرس:  قَالَ جناحان،:  قَالَت علَيه؟ الَّذي هذَا وما:  قَالَ فَرس،:  قَالَت وسطَهن؟

؟ لَهاناحنج ا:  قَالَتأَم تعملَ أَنَّ سسانَلملًا ييا خةٌ؟ لَهنِحأَج قَالَت  : كـحفَض 
  )٤٨(iنواجِذَه رأَيت حتى

                                 
) وصححه األلباين يف ٤٩٣٢أخرجه أبو داود كتاب األدب باب يف اللعب بالبنات ح ()  ٤٨(

 ).٣٢٦٥) ويف املشكاة (٤٩٣٢صحيح أيب داود (
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  العشرون الثاني و احلديث
  

شيخنااملقرئ علي بن حممد توفيق النحاس الفرسكوري املصري حفظه اهللا أخربنا 
قراءة" عليه وأنا أمسع،قال أخربين والدي الشيخ حممد توفيق النحاس _رمحه 

حممد خبيت املطيعي، عن حممد بن أمحد عليش، عن حممد األمري أخربنا هللا_،قالا
األمري الكبري، أخربنا علي بن حممد العريب السقاط مساعاً  الصغري، عن أبيه حممد
باب اجلنازة فإجازة، أخربنا أمحد بن حممد العريب بن احلاج  جلميعه إال من أوله إىل
در بن علي الفاسي مراراً ، أخربنا عم والدي أبو عبد القا السلمي مراراً، أخربنا

الفاسي، أخربنا حممد بن قاسم القصار، أخربنا رضوان  زيد عبد الرمحن بن حممد
منه، وإجازة، أخربنا عبد الرمحن بن علي العاصمي  اجلنوي، قراءة عليه إال قليالً
قشندي مساعاً مرات، أخربنا إبراهيم بن علي القل املعروف بسقَّني بقراءيت ثالث

أيب بكر الشرابيشي، أخربنا البهاء عبد اهللا  لبعضه وإجازة، أخربنا التاج حممد بن
أمحد بن حممد الطربي، قال: أخربنا  بن حممد عرف بابن خليل، أخربنا الصفي

علي بن حميد بن  أبو احلسنعبد الرمحن بن أيب حرمي فتوح بن بنني، أخربنا
عيسى بن أيب ذر اهلروي، أخربنا أيب ،عن أيب حممد عمار ، أخربنا أبو مكتوم 

بن مطر  عبداهللا بن أمحد بن حمّويه السّرخسي، عن أيب عبد اهللا حممد بن يوسف
عبد اهللا  بن صاحلنب بشر الفربرِي، عن أمري املؤمنني يف احلديث اجلهبذ اإلمام أيب

عن بن  يونسعن  الليثحدثنا  حيي بن بكريحدثنا قال حممدبن إمساعيل البخاري 
عروة بن الزبري وسعيد بن املسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد  أخربينشهاب قال 

عائشة رضى اهللا تعاىل عنها زوج حديث اهللا بن عبد اهللا بن عتبة بن مسعود عن 
والناس يفيضون ىف قول أصحاب األفك،ال pقالت :النيب صلى اهللا عليه وسلم 
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رِيبهو يي نِيأشعر بشي من ذالك،وي فعجي وى لَا أَنأَر نم بِيالن r اللُّطْف 
فيسلم مث يقول  rإمنا يدخل علي رسول اهللا ، أَشتكي حني منه أَرى كُنت الَّذي

  )٤٩(i كيف تيكم مث ينصرف فذلك يريبين
  

  الثالث و العشروناحلديث 
  

حدثنا إمساعيل قـال حـدثين    لبخاري رمحه اهللا قال:وباألسناد السابق إىل األمام ا
 أَنpَّعنها  اللَّه رضي عائشةَ عن سليمان بن بالل قال هشام بن عروة أخربين أيب

 غَدا؟ أَنا أَين غَدا؟ أَنا أَين : فيه مات الَّذي مرضه في يسأَلُ كَانَ r اللَّه رسولَ
رِيدي موةَ يشائنَ ، عفَأَذ لَه هاجوكُونُ أَزثُ يياَء، حي فَكَانَ شف تيةَ بشائى عتح 
اتا، مهدنع ةُ قَالَتشائع  :اتي فَممِ فوي الْيكَانَ الَّذ وردي لَيع يهي فـي  فتيب 
هضفَقَب إِنَّ اللَّهو هأْسر نيرِي لَبحرِي نحسالَطَ وخو ي رِيقُهرِيق i)٥٠(  

  
 
 
 

                                 
) ومسلم كتاب ٤٧٥٠ح (إذ مسعتموه ظن.....) باب (لوال التفسريأخرجه البخاري كتاب )  ٤٩(

 ).٢٧٧٣التوبة ح (
أخرجه البخاري كتاب النكاح باب إذا استأذن الرجل نساءه يف أن ميرض يف بيت إحداهن  )٥٠(

 ).٢٤٤٣الصحابة ح (كتاب فضائل  ) ومسلم٥٢١٧فأذنّ له ح (
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عبد الرمحن صـبحي بـن جاسـم البـدري     شيخنا العالمة احملقق أبو أخربين إجازة

السامرّائي، وهو عن عبد الكرمي الشيخلي األزجي أيب الصاعقة، وهو عـن يوسـف   
ي اخلانفوري، وهو عن حسني بن حمسن األنصاري، وهو عن حممد بن ناصر احلـازم 

مسعته مـن  ٥١ وأمحد بن حممد الشوكاين، ومها عن والد الثاين حممد بن علي الشوكاين
أمحد بـن عـامر    لفظ شيخي السيد العالمة علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن

قال أرويه بالسماع واإلجازة عن حامد بن حسن شاكر عن السـيد  الشهيد رمحه اهللا 
ني الشامي وهو يرويه بالسماع واإلجازة عـن  العالمة أمحد بن عبد الرمحن بن احلس

شيخه حممد بن حسن العجيمي عن شيخه أمحد بن حممد العجل اليمىن عن شيخه حيىي 
الطربي عن جده احملب الطربي عن إبراهيم الدمشقي عن الشيخ عبد الرحيم الفرغاين 

ـ   ف عن الشيخ حممد الفارسيين عن الشيخ حيىي بن عمار اخلتالين عن حممد بـن يوس
عن  أَخبرنا عبدةُ محمدحدثنا قال عبد اهللا حممدبن إمساعيل البخاري  أيبالفربري عن 

 r اللَّـه  رسولُ لي قَالَ:  قَالَت عنها، اللَّه رضي عائشةَ عنعن أبيه بن عروة هشام 
:pيإِن لَمإِذَا لَأَع تي كُننةً عياضإِذَا رو تكُن لَيى، عبغَض قَالَت  :فَقُلْت  :نم نأَي 

رِفع؟ تكا:  فَقَالَ ذَلإِذَا أَم تي كُننةً، عياضر كفَإِن نيقُوللَا:  ت برو  ،ـدمحإِذَا مو 
تكُن لَيى، عبغَض لَا:  قُلْت برو ،يماهرإِب قَالَت  :لْ،:  قُلْتأَج وا اللَّهولَ يسر اللَّه 
  .)٥٢(i اسمك إِلَّا أَهجر ما

                                 
 ١٦١،١٦٠أنظر إحتاف اإلألكابر ص ٥١
) ومسلم كتاب فضائل الصحابة ٦٠٧٨أخرجه البخاري كتاب األدب باب ماجيوز من اهلجران ملن عصى ح ( ٥٢

 ).٢٤٤٢ح (
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حدثنا حجاج بن منهال حدثنا جويرية  وباألسناد السابق إىل األمام البخاري قال

 صاوِير،ت فيها نمرقَةً اشترت أَنها عنها، اللَّه رضي عائشةَ عنعن نافع عن القاسم 
فَقَام بِيالن r بِالْباب لْ، فَلَمخدي فَقُلْت : p وبإِلَى أَت ا اللَّهم؟ متبقَالَ أَذْن  " :
 هذه أَصحاب إِنَّ p:  قَالَ وتوسدها، علَيها لتجلس:  قُلْت"  النمرقَةُ؟ هذه ما

 بيتا تدخلُ لَا الْملَائكَةَ وإِنَّ خلَقْتم، ما أَحيوا لَهم يقَالُ الْقيامة، ميو يعذَّبونَ الصورِ
يهةُ فورالص i)٥٣(  
  

 
 

 الشـجاع آبـادي   أخربنا شيخنا احملدث مفىت أهل احلديث مبلتان حممد عبداهللا
لشيخ الفاضل مشس احلق بن الشيخ قرأت سنن النسائي على امساعا" عليه وقال 

نذير حسني احملـدث   العالمةكل يف الكل الشيخ  أخربناعبد احلق احملدث امللتاين 
الدهلوي عن الشيخ اإلمام مسند اليمن السيد سليمان بن حيىي األهـدل وهـو   
يرويه عن أمحد بن حممد بن شريف مقبول األهدل وهو يرويه عن السيد حيىي بن 

ل وهو يرويه عن عبد اهللا بن سامل البصري املكي وهو يرويـه  عمر مقبول األهد

                                 
) ومسلم كتاب ٥٩٥٧أخرجه البخاري كتاب اللباس باب من كره القعود على الصورة ح ()  ٥٣(

 ).٢١٠٦اللباس والزينة ح (
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عن حممد بن عالء الدين البابلي وهو يرويه عن أمحد بن خليل السبكي وسامل بن 
حممد السنهوري وكالمها يرويانه عن النجم حممد بن أمحد الغيطي وهو يرويه عن 

لعقـيب وهـو   وهو يرويه عن الزين رضوان بن حممد ا زكريا بن حممد األنصاري
يرويه عن إبراهيم بن أمحد بن عبد الواحد التنوخي وهو يرويه عن أمحد بـن أيب  
طالب احلجار وهو يرويه عن عبد اللطيف بن حممد بن علي الغيطي وهو يرويـه  
عن طاهر بن حممد بن طاهر املقدسي وهو يرويه عن عبد الرمحن بن أمحد الدوين 

بالكساء وهو يرويه عن أمحد بن حممـد   وهو يرويه عن أمحد بن احلسني املعروف
احلافظ احلجة أيب عبد الرمحن أمحد  بن الدينوري املعروف بابن السين وهو يرويه عن

أخربنا يعقوب بن إبراهيم قال اهللا تعاىل قـال  بن شعيب بن علي بن سنان النّسائي رمحه
 ،t هريرةَ أَبِي عنحدثنا حيىي عن بن عجالن قال حدثين القعقاع عن أيب صاحل 

 امرأَته وأَيقَظَ فَصلَّى اللَّيلِ من قَام رجلًا اللَّه رحمr  :p اللَّه رسولُ قَالَ:  قَالَ
،لَّتفَإِنْ فَص تأَب حضي نا فهِهجاَء، والْم محر أَةً اللَّهرام تقَام نلِ ماللَّي لَّتفَص 
قَظَتأَيو وا،زهى فَإِنْ جأَب تحضي نف هِهجاَء والْم i)٥٤( 

 

                                 
أخرجه النسائي يف سننه كتاب قيام الليل وتطوع النهار بـاب الترغيـب يف قيـام الليـل ح     )  ٥٤(
) وابن ماجه إقامة الصـالة  ١٤٥٠) و أبو دواد كتاب الوتر باب احلث على قيام الليل ح (١٦١٠(

) و صححه األلباين يف صحيح اجلـامع  ١٣٣٦والسنة فيها باب ماجاء فيمن أيقظ أهله من الليل ح(
)٣٤٩٤.( 
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  السابع و العشروناحلديث 
  

 نصري أمحد خان أخربنا الشيخ الفقيه أبو عبدالرمحن حممد رفيق الطاهر عن شيخه
األمروهي وهو  إسناد عال جدا" فله إجازة من الشيخ الزاهد العالمة عبدالرمحن

 لكنج مراد آبادي و هو يروي من جانب عن الشيخعن العالمة فضل الرمحان ا

حممد إسحاق الدهلوي وعن الشيخ إمساعيل الشهيد الدهلوي، ومها يرويان عن 
العزيز الدهلوي والشيخ رفيع الدين الدهلوي عن أبيهما الشاه ويل  الشيخ عبد
 قال أخربين أبو طاهر حممد بن إبراهيم الكوراين قال أخربين والدي اهللا الدهلوي

والراء املهملة بعدها ألف ونون  بضم الكاف وإسكان الواو _الكردي إبراهيم
املزاحي قال أخربنا أمحد  عن الشيخ السلطان بن أمحد –نسبة إىل قرى شهرزور 

بن محمد اَألنصـارِي   شهاب الدين السبكي عن النجم الغيطي عن الزين زكَرِيا
بن أمحد التّنوخي، عن  عن األستاذ إبراهيم عن احلافظ أمحد بن حجر العسقالين

احلجّار، عن أيب عبد اهللا احلسني بن مبارك الزّبيدي  أبيالعباس أمحد بن أيب طالب
 بكسر –مثالبغدادي، عن أيب الوقت عبد األول بن عيسى بن شعيب السجزي 

مظفـر   ابن حممد بن اهلَروي، عن أبياحلسن عبد الرمحن –السني املهملة والزاي 
بن داود الداوودي البوشنجي، عن أيب حممد عبداهللا بـن أمحـد بـن حمّويـه     

مطر بن صاحلنب بشر الفربرِي،  السّرخسي، عن أيب عبد اهللا حممد بن يوسف بن
 قـال  احلديث أيب عبد اهللا حممدبن إمساعيل البخاري اجلُعفي عن أمري املؤمنني يف

ان عن أيب يعفور عن أيب الضحى عن مسروق حدثنا علي بن عبد اهللا حدثنا سفي
نةَ عشائع يضا، اُهللا رهنع قَالَت  :pَكَان بِيالن r لَ إِذَاخد ،رشالْع دش ،هرئْزم 
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  )٥٥(i أَهلَه وأَيقَظَ لَيلَه، وأَحيا
  

 
 
اهللا بن رمحة اهللا الكاكَري مسعت مجيع  أخربنا العالمة احملدث فضيلة الشيخ غُالم

الكاندهلوي ببيت الشـيخ   سنن الدارمي على شيخي حممد ادريس بن امساعيل
علي بن امحـد   باجلامعة االشرفية بالهور قال اخربين شيخي خليل امحد بن جميد

علي أخربنا الشاه عبد الغين عن أبيه أيب سعيد اددي الدهلوي عن الشاه عبد 
الدهلوي مسعت مجيعه من لفظ الشيخ ايب طاهر حممد جتاه  أبيه ويل اهللا العزيز عن

عليه و سلم يف الزيادة العثمانية يف عشرة جمالس سنة الف و  قرب النيب صلى اهللا
بقراءة بعضه و اجازة سائره على ابيه املال ابراهيم بن حسن  مئة و أربع و أربعني
أمحد بن حممـد بـن يـونس     الكردي عن صفي الدين شهاب الدين الكوراين

عبد القدوس الشناوي عن حممد بن  القشاشي عن أيب املواهب أمحد بن علي بن
الـدين االنصـاري    أمحد بن محزة مشس الدين الرملي عن زكريا بن حممد زين

قـال   ,السنيكي . و الشمس الرملي عن والده الشهاب الرملي عن الزين زكريا
 و إسحاق التنوخي مساعا عليه جلميعه بالقاهرةاحلافظ بن حجر أخربنا به الشيخ أب

وقرأت عليه من باب قدر القراءة يف الظهر إىل باب الشفاعة يف احلدود وقرأت 
أوله إىل باب ما ال جيوز يف األضاحي وهو قدر نصفه على أيب العبـاس   أيضا من

حيىي بن متيم بدمشق وقرأت من مث إىل آخر الكتاب علـى أيب   أمحد بن علي بن

                                 
) ٢٠٢٤أخرجه البخاري كتاب صالة التراويح باب العمل يف العشر األواخر من رمضان ح ()  ٥٥(

 ).١١٧٦ومسلم كتاب االعتكاف ح (
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صديق الرسام مبكة قال الثالثة أنبأنا أبو العباس أمحد  حاق إبراهيم بن حممد بنإس
مساعا عليه زاد األول وإمساعيل بن يوسـف بـن    بن أيب طالب الصاحلي احلجار

إجازة مكاتبة قالوا أنبأنا أبو املنجا عبـد   مكتوم وعيسى بن عبد الرمحن بن معايل
فات احلجار من قوله بـاب اغتسـال    اهللا بن عمر بن الليت مساعا جلميعه لكن

االشـتباك إذا خـرج إىل    احلائض إذا وجب عليها الغسل إىل باب النهي عـن 
املكاتبة عن حممد  املسجد وله باإلجازة إن مل يكن مساعا عن ابن الليت وباإلجازة

شعيب أنبأنا  بن مسعود بن روز قاال أنبأنا أبو الوقت عبد األول بن عيسى بن
أمحـد بـن    بد الرمحن بن حممد بن املظفر أنبأنا أبو حممد عبد اهللا بنأبو احلسن ع

 محويه السرخسي أنبأنا عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي أنبأنا أبو حممد عبد
 يزيد بـن هـارون   أَخبرنا قال اهللا بن عبد الرمحن بن رام الدارمي السمرقندي

قصعة فيها ثريد وهو rالنيب  أهدى بعض أزواجpمحيد عن أنس قال:  حدثَناَ
يف بيت بعض أزواجه فضربت القصعة فانكسرت فجعل النيب صلى اهللا عليـه و  
سلم يأخذ الثريد فريده يف الصحفة وهو يقول كلوا غارت أمكم مث انتظر حـىت  

.قال عبد iجاءت بقصعة صحيحة فأخذها فأعطاها صاحبه القصعة املكسورة 
   )٥٦()شرط مسلم اهللا نقول ذا إسناده صحيح على

  
  
  
  

                                 
البخاري كتـاب املظـامل    )٢٥٩٨أخرجه الدارمي ىف سننه باب من كسر شي فعليه مثله ح()  ٥٦(

 )٢٤٨١باب إذا كسر قصة أو شيئاً لغريه ح (والغصب 
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 علَـوِي الْحبشـيّ   شّيخِ الْمعمّرِ الْسّيِّد عبدالْرّحمنِ بنِ شيخ بنشيخنا الْ أَخبرنا
رِيِّ عـن  عمر بنِ عبدالْغنِّيّ الْغزِّيّ الْعام عن محمّد عن أَبِي نصرٍ الْخطيب إجازة"

ّنِيالْغ دبخِ عيّالْش الْثَّانِي ّدنِ جلُِسيِّ عابّلَ الْنياعمإِس ندالقَادرِ ببعو ّانِيبيّالْش رمع 
 الْنّابلُِسيِّ، عنِ الْنّجمِ محمّد الْغزِّيّ، عن والده الْبدرِ محمّد الْغزِّيّ، عـن شـيخٍ  

   أَبِـي ـنقَلَانِيِّ، عسرٍ الْعجنِ حاب ظافالْح نارِيِّ، عصا الْأَنّكَرِيز يلَامِ الْقَاضالْإِس
أشنالْم ّيقشمّلِ الْدالْأَص ّيلعالْب يخونّالْت داحالْو دبنِ عب دمنِ أَحب مياهرإِب اقحإِس 

لُ الْقَاهزِين دماسِ أَحّبالْع رِ أَبِيّمعالْم نِدسنِ الْميِّ، عامّالْش انهربِالْب فورعالْم ةر
   ـنب نـيسالْح الْلَّه دبع نِ أَبِييّاجِ الْدرس نارِ، عجالْح ّيحالّبٍ الْصطَال نِ أَبِيب

يحنِ يب دّمحنِ مب ارِكبالْم   ـنفَاةَ، عالْوو ارالْد ّياددغلُ الْبيِّ الْأَصديّي الْزعّبّالْر
  خـيالْش نع ،ّيفوّرِي الصررِيِّ الْهالْسِّح ىسينِ علِ بّالْأَودبع قْتالْو أَبِي خيالْش

ي محمّد عبد الْلَّه بن أَحمد بنِ حمّوِية أَبِي الْحسنِ عبد الْرّحمنِ الْدّاوديّ، عن أَبِ
 امِ أَبِيالْإِم نع ،ّرِيبطَرِ الْفَرنِ مب فسوي نب دّمحم الْلَّه دبع أَبِي نع ،ِّسيخرّالْس

 ّارِيخلَ الْبياعمإِس نب دّمحم الْلَّه دبثنا أبو عوانة حـدثنا  حدثنا موسى حد قالع
 عـن  عثْمانُ تغيب إِنما:  قَالَ عنهما، اللَّه رضي عمر ابنِ عنعثمان بن موهب 

 r النبِـي  لَـه  فَقَالَ مرِيضةً، وكَانتr  اللَّه رسولِ بِنت تحته كَانت فَإِنه بدرٍ
:pَّإِن لَك رلٍ أَججر ممن هِدا شردب همهس٥٧(و(i  

                                 
ه البخاري كتاب فرض اخلمس باب إذا أرسل اإلمام رسوالً يف حاجه أو أمره باملقام هل أخرج)  ٥٧(

) ٢٧٢٦) وأبو داود كتاب اجلهاد باب فيمن جاء بعد الغنيمة السهم لـه ح ( ٣١٣٠يسهم له ح (
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احمـد بـن    اخبِرنا حافظ ثَناء الْلَّه الْزّاهدي عن الْشيخ الْعلَّامه ابو الْبركَـات 
الْدّين الْجوندلْوي عـن   اسماعيل عن شيخه الْامام ابِي الْفَضل محمّد بن فَضل

ابادي عن شيخه محمّد نذير حسـين   لْحافظ الْمتقن عبد الْمنّان الْوزِيرشيخه ا
 الْشّيخ محمّد إِسحاق الْدّهلَوِي عن ناصية الْعلَماء الْشّيخ الْدّهلَوِي قَال أَخبرنا

ولَي الْلَّه الْدّهلَوِي عن  هِند الْشّيخ أَحمدعبدالْعزِيز الْدّهلَوِي عن والده محدث الْ
الْكُورانِي الْمدنِي عن والده عالم الْحجاز ومسنده  أَبِي طَاهر محمّد بن إِبراهيم

لْمهملَة ا إِبراهيم بن حسن الْكُورانِي(بِضم الْكَاف وإِسكَان الْواو والْرّاء الْبرهان
الْدّين محمّد بـن محمّـد    بعدها أَلف ونون نِسبة إِلَى قُرى شهرزور ) عن نجم

بدر الْدّين عن الْقَاضي زكَرِيّا الْأَنصارِي قَال  الْغزِّي الْعامرِي الْدّمشقي عن والده
الْعسقَلَانِي عن  ي الْحديث الْشّهاب أَحمد بن علي بن حجرالْمؤمنِين ف أَنبأَنا أَمير

الْعبّاس أَحمد بن أَبِي طَالب الْحجّار  الْبرهان إِبراهيم بن أَحمد الْتّنوخي عن أَبِي
عبدالْأَوّل بن عيسى مبارك الْزّبيدي عن عن أَبِي الْوقْت  عن السِّراج الْحسين بن

أَبِي الْحسين  الْهروِي عن –بِكَسر الْسِّني الْمهملَة والْزّاي  –شعيب الْسّجزِي  بن
عبدالْرّحمن بن محمد بن مظَفَّر الْدّاودي عن أَبِي محمّد عبداللَّه بـن أَحمـد   

دبن أَبِي عِسي عخرالْلَّـه   الْلَّهالْسدبام أَبِي عن الْإِمرِي عبف الْفَرسون يد بّمحم
حدثنا حبان بن موسى أخربنا عبد اهللا أخربنـا  قال  إِسماعيل الْبخارِي محمّد بن

 رسولُ كَانpَ: قَالَت عنها، اللَّه رضي عائشةَ عنيونس عن الزهري عن عروة 

                                                                                                  
) وقال حـديث حسـن   ٣٧٠٦والترمذي كتاب الدعوات باب يف مناقب عثمان رضي اهللا عنه ح (

 صحيح.
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اللَّه r إِذَا ادا أَرفَرس عأَقْر نيب هائنِسi.)٥٨(  
 

 
سماعاعليه ،أَخبرناعبد اجلبار ،أَخبرنا شيخنا العالمة احملدث حممدإسرائيل الندوى
دماين وأَحلتاب املهد اَلوبا عنربرِه،كالمه الشكراوي ، أَخائا قال اهللا القرشيِ لس

لَوِيهالد نيسح يرذا ننربأَخ دبع اها الشنربأَخ ،لَوِيهالد اقحإِس دمحا منربأَخ 
لَوِيهيمِ الدحالر دبنِ عب دميلِّ اِهللا أَحو زِيزِ بنا،    العاعـمس كُـني ةً إِنْ لَمازإِج

دالا ونربأَخانِيالكُور يماهرإِب نرِ بو طَاها أَبنربي،أَخ  ـنا احلَسنربأَخ ، يدالكُر 
دبنِ عانَ بملَيس نع ،يلابالَِء البالع نب دمحا منربأَخ ،يميجالع   ،يـابِلمِ البائالد

 .اَألنصارِي، أَخبرنا والدي ياعن جمالِ الدينِ يوسف بنِ زكَرِ
 السنهورِي، أَخبرنا النجم الغيطي، أَخبرنـا زكَرِيـا   ح) وقَالَ البابِلي، أَخبرنا سالمٍ 

إِبراهيم بـن صـدقَةَ   أَبو إِسحاق  اَألنصارِي بِجميعه إِالَّ يِسريا آخره فَإِجازةً، أَخبرنا
يِسـريا   حفْصٍ عمر بن عبد املُحِسنِ بنِ عبد اللَّطيف بنِ رزِينٍ إِالَّ احلَنبلي، أَخبرنا أَبو

برنـا أَبـو   احلُسينِ اخلَتنِي احلَنفي، أَخ فَإِجازةً، أَخبرنا أَبو املَحاسنِ يوسف بن عمر بنِ
نب دمحلِ منِ الفَضب دمحم نب رما عنربأَخ ،كْرِيالب دمحنِ مب دمحـنِ    مـرِ بمعم

يماهررِ إِبدو البا أَبنربأَخ ،يلباحلَن دزرحِ   طَبو الفَـتوأَب يخورٍ الكَرصننِ مب دمحم نب
مدمأَح نب حو فْلظُ أَبا احلَافنربةً قَاالَ: أَخازإِجلَفَّقًا وا ماعمس يومالد   ـنب دمكْرٍ أَحب

عمر القَاسم بن جعفَرِ بنِ عبد الواحد اهلَاشـمي،   علي بنِ ثَابِت البغدادي، أَخبرنا أَبو
أَبو داود سـلَيمانُ بـن    أَبو عمر محمد بن أَحمد بنِ عمرٍو اللُّؤلُؤِي، أَخبرنا أَخبرنا

انِيتجِسالس يداَألز ثعحدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا مهام ثنا قتادة عـن  قال  اَألش
                                 

لبخاري كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها باب هبة املرأة لغري زوجها وعتقهـا ح  أخرجه ا)  ٥٨(
 ).٢٧٧٣التوبة ح () ومسلم كتاب ٢٥٩٤(
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 إِلَى فَمالَ امرأَتان لَه تكَان منt pالنضر بن أنس عن بشري بن يك عن أيب هريرة
  i)٦٠(ساقطٌ وشقُّهpويف رواية  i مائلٌ وشقُّه الْقيامة يوم جاَء ،)٥٩(إِحداهما

  
 

 
الشيخ املعمرحممد بن عبـد   ملحق األحفاد باألجداد الشيخ املُعمر أَخبرنا إِجازة

أَخبرنا الشيخ سعد بـن   إسحاق بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخالرمحن بن 
 أَحمد بن إِبراهيم بنِ عيسى، أَخبرنِي عبد الرحمنِ بـن  حمد بنِ عتيقٍ، أَخبرنِي

  حسنٍ آلُ الشيخِ..
نا العالمة محد بن فارس شيخ أَخبرنا حممد بن عبدالرمحن، ح) وعاليا" قال شيخنا

دبنِي عربقال أَخ    ـدبـنِ عب ـدمحم هدج نخِ، عينٍ آلُ الشسح نِ بنمحالر 
ليباحلَن يماهرإِب ناِهللا ب دبع خيثَنِي الشدابِ، حهالو   ـنع ،ةينرِ املَدبِظَاه هزِلنبِم

 أَبِي املَواهبِ ابنِ تقي الدينِ عبد الباقي احلَنبليان عفَا ومفْتي الشامِشيخِ اِإلسالَمِ 
أَخبرنا عبد الرحمنِ البهـوتي،   اُهللا عنهما إِجازةً، عن والده تقي الدينِ املَذْكُورِ،

نينِ ابالد يقا تنربأَخ الن  ،ـدمينِ أَحالـد ابهي شدالا ونربأَخ ،يوحارِ الفُتج 
عز الدينِ أَبو البركَات أَحمد  أَخبرنا بدر الدينِ الصفْدي القَاهرِي احلَنبلي، أَخبرنا

الكنانِي،  جلَمالُ عبد اِهللا بن العالَِء عليالكنانِي، أَخبرنا ا بن إِبراهيم ابنِ نصرِ اِهللا

                                 
 فمال إىل إحدامها: أي مل يعدل بينهما ، بل مال إىل إحدامها دون األخرى.)  ٥٩(
ذي كتـاب  ) والترم٢١٣٣أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب يف القسم بني الزوجات ح ()  ٦٠(

) والنسائي كتاب عشرة النساء بـاب ميـل   ١١٤١النكاح باب ماجاء يف التسوية بني الضرائر ح (
) وابن ماجه كتاب النكاح باب القسمة بني النساء ح ٣٩٤٢الرجل إىل بعض نسائه دون بعض ح (

 ).٧/٨٠) واإلرواء (٢/٩٦٥) وصححه األلباين يف املشكاة (١٩٦٩(
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محمد العرضي، أَخبرنا الفَخر علـي   أَخبرنا العالَُء أَبو احلَسنِ علي بن أَحمد بنِ
ارِيخالب دمأَح ناِهللا  ب دبع نلُ ببنا حنربأَخ ،يحالالص،يافصالر رـا   املُكَبنربأَخ

أَخبرنا أَبو بكْرٍ أَحمد بن جعفَر  هبةُ اِهللا بن احلُصينِ احلَسن بن علي بنِ املُذْهبِ،
،ييعانَ القَطدمنِ حب ننِ حب دمأَح ناِهللا ب دبنِ عمحالر دبو عا أَبنربلٍ،أَخا  بنربأَخ

ثنا عبد الرزاق أنـا معمـر عـن     والدي أَبو عبد اِهللا أَحمد بن محمد بنِ حنبلٍ
سأل رجل عائشة هـل   Yالزهري عن عروة وعن هشام بن عروة عن أبيه قال 

 َخصفr p يعمل يف بيته شيئا قالت نعم كان رسول اهللا rكان رسول اهللا 
،لَهعن ييطُوخ ،هبلُ ثَومعيي وف هتيا بلُ كَممعي كُمدي أَحف هتيبi  حديث صحيح

  وله إسنادان : األول إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني
  

 
 

خ أَخبرناشيخنا القاري احملدث أَبوعاصم نادر بن محمد غازى العنبتاوي،والشـي 
،وأبو عبدالرمحن بدر بن طامي  ٦١احملقق البحاثة أبا عمر حممد زياد بن عمر التكلة

متعنا اهللا بأعمارهم مساعا" جلزء كبري منه وإجازة بباقيه على األول ، و  ٦٢العتييب
مساعا"ألوله وإجازة بباقيه من الثاىن،وإجازة من الثالث قالوا مجيعـا" أخربنابـه   

أمحد اهللا  هشيخلى هو يروي مساعاً عو البستوى لرمحاينعبد القيوم ا املعمر الشيخ

                                 
 سبق ترمجتهم ٦١
العالمة احملدث أبو عبدالرحمنِ بدر بن علَي بنِ طَامي بن احلُميدي بن حمود املُقَـاطي   هو شيخنا ٦٢

العتييب نسباً، الطائفي مولداً ومسكناً، احلنبلي األثري اعتقاداً وتفقهاً.ولد يف مدينة الطائف يف منتصف 
  هـ.١٣٩٢شهر مجادى اآلخرة عام 
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بسماعه جلميعه عن الشاه حممد  القرشي الدهلوي بسماعه جلميعه عن نذير حسني
بسماعه علي والـده   أسحاق الدهلوي بسماعه جلميعه عن عبد العزيز الدهلوي

قـال  قال أخربين أبو طاهر حممد بن إبراهيم الكـوراين   الشاه ويل اهللا الدهلوي
أخربين والدي إبراهيم الكردي عن الشيخ السلطان بن أمحد املزاحي قال أخربنا 
    ـدمحم ـنـا بكَرِيأمحد شهاب الدين السبكي عن النجم الغيطي عن الزين ز

  اَألنصارِي عن احلافظ أمحد بن حجر العسقالين ....
أَخ ، ارِيصاَألن دمحم نا بكَرِيح)وقال ز    ـدمحم ـنانُ بـومِ رِضيعو النا أَبنرب

   ـدمحم ـنب دمحمو يعبالر يفاللَّط دبنِ عب دمحم نب دمحا منربأَخ ،قْبِيالع
دبنِ عب يداحلَم دبنِ عب دمحم ننِ بمحالر دبا عنربأَخ ،وِيجالد  ،يسي املَقْداهلَاد

أَخبرنا أَحمد بن عبد الدائمِ املَقْدسي، أَخبرنا محمد بن علي بنِ محمد بنِ احلَسنِ 
بـنِ   بنِ صدقَةَ احلَرانِي، أَخبرنا محمد بن الفَضلِ الفَراوِي، أَخبرنا عبد الغـافرِ 

محمد الفَارِسي، أَخبرنا محمد بن عيسى اجلُلُودي، أَخبرنا إِبراهيم بن محمد بنِ 
حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد سفْيانَ، أَخبرنا مسلم بن احلَجاجِ سماعا قال 
لوا حدثنا سـفيان عـن حممـد بـن     وابن أيب عمر ( واللفظ البن أيب عمر ) قا

 النبِـي  أَنّ ، جويرِيـةَ  فعنعبدالرمحن موىل آل طلحة عن كريب عن ابن عباس 
rجرخ نا مهدنةً عكْرب نيلَّى حص حبالص يهي وا فهجِدس٦٣م، ثُم عجر  ـدعب 
 i علَيها؟ فَارقْتك الَّتي الْحالِ علَى تزِلْ ماp:  فَقَالَ جالسةٌ، وهي أَضحى أَنْ

قَالَت  :،معقَالَ ن بِيالن r :p لَقَد قُلْت كدعب عبأَر اتمثَلَاثَ كَل ،اترم  لَـو 
تزِنا وبِم ذُ قُلْتنمِ موالْي نهتنزانَ لَوحبس اللَّه هدمبِحو ددع لْقخا هرِضو فِْسهن 

                                 
 ) أي موضع صالتها ( في مسجدها ٦٣



ألبي عبدالرمحن الفالزوني_األربعون العطرة فى حسن العشرة  
 

 

  55 
 

  )٦٤(i كَلماته ومداد عرشه وزِنةَ
  

                                 
) والترمذي كتاب الـدعوات بـاب يف   ٢٧٢٩أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ح ()  ٦٤(

كتاب األدب  )١٣٥٢) ، والنسائي كتاب السهو باب نوع أخر من عدد التسبيح ح (٣٥٥٥ح ( rدعاء النيب 
 ).٣٨٠٨باب بر الوالدين ح (
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حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا سعيد بن أيب بردة بن أيب موسى األشعري عن البخاري 
على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن مل جيد قال: r :pأبيه عن جده قال: قال النيب 

نفسه ويتصدق، قالوا: فإن مل يستطع أو مل يفعل؟ قال: فيعني ذا احلاجة فيعمل بيديه فينفع 
امللهوف، قالوا: فإن مل يفعل؟ قال: فليأمر باخلري أو قال باملعروف، قال: فإن مل يفعل؟ 

  .iقال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة
  

 
  

اجبوري السـوريت اهلنـدي،قال   أخربنا إجازة شيخنا الصاحل املعمر أمحد علي اللّ
 أخربنا الشيخ الفاضل احلافظ املقرئ عبد الرمحن األمروهـوي، أخربناالشـيخ  

،قال أَخبرنا الشاه عبد العزِيزِ ٦٥الزاهد العالمة فضل الرمحان الكنج مراد آبادي 
بن إِبـراهيم الْكُـورانِي    اهر محمّدعن أَبِي طَاِهللا الدهلَوِي ،أَخبرنا والدي بن ويلِّ

ومسـنده الْبرهـان إِبـراهيم بـن حسـن       الْمدنِي عن والده عالم الْحجـاز 
ونون نِسبة إِلَى  الْكَاف وإِسكَان الْواو والْرّاء الْمهملَة بعدها أَلف الْكُورانِي(بِضم
زرهى شدقُرّمحن ميّم الْدجن نـن   ور ) عي عقشمّرِي الْدامزِّي الْعد الْغّمحن مب
أَميـر الْمـؤمنِين فـي     الْدّين عن الْقَاضي زكَرِيّا الْأَنصارِي قَال أَنبأَنا والده بدر

انِي عن الْبرهان إِبراهيم بـن  حجر الْعسقَلَ الْحديث الْشّهاب أَحمد بن علي بن

                                 
عن الشاه عبد العزيز للترمذي باإلجازة وقد مسع عليه شطر من البخاري  ل الرمحنقلت رواية العالمة املعمر فض ٦٥

الكتاىن عن فضل الرمحن: وهو أجل  ،قالاسحاق األوليه ،وأما الكت الستة فقد مسعها من حفيد ه الشاه حممد ومسع منه
 )١/١٧٠(الفهارس حيدث عنه يف الديار اهلندية يف هذا القرن وأعالهم إسنادا".انظر فهرس من
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عن السِّراج الْحسين  الْتّنوخي عن أَبِي الْعبّاس أَحمد بن أَبِي طَالب الْحجّار أَحمد
الْوقْت عبدالْأَوّل بن عيسى بن شعيب الْسّجزِي  بن مبارك الْزّبيدي عن عن أَبِي

عبـدالْرّحمن بـن    الْهروِي عن أَبِي الْحسين –لْسِّني الْمهملَة والْزّاي ا بِكَسر –
محمّد عبداللَّه بن أَحمد الْسرخِسي عن أَبِـي   محمد بن مظَفَّر الْدّاودي عن أَبِي

 افظُ الْحجّةُ ، أَمير الْمؤمنِين فيعن الْإِمامِ الْحمحمّد بن يوسف الْفَربرِي  عبدالْلَّه
إِبراهيم بنِ بردزبـةَ الْبخـارِيّ    الْحديث :أَبِي عبد الْلَّه محمّد بن إِسماعيلَ بنِ

همحر ملَاهوم ّيفعالْج حدثين حيىي بن يوسف أخربنا أبو بكر هـو بـن   قال  الْلَّه
ش عن أيب حصني عن أيب صاحل عن أيب هريرة رضى اهللا تعاىل عنه أن رجـال  عيا

  i٦٦ال تغضب pفردد مرارا قال iال تغضب pأوصين قالrقال للنيب 
 
 

                                 
 مسند اإلما أمحد وموطأ اإلمام مالك واحلديث رواه اإلمام البخارى ىف صحيحه واإلمام الترمذى ٦٦
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الكبري  شيخنا املعمر الصاحل عبد الرمحن بن العالمة حممد عبداحلي بن عبد أخربنا
ال أخربنا والدي العالمة حممد عبداحلي الكتـاين  ،ق٦٧الكتاين مساعا" عليه لبعضه
 الكبري الكتـاين لبعضـه   أخربنا والدي العالمة عبد قراءة ومساعا جلميعه، قال

  .وإجازة
إمساعيل بن زين العابـدين الربزجنـي    ح)وقال السيد عبد احلي: أخربنا أمحد بن

، حدثنا والـدي،  وإجازة ،١٣٢٤لثنائياته يف املدينة ختام احملرم سنة  مساعاً عليه
 سعيد حممد الشيخ املعمرين املرحومني الشيخنيقال أخربىن الفالين،  أخربنا صاحل

 آخـره  اىل اولـه  من االول على قراءة املدنيني اهللا عبد بن حممد والشيح سفر
 من قراءة به اخربنا األول قال،للباقي واجازة احلج اىل أوله من الثاين على وقراءة
  ٦٨...والده عن الكردي ابراهيم املال بن طاهر ابو خالشي اخره اىل اوله
 البصري سامل بن اهللا عبد الشيخ للباقي واجازة الوله قراءة به اخربنا الثاين وقال
حسن بن علي العجيمي جلميعيه، اخربنا عيسى  ، اخربناالكردي ابراهيم املال عن

خليل السبكي،  بن اخربنا امحد اخربنا سلطان بن امحد املزاحي جلميعه، الثعاليب،
جلميعه،  جلميعه اخربنا النجم الغيطي جلميعه، اخربنا الشرف عبد احلق السنباطي

 اخربنا البدر ابو حممد احلسن بن حممد بن ايوب مساعا جلميعه، اخربنا حممد بـن 
جابر الوادي اشي مساعا جلميعه، اخربنا ابن هارون القرطيب مساعا جلميعه، اخربنا 

امحد بن بقي مساعا جلميعه، اخربنا ابو عبد اهللا اخلزرجي، اخربنا بن يزيد بن  امحد

                                 
 ،ختريج شيخنا حممد زياد بن عمر التكلة١٢٥و ١٢٤األماين" صفحيت  نيل "ينظر كتاب ٦٧
 ٣٢إىل ص٢٩من ص١مواألثر الفنون يف املصنفات اسانيد رفع يف أنظرقطف الثمر ٦٨
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اهللا بن الطالع، اخربنا يونس الصفار، اخربنا ابو عيسى حييي بن عبد اهللا  ابو عبد
حييي الليثي، اخربنا عم ايب عبيد اهللا بن حييي بن حييي، اخربنـا ايب،   بن حييي بن
ن احملدثني وامام دار اهلجرة مالك بن جنم السنن وعلم االمة وسلطا اخربنا االمام

 قـال  rملسيب عن أيب هريرة ان رسول اهللاعن بن شهاب عن سعيد بن اانس 
pليس الشديد بالصرعة إمنا الشديد الذي ميلك نفسه عند الغضبi  

 
 

 
ـ    ٦٩دىنأَخبرنا شيخنا املسند العالمة أبو النصرحافظ ثناء اهللا بن عيسى خـان امل

أَخبرنا شيخي العالمة حافظ حممد عبداهللا الروبـري   قرأة" علَيه وأَنا أَسمع، قال
 لَوِيهالد نيسح يرذا ننربا عبداجلبار بن عبداهللا الغزنوي أَخنربالالهوري،قال أَخ

عبد العزِيزِ بن ويلِّ اِهللا الـدهلَوِي   الشاه أَخبرنا محمد إِسحاق الدهلَوِي ،أَخبرنا
ةً إِنْ لَمازرٍ إِجو طَاها أَبنربأَخ ،لَوِيهيلِّ اِهللا الدا، عن أبيه الشاه أمحد واعمس كُني 

، يدالكُر انِيـا   الكُورنربا، أَخاعـمس كُني ةً إِنْ لَمازا أَبِي إِجنربـلْطَانٌ  أَخس 
الشهاب أَحمد بن خليلٍ السبكي ، عن النجمِ محمد الغيطـي،   املزاحي، أَخبرنا

القَاياتي، أَخبرنا احلَافظُ  اَألنصارِي، أَخبرنا أَبو عبد اِهللا محمد بن علي عن زكَرِيا
بن احلَافظ أَبِي الفَضلِ العراقي ، أَخبرنا بِه أَبو حفْصٍ  دينِ أَبو زرعةَ أَحمدولي ال

عبد  املَراغي، أَخبرنا الفَخر أَبو احلَسنِ علي بن أَحمد بنِ عمر بن حسنِ بنِ أُميلَةَ
خنِ الببِاب رِفع داحالورمفْصٍ عو حا أَبنربأَخ ،ـنِ    ارِيـرِ بمعنِ مب دمحم نب

دبحِ عو الفَتا أَبنربأَخ ،دزرلٍ     طَبـهـنِ أَبِـي ساِهللا ب دبمِ عأَبِي القَاس نب كاملَال
                                 

 ه ىف صسبق ترمجت ٦٩
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يوخالكَر القَاس نب ودمحرٍ مامو عا أَبنربأَخ ،وِياهلَريدكْرٍ  مِ اَألزو بأَب و وِياهلَر
   يماهـرـنِ إِبب يلنِ عب دمحم زِيزِ بنالع دبعو ، جِيورالغ دمالص دبع نب دمأَح

عتهم: أَخبرنا أَبو املُظَفَّرِ عبيد اِهللا بن علي بنِ ياسني الدهانُ قَالَ أَرب الترياقي، وأَبو
نارِ باجلَب دبع دمحم ،زِيواملَر ياحاحِ اجلَرنِ أَبِي اجلَراِهللا ب دبنِ عب دمحا  منربأَخ

اجِرلٍ التينِ فُضوبِ ببحم نب دماسِ أَحبو العأَب ربأَخ ،زِيواملَر وبِيبـو   املَحـا أَبن
حدثنا إسحاق بن منصور وعبد  بنِ سورةَ الترمذي ، قَالَ عيسى محمد بن عيسى

بن محيد قاال أخربنا عبد الرزاق أخربنا معمر عن ثابت عن أنس قال بلغ صفية أن 
ما p :وهي تبكي فقال rحفصة قالت بنت يهودي فبكت فدخل عليها النيب 

يل حفصة إين بنت يهودي فقال النيب صلى اهللا عليه وسـلم   يبكيك فقالت قالت
إنك البنة نيب وإن عمك لنيب وإنك لتحت نيب ففيم تفخر عليك مث قال اتقي اهللا 

  ٧٠قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجهiيا حفصة 
 
 

                                 
رواها اإلمام أمحد ىف املسند والترمذى ىف السنن وقال حسن صحيح غريب ورواه هذا األثر اإلمام  ٧٠

النسائى ىف السنن الكربى واألثر ىف صحيح ابن حبان وإسناده صحيح عن أنس رضى اهللا عنه 
  وأرضاه
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اصوعاشيخنا القاري احملدث أَبنربغازى العنبتاوي،والشـيخ  أَخ دمحم نر بادم ن
،وأبو عبدالرمحن بدر بن طامي  ٧١احملقق البحاثة أبا عمر حممد زياد بن عمر التكلة

عبد القيوم  العالمة املعمر الشيخمتعنا اهللا بأعمارهم قالوا مجيعا" أخربنا  ٧٢العتييب
نذير  ،أخربناالسيدي أمحد اهللا القرشي الدهلو هشيخلى هو عو البستوى الرمحاين
بسـماعه   عبد العزيز الدهلويأخربنا الشاه حممد أسحاق الدهلوي أخربنا حسني

قال أخربين أبو طاهر حممـد بـن إبـراهيم     علي والده الشاه ويل اهللا الدهلوي
الكوراين قال أخربين والدي إبراهيم الكردي عن الشيخ السـلطان بـن أمحـد    

ين السبكي عن النجم الغيطي عـن الـزين   املزاحي قال أخربنا أمحد شهاب الد
  زكَرِيا بن محمد اَألنصارِي عن احلافظ أمحد بن حجر العسقالين ....

    ـدمحم ـنانُ بـومِ رِضيعو النا أَبنربأَخ ، ارِيصاَألن دمحم نا بكَرِيح)وقال ز
نب دمحا منربأَخ ،قْبِيالع    ـدمحم ـنب دمحمو يعبالر يفاللَّط دبنِ عب دمحم

 ،يسي املَقْداهلَاد دبنِ عب يداحلَم دبنِ عب دمحم ننِ بمحالر دبا عنربأَخ ،وِيجالد
أَخ ،يسمِ املَقْدائالد دبع نب دما أَحنربنِ أَخنِ احلَسب دمحنِ مب يلع نب دمحا منرب

بنِ صدقَةَ احلَرانِي، أَخبرنا محمد بن الفَضلِ الفَراوِي، أَخبرنا عبد الغـافرِ بـنِ   
إِبراهيم بن محمد بنِ  محمد الفَارِسي، أَخبرنا محمد بن عيسى اجلُلُودي، أَخبرنا

حدثنا حممد بن عبد اهللا بن منـري وأبـو    سفْيانَ، أَخبرنا مسلم بن احلَجاجِ سماعا
                                 

 سبق ترمجتهم ٧١
٧٢ ردنِ بمحالردبع وث أبهو شيخنا العالمة احملد   يود املُقَـاطمي بن حديي بن احلُملَي بنِ طَامع نب

العتييب نسباً، الطائفي مولداً ومسكناً، احلنبلي األثري اعتقاداً وتفقهاً.ولد يف مدينة الطائف يف منتصف 
  هـ.١٣٩٢شهر مجادى اآلخرة عام 
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كريب قاال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن محزة عن عبد الرمحن بن سـعد قـال   
نـد  إن من أعظم األمانة عr pمسعت أبا سعيد اخلدري يقول قال رسول اهللا 

وقال بـن   iاهللا يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه مث ينشر سرها
   منري إن أعظم

 
الفقيه احملدث السلفي عبدالرمحن بن سعد بن حممد العياف ى شيخإجازة أخربين 
سليمان بن عبدالرمحن بن حممـد بـن   قال أخربين شيخنا العالمة   ٧٣الدوسري
عن شيخه حافظ العصر وحمدثه أبو األسعاد وأبو اإلقبال حممد  ٧٤النجدي محدان

عبداحلي بن عبدالكبري الكتاين املغريب الفاسي أخربىن والدى الشيخ عبـدالكبري  
  الكتاين ..

ح)قلت وأعلى منه بدرجة ما أرويه عن شيخنا املعمر املسند عبدالرمحن بن حممد 
حممد عبداحلى الكتاىن عـن أبيـه العالمـة    عبداحلي الكتاين أخربىن أيب العالمة 

                                 
ياف الدوسري الودعاين من هو الشيخ الفقيه احملدث السلفي عبدالرمحن بن سعد بن حممد الع ٧٣

ما نسيب فأنا من قبيلة الدواسر ودعاين من اخلماسني من وادي الدواسر قال الشيخ عن نسبه : ( أ
هـ بسبب جوع أصاب ١١٧٩اخلماسني انتقلوا أجدادي من الفرعة من وادي الدواسر عام سوقه 

 )جند  إىلا هذا ،ومنهم من رجع يومن إىلالعراق،ومنهم من بقي  إىلحساء مث األ إىلالناس وارحتلوا 
أنظر إحتاف املريد  هـ١٣٤٣يف روضة سدير يف ربيع األول سنة ثالث وأربعني وثالمثائة وألف ولد

  بعاىل األسانيد 
هو العالمة احملدث الفقيه املؤرخ الشيخ سليمان بن عبدالرمحن بن حممد بن محدان امعي النجدي  ٧٤

املتوىف يف مدينة هـ بامعة من إقليم جند ١٣٢٢طائفي ، ولد عام مولداً مث املدين مث املكي مث ال
  هـ١٣٩٧الطائف عام يف الثاين عشر من شهر شعبان عام 
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مساعاً عليه غري مرة قال حدثين به الشيخ عبدالغين بن أيب سعيد الكتاين عبدالكبري 
الدهلوي مساعاً عليه باملدينة  املنورة عن والده الشيخ أيب سعيد وحمدث اآلفـاق  
الشيخ حممد إسحاق الدهلوي كالمها عن ناصية العلمـاء الشـيخ عبـدالعزيز    

لدهلوي عن والده حمدث اهلند الشيخ أمحد ويل اهللا الدهلوي عن أيب طاهر حممد ا
بن إبراهيم الكوراين املدين عن والده عامل احلجاز ومسنده الربهان إبراهيم بـن  

بضم الكاف وإسكان الواو والراء املهملة بعدها ألف ونـون   – حسن الكوراين
حممد الغزي العامري الدمشقي  عن جنم الدين حممد بن –نسبة إىل قرى شهرزور 

عن والده بدر الدين عن القاضي زكريا األنصاري قال أنبأنا أمـري املـؤمنني يف   
عن الشيخ إبراهيم التنـوخي   احلديث الشهاب أمحد بن علي بن حجر العسقالين

عن أمحد بن أيب طالب احلجار عن السراج احلسني بن املبارك الزبيدي عـن أيب  
عيسى اهلروي عن عبد الرمحن بن املظفر الداودي عن عبد  الوقت عبد األول بن

اهللا بن عبد الرمحن السرخسي عن أيب عبد اهللا حممد بن يوسف الفربري مساعـا  
حـدثنا  قـال   إمام احملدثني أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري اجلعفي أخربنا

رضى اهللا تعاىل إمساعيل حدثين مالك عن عبد اهللا بن دينار عن عبد اهللا بن عمر 
أال كلكم راع وكلكم مسؤول عـن رعيتـه    p:قال rعنهما أن رسول اهللا 

فاإلمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته 
وهو مسؤول عن رعيته واملرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة 

عنـه أال فكلكـم راع    عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسـؤول 
   i وكلكم مسؤول عن رعيته
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اخربناحممد بن عبد الرمحن بن  الشيخ املعمر أمحد بن قاسم اليقيين احلسينأخربنا
حسن بن عبد الباري األهدل، عن جده احلسن بن عبد الباري األهدل، أخربنا 

سليمان بن حيىي بن عمر  الوجيه عبد الرمحن بن سليمان اَألهدل، أخربنا الوالد
اَألهدل، أخربنا أمحد بن حممد بن مقبول اَألهدل، أخربنا خايل حيىي بن عمر 
اَألهدل، أخربنا أبو بكر البطاح، أخربنا عمي يوسف البطاح، أخربنا طاهر بن 
احلسني اَألهدل، أخربنا عبد الرمحن بن علي الديبع، أخربنا حممد بن عبد الرمحن 

قَالين، أخربنا إبراهيم السساوي، أخربنا أمحد بن علي بن حجر العخ
التنوخي،أخربنا أمحد بن أيب طالب احلَجار، أخربنا احلسني بن املبارك الزبيدي، 
أخربنا أبو الوقت عبد األول بن عيسى السجزي اهلَروي، أخربنا عبد الرمحن بن 

داهللا بن أمحد بن حمويه السرخسي، أخربنا حممد الداودي البوشنجي، أخربنا عب
حدثنا مسدد  حممد بن يوسف بن مطَر الفَربري، أخربنا حممد بن إمساعيل البخاري

قال حدثنا حيىي عن إمساعيل قال حدثين قيس بن أيب حازم عن جرير بن عبد اهللا قال: 
p  بايعت رسول اهللاr  لكل مسلمعلى إقام الصالة وإيتاء الزكاة والنصح i.  
 
وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى مجيع األنبياء واملرسلني وسلم تسليما هذا

  كثريا.واحلمد هللا رب العاملني 
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